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Activitatea economicã
din China s-a temperat
semnificativ ºi ameninþã
redresarea globalã

A
ctivitatea economicã din China a
rãmas în teritoriu pozitiv în fe-
bruarie 2021, dar semnificativ
sub aºteptãrile deja diminuate de

perioada de douã sãptãmâni în care s-a
sãrbãtorit Anul Nou.

Indicele PMI (Purchasing Managers’
Index) pentru industria prelucrãtoare a
scãzut pânã la 50,6 puncte, cel mai redus
nivel din ultimele 11 luni (o valoare sub
50 aratã contracþie), de la 51,3 puncte în
luna precedentã, iar indicele celor-
lalte sectoare, care include servi-
ciile ºi construcþiile, ºi-a continuat
scãderea acceleratã din ultimele
patru luni, pânã la 51,4 puncte, cel
mai redus nivel din ultimele 12
luni, de la 52,4 puncte în luna
anterioarã (vezi graficul).

La nivelul firmelor mici ºi me-
dii din industria prelucrãtoare s-au
înregistrat contracþii, pe fondul unor in-
dici PMI de 49,6 puncte, respectiv 48,3
puncte, dupã scãderi lunare de 1,8 ºi 1,1
puncte, iar indicele PMI pentru întreprin-
derile mari a fost de 52,2 puncte.

Datele de la China Logistics and Pur-
chasing Federation (CLPF), agregate de

Biroul Naþional de Statisticã al Chinei,
aratã o scãdere lunarã de 1,6 puncte a
sub-indicelui producþiei, pânã la 51,9
puncte, pe fondul creºterii presiunilor
asupra preþurilor, atât la nivelul materii-
lor prime cât ºi la nivelul produselor
finite.

Indicele preþurilor produselor finite a
crescut pânã la 58,5 puncte în februarie
2021, de la 57,2 puncte, în condiþiile în
care indicele preþurilor materiilor prime

s-a menþinut la un nivel ridicat,
dupã o scãdere uºoarã faþã de
luna anterioarã, pânã la 66,7
puncte. S-a mai observat, de
asemenea, ºi creºterea perioadei
de livrare de la furnizorii de ma-
terii prime, în condiþiile în care
sub-indicele corespunzãtor a
înregistrat o scãdere lunarã de
0,9 puncte, pânã la 47,9 puncte.

Sub-indicele comenzilor noi a scãzut
la 51,5 puncte, de la 52,3 puncte în luna
precedentã, în condiþiile în care s-a înre-
gistrat prima contracþie a comenzilor ex-
terne, al cãror indice s-a redus pânã la
48,8 puncte, de la 50,2 puncte.

(continuare în pagina 12)
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DATE EY PENTRU 2020:

Arabia Sauditã, lider
la IPO-ori în Orientul
Mijlociu
l Patru oferte publice iniþiale la Bursa Tadawul anul trecut,
care au atras un total de 1,45 miliarde de dolari

A
rabia Sauditã a fost cea mai acti-
vã piaþã de oferte publice iniþiale
(IPO) din regiunea Orientul Mij-
lociu ºi Africa de Nord

(MENA) în 2020, conform unui ra-
port lansat recent de compania de con-
sultanþã EY, care menþioneazã cã Rega-
tul a fost lider atât în privinþa emisiunilor
de titluri, cât ºi a sumelor atrase.

Potrivit raportului, Bursa Tadawul a
fost locul cu cele mai multe IPO-uri din
regiunea menþionatã anul trecut, cu patru
emisiuni care au atras un total de 1,45
miliarde de dolari, respectiv 78% din su-
mele strânse de companiile care au lansat
IPO-uri în zona MENA, în 2020.

Conform EY, perioada octombrie -
decembrie 2020 a fost cel mai puternic
trimestru în privinþa încasãrilor din
IPO-urile de la Bursa Tadawul, în princi-
pal datoritã listãrii BinDawood Holding
(584 de milioane de dolari), care a fost a
doua cea mai mare listare a anului, dupã

cea a Dr. Sulaiman Al-Habib Medical
Services Group Company (701 milioane
de dolari). Ambele listãri au avut loc pe
piaþa principalã a Bursei Tadawul.

EY menþioneazã cã la Bursa din Ara-
bia Sauditã au fost lansate mai multe ini-
þiative noi care vor avea o influenþã im-
portantã asupra activitãþii viitoare a
IPO-urilor din Regat, inclusiv introduce-
rea listãrilor directe pe platforma Nomu -
piaþa paralelã destinatã listãrilor mai
mici din Riad -, precum ºi lansarea pieþei
instrumentelor derivate. Mai mult, în tri-
mestrul al patrulea din 2020, au fost sta-
bilite actualizãri suplimentare legate de
anunþurile lansate pe bursã, care devin
obligatorii atât în limba englezã, cât ºi în
arabã, precum ºi creºteri ale limitelor
zilnice de fluctuaþie a preþurilor pentru
noile listãri pe piaþa principalã.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Ciuma dansului

eci, sute, uneori
mii de oameni
cuprinºi de o fre-
nezie a dansului,
fãrã nici o cauzã
sau motivaþie
plauzibilã, o fre-
nezie pe care nu o
pot stãpîni ºi cã-
reia nu-i
pune ca-
pãt decît
istovirea
fizicã to-

talã. Fenomenul colectiv se mani-
festã în locuri publice, pieþe,
tîrguri, strãzi, spaþii largi ale co-
munitãþii. Din secolul al XII-lea,
cînd este consemnat episodul
straniu al copiilor care parcurg dansînd
frenetic cei 20 de kilometri ai drumului
de la Erfurt la Arnstadt, la cel al prã-
buºirii podului de peste Meuse, sub trepi-
daþiile amplificate de dansul sacadat al
celor peste 200 de oameni, la episoadele
de la Aachen, Metz, Strasbourg, Utrecht,
Zurich sau Basel, cu care ajungem pînã
la sfîrºitul secolului al XVI-lea. Ca de
obicei, explicaþia fenomenului este în cel
mai bun caz nesigurã. Psihologia moder-
nã îl subsumeazã unei clase dificil de dia-

gnosticat ºi evaluat, sub eticheta ”pato-
genii psihogenetice de masã” (MPI). Ilu-
zii colective, generate de pierderea con-
trolului logico-critic asupra reperelor re-
alitãþii, mai ales sub presiunea stãrii de
fricã indusã, de panicã, de tensiune acutã
sau întreþinutã pe durate mari de timp, în
legãturã cu un un pericol precis sau di-
fuz. Literatura de specialitate citeazã

isteria în masã sau isteria epide-
micã, fenomen pe care Jung
însuºi îl pune sub lupa cercetãrii
sale ca una dintre formele cu con-
secinþe severe. Fenomenele de
pierdere colectivã a controlului
asupra contactului ºi a interacþiu-
nii cu realitatea sunt însã parte nu
doar din istoria noastrã veche, ci ºi
din cea recentã, a zilelor noastre.

Dereglãrile psihologice pot merge pînã
într-acolo încît grupuri mari de oameni
prezintã simptome ale unor boli, care ar
trebui sã aibã o cauzã biologicã, dar care,
la cercetarea medicalã atentã, se dove-
deºte inexistentã. Simptomele par sã fie
transmise prin comunicare (”contagiu-
ne”) oralã sau vizualã. Ele merg de la du-
reri de cap, ameþealã, greaþã, tuse, pînã la
crampe abdominale, faringo-laringite
acute, hiperventilaþie ºi dificultãþi de re-
spiraþie, dureri în piept, diaree, anxietate,

sincope. Cercetãtorii fenomenului atrag
atenþia cã aceastã psiho-patologie nu po-
ate fi declaratã decît dupã ce au fost înlã-
turate cauzele naturale, bio-medicale ale
simptomelor manifeste. Iar acum, respi-
rãm adînc ºi dãm piept cu realitatea stra-
nie în care am fost cufundaþi nu odatã cu
atigerea pragului pandemic al propagãrii
covid-19, ci chiar înainte cu ceva vreme
de momentul critic. O realitate pe care
noi nu o putem modela decît din ºi prin
comunicãrile oficiale ale autoritãþilor,
care autoritãþi au fãcut aproape tot ceea
ce era de fãcut, de la scoaterea aberantã
a armatei pe strãzi, pînã la intoxicaþia
comunicaþional-mediaticã pentru a
întreþine ºi cultiva un acut sentiment de
teamã în rîndul populaþiei, în faþa unui
pericol, ni s-a spus obsesiv ºi pe toate to-
nurile, pentru care nu avem mijloace te-
rapeutice de apãrare, fie ºi paliative; tot
ceea ce putem sã facem este sã ne spã-
lãm pe mîini, sã purtãm niºte mãºti care
se vînd în farmacii, dar pe care autoritã-
þile le-au gãsit în repetate rînduri necon-
forme cu standardele de protecþie mini-
male ºi sã ne izolãm de ceilalþi semeni
cu care ne adunãm în mod firesc în
rîndul familiei extinse ºi al grupurilor de
interacþiune curentã. Dacã nu, dupã un
scurt ºi traumatizant popas în secþiile de

terapie intensivã, o þinem drept spre þin-
tirim. Desigur, nimeni nu poate sã crea-
dã cã epidemia de covid-19, plus mu-
tanþii, nu existã ºi cã lumea întreagã este
pradã unei iluzii colective. Întrebarea
tulburãtoare este alta: dacã nu cumva
prin comportamentul, atitudinea, mãsu-
rile impuse ºi lipsa de transparenþã, ba
chiar ºi de onestitate, de care au dat do-
vadã, cei care au dictat ºi impus mãsuri-
le de gestiune a episodului epidemiolo-
gic nu au generat, în corelaþie cu feno-
menul medical ºi un episod acut de iste-
rie colectivã, în care s-au scufundat ei
înºiºi. Acest adaos parazitar are prin el
însuºi efecte sociale distructiv-corozive
masive care, combinate cu cele ale pan-
demiei, au întregit tabloul dezastrului în
care ne afundãm ºi pe care suntem nevo-
iþi sã îl suportãm. Noi ºi mai ales genera-
þiile viitoare. Nu aº fi scris niciodatã
aceste rînduri, dacã impactul a ceea ce ar
putea fi un episod nefericit, dar costisitor,
de isterie colectivã în secolul XXI, creatã
de modul în care responsabilii instituþio-
nali cu gestiunea fenomenului pande-
mic, la nivel local, european ºi global, nu
ar avea costuri atît de dramatice asupra
copiilor ºi tinerilor, ”senin” ignorate de
autoritãþi.

(continuare în pagina 3)

Episod de manie a dansului într-un pelerinaj la biserica Sint-Jans-Molenbeek. Gravurã, 1642, a lui Hendrick Hondius dupã un desen al lui Pieter Brueghel cel Bãtrîn, de la 1564.
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AeRO – vedeta primelor
douã luni la bursa noastrã
lAdrian Mitroi: “În piaþa AeRO, antreprenorii verificã
scalabilitatea ºi valoarea business-ului”
lDragoº Cabat: “Companiile care vin pe AeRO sunt
din domenii noi, de creºtere, ceea ce face sã sporeascã
interesul investitorilor”

B
eneficiind de trei listãri de ac-
þiuni în doar douã luni de zile
ºi cu ºedinþe frecvente în care
cel puþin o companie depãºeºte

borna de un milion de lei valoare tran-
zacþionatã, piaþa AeRO este vedeta
începutului de an la Bursa de Valori
Bucureºti (BVB) ºi existã premise im-
portante ca aceastã situaþie sã se men-
þinã, în condiþiile în care ºi alþi emitenþi
ºi-au exprimat intenþia de a accesa
acest sector al pieþei, în timp ce pe
Segmentul Principal este secetã de
companii noi.

În opinia analiºtilor, dimensiunea re-
lativ redusã a universului investiþional
din piaþa noastrã, domeniile din care pro-
vin unele dintre noile companii de pe
AeRO, tipul de business ºi perspectivele
lor de creºtere sunt printre elementele
care explicã efervescenþa recentã din
aceastã piaþã.

Adrian Mitroi: “Companiile
de tip micro-cap prezintã cel
mai mare potenþial de
investigaþie a diferenþei
dintre preþ ºi valoare”

Adrian Mitroi, analist CFAºi profesor
de finanþe comportamentale, ne-a spus:
“Piaþa AeRO reprezintã forma de mo-
dernitate a investitorului român, intere-
sat de tehnologie ºi de lucruri noi locale.
Iar aceste firme vin cu ceva proaspãt,
nou, care meritã investigat. Aici antre-
prenorii de succes, dupã ce au trecut prin
«purgatoriul» auditului ºi al listãrii -
chiar ºi cu regulile din AeRO, verificã
douã lucruri: scalabilitatea ºi valoarea
business-ului.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 4)


