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”2020 a demonstrat o datã
în plus slaba capacitate a
economiei în satisfacerea
cererii interne”

(Interviu cu Cristian Pârvan, Preºedintele PIAROM)

Reporter: Care sunt amprentele lã-

sate de anul 2020 în mediul antrepre-

norial?

Cristian Pârvan: Anul 2020 a pro-

bat pregãtirea ºi capacitatea companii-

lor de a pune în practicã conceptul

“managementului de crizã” învãþat te-

oretic, dar mai ales adaptat la specifi-

cul fiecãrei activitãþi. Chiar ºi activitãþi

care au crescut ca volum de activitate,

cum a fost cazul firmelor de curierat,

care au fost nevoite sã facã faþã dificul-

tãþilor generate de îmbolnãvirea alea-

torie a unor salariaþi, pânã la cele lega-

te de necesitatea creºterii rapide a ca-

pacitãþii logistice, cu pãstrarea calitãþii

seviciilor.

Criza sanitarã a evidenþiat lipsa

unor politici industriale capabile sã

asigure, în momente critice, produce-

rea unor cantitãþi minime de produse

de prima urgenþã: mãºti de protecþie,

substanþe desinfectante, medicamen-

te, aparaturã medicalã. La apelul Gu-

vernului, numeroase companii au rã-

spuns pozitiv, au investit, ºi-au modifi-

cat profilul de fabricaþie ºi au asigurat

un minim de produse strict necesare

combaterii pandemiei, în condiþiile în

care þãri dezvoltate economic din UE

ºi din lume au interzis temporar expor-

tul acestor produse. Nu este clar dacã,

o datã cu revenirea la normalitate a co-

merþului cu produse medicale, Guver-

nul a înþeles ºi a consolidat capaciatea

minimalã de producþie obþinutã prin

efortul investiþional al companiilor

private. De asemenea, este de urmãrit

ºi susþinut politica de dezvoltare, mo-

dernizare ºi diversificare a Institului

Cantacuzino, inclusiv politica de cola-

borare naþionalã cu alte centre de cer-

cetare inovare (de exemplu OncoGen

Timiºoara).
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021 va continua sã fie o perio-

adã dificilã pentru mediul de

afaceri, ceea ce ar trebui sã

constituie punctul central de

interes pentru noul guvern, aprecia-

zã Cristian Pârvan, preºedintele Pa-

tronatului Investitorilor Autohtoni

din România (PIAROM). Domnia sa

ne-a spus, într-un interviu, cã anul

2020 a probat pregãtirea ºi capacita-

tea companiilor de a pune în practicã

conceptul “managementului de cri-

zã” învãþat teoretic, dar mai ales

adaptat la specificul fiecãrei activitãþi.

Cristian Pârvan a abordat, cu amabili-

tate, subiecte legate de mediul an-

treprenorial, precum ºi de criza sani-

tarã, de mãsurile guvernamentale

adoptate anul trecut ºi de evoluþia in-

dicatorilor macroeconomici.

S&P GLOBAL PLATTS ANTICIPEAZÃ:

Piaþa europeanã
a þiþeiului va avea
probleme ºi în 2021
l Cotaþia internaþionalã a petrolului brut a trecut de 50 de dolari

barilul, sãptãmâna aceastal Preþul þiþeiului WTI a scãzut cu

20,5% anul trecut, cel al petrolului Brent - cu 21,5%

P
iaþa de þiþei din Europa va

încerca sã se redreseze com-

plet în 2021, dupã minimele

istorice la care s-a aflat anul

trecut din cauza pandemiei de corona-

virus, potrivit S&P Global Platts, care

anticipeazã, însã, cã aceleaºi temeri

care au afectat acest domeniu în 2020

vor continua sã se resimtã ºi în anul

curent, în condiþiile în care apar noi

mãsuri restrictive ºi blocaje ale activi-

tãþii economice.

”Situaþia nu pare roz, va fi o ofertã

mare de þiþei”, spune o sursã din piaþã,

citatã de S&PGlobal Platts, care subli-

niazã cã, în acelaºi timp, va exista un

mare semn de întrebare în privinþa ce-

rerii, pe care va fi presiune din cauza

factorilor mai sus menþionaþi.

Anul 2021 începe cu un plafon con-

siderabil pentru orice potenþial de

creºtere a preþurilor pe termen scurt, în

condiþiile în care a apãrut o nouã tulpi-

nã de coronavirus, chiar ºi în contextul

lansãrii campaniilor de vaccinare în

Europa, estimeazã sursa, precizând cã,

deºi sãptãmâna aceasta cotaþia petro-

lului a trecut de 50 de dolari barilul,

fundamentele de piaþã rãmân slabe, în

contextul marjelor reduse din

activitãþile de rafinare.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Mai poate fi opritã
“bucla distrugerii” de la
noi înainte sã fie prea
târziu?

Amplificarea “buclei distrugerii” la

nivelul datoriilor globale a fost unul

dintre subiectele abordate în cadrul

conferinþei Asociaþiei Econo-

mice Americane (AEA) din

acest an.

“Fiecare crizã din trecutul

recent a fost întâmpinatã cu po-

litici tot mai agresive de relaxa-

re din partea bãncilor centrale,

care au stimulat creºterea gra-

dului de îndatorare atât la nive-

lul sectorului public cât ºi a celui pri-

vat”, a subliniat profesorul Raghuram

Rajan, fost guvernator al Bãncii Indiei,

dupã cum scrie Bloomberg.

“Este aceasta o buclã a distrugerii ºi

va continua pânã va fi forþatã sã se

opreascã?”, a mai întrebat profesorul

de finanþe de la Booth School of

Business din cadrul University

of Chicago.

Termenul “bucla distrugerii”

a fost utilizat pe scarã largã în

perioada crizei datoriilor suve-

rane din zona euro de la începu-

tul deceniului trecut pentru a

descrie implicaþiile legãturii

dintre bãnci ºi guvernele cãrora le-au

acordat credite, în special prin inter-

mediul emisiunilor de obligaþiuni.

(continuare în pagina 12)

BOKERII:

Este posibil ca statul
sã cearã dividende
suplimentare de la
companii, în 2021
l Dragoº Mesaroº, Goldring: “Cred cã dacã se doreºte

dezvoltarea companiilor de stat din România este necesarã o

viziune care sã implice ieºirea pe pieþele din jurul nostru”

A
fectatã puternic de pandemia

de Covid-19, ce a impus închi-

derea temporarã a unor sectoa-

re economice importante, þara

noastrã va înregistra un deficit buge-

tar record pentru 2020, iar brokerii

întrevãd posibilitatea ca statul sã soli-

cite dividende suplimenatare în acest

an de la companiile pe care le are în

subordine, cum s-a procedat în 2017

ºi 2018, când totuºi era un alt Guvern

la conducere. Dar, aceºtia atrag aten-

þia asupra nevoilor de investiþii, fiind

chiar de pãrere cã ar fi necesarã o

abordare care sã implice intrarea

companiilor pe alte pieþe din regiu-

nea noastrã, similarã cu a unor socie-

tãþi mari din þãri învecinate.

Legat de posibilitatea ca statul sã

cearã dividende suplimentare de com-

paniile pe care le controleazã, Ovidiu

Dumitrescu, CFA, director general ad-

junct al Tradeville, ne-a transmis:

“Este un scenariu plauzibil. Pe

de altã parte va trebui gãsit un echili-

bru relativ la necesarul de investi-

þii din domeniul utilitãþilor ºi alte posi-

bile destinaþii pentru aceste fondu-

ri în bugetul public”.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)
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