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SE ÎNTINDE DIN NOU PESTE LUME SPECTRUL
FOAMETEI ªI SUBNUTRIÞIEI?

FAO: Cea mai mare
creºtere a preþului
alimentelor la nivel
global din ultimii 9 ani
ºi jumãtate
I

ndicele global al preþurilor produselor
alimentare a înregistrat a noua
creºtere consecutivã în februarie

2021, cea mai mare din ultimii 9 ani ºi ju-
mãtate, conform celui mai recent
raport lunar de la FAO (Organi-
zaþia Naþiunilor Unite pentru Ali-
mentaþie ºi Agriculturã) (vezi
graficul 1).

În condiþiile unei creºteri luna-
re de 2,4%, dupã un avans de
4,4% în luna precedentã, creºte-
rea anualã s-a accelerat pânã la
16,7%, cea mai mare din august
2011, de la 10,5% în ianuarie 2021.

Cea mai importantã contribuþie la
creºterea indicelui agregat au avut-o, din
nou, preþurile cerealelor ºi uleiului, care
au ajuns la cel mai ridicat nivel din ulti-
mele 92 de luni, respectiv 106 luni (vezi
graficul 2).

Preþul uleiului a înregistrat cea mai
mare creºtere anualã dintre componente-

le indicelui agregat, de 51%, dupã o
creºtere de 27,7% în luna precedentã, în
condiþiile unei creºteri lunare de 6,2%,
dupã un avans de 5,8% în ianuarie 2021.

În ultimele 9 luni, creºterea medie
lunarã a preþului uleiului la nivel
global a fost de 7,4%.

Cel mai ridicat nivel al preþului
din aprilie 2012 a fost atins pe
fondul creºterii preþului uleiului
de palmier, soia ºi floarea soare-
lui, în condiþiile unor stocuri sub
medie pentru uleiul de soia înain-
te de intrarea pe piaþã a noii recol-

te din America de Sud.
Preþul cerealelor ºi-a accelerat semni-

ficativ creºterea anualã, pânã la 26,5%,
de la 23,6% în luna precedentã, pe fondul
unei creºteri lunare de 1,2%, dupã un
avans de 7,1% în luna anterioarã, iar in-
dicele preþurilor cerealelor a ajuns la cel
mai ridicat nivel din iulie 2013.

(continuare în pagina 12)

DATE REFINITIV PENTRU FEBRUARIE

Fuziuni ºi achiziþii
record, la nivel mondial
l Valoarea tranzacþiilor a trecut de 405 miliarde de dolari luna
trecutã, înregistrând o creºtere anualã de 45%l “Boom” pe
segmentul tehnologicl Fuziunile ºi achiziþiile din America - la
nivelul maxim al ultimelor 20 de luni, însã cele din Europa au
scãzut cu 37%

C
ompaniile din întreaga lume au rea-
lizat fuziuni ºi achiziþii în valoare
de aproape 700 de miliarde de dola-

ri în primele douã luni ale anului curent,
în condiþiile în care consolidarea din
sectorul tehnologic a alimentat aceste
tranzacþii, potrivit cifrelor Refinitiv,
preluate de Financial News.

Conform sursei, numai în februarie,
fuziunile ºi achiziþiile anunþate la nivel
global au valorat 405,3 miliarde de dola-
ri, cu 45% mai mult comparativ cu ace-
eaºi lunã din 2020. Cifra aferentã lunii
trecute este cea mai mare (pentru februa-
rie) de la momentul la care Refinitiv a
început sã colecteze date (în anii 1970).

Activitatea susþinutã de fuziuni ºi
achiziþii a dus valoarea tuturor operaþiu-
nilor anunþate în acest an la 698,7 miliar-
de de dolari, cu 56% mai mult decât în
aceeaºi perioadã a anului trecut. Cifra a

fost depãºitã numai de douã ori, în anii
2000 ºi 2018.

Conform sursei, sectorul tehnologic a
dominat tranzacþiile pentru a ºaptea lunã
consecutiv, cu fuziuni ºi achiziþii în valoare
de 87 de miliarde de dolari încheiate în fe-
bruarie, în condiþiile în care acestea dispun
de lichiditãþi consistente, fiind câºtigãtoare
de pe urma pandemiei de coronavirus, care
a mutat multe activitãþi în mediul online.

Printre afacerile majore din acest an se
numãrã oferta de 6 miliarde de dolari lan-
satã de compania niponã Renesas Elec-
tronics Corp., în numerar, pentru Dialog
Semiconductor Plc din Marea Britanie
(furnizor al gigantului american Apple
Inc.) ºi achiziþia pe 8 miliarde de dolari a
ChangeHealthcare Inc. din SUAde cãtre
UnitedHealth Group Inc.

A.V.
(continuare în pagina 12)

RAPORT FREEDOM HOUSE DUPÃ UN AN DE PANDEMIE

Cea mai îngrãditã libertate
din ultimul sfert de secol

andemia a servit drept argu-
ment pentru autoritãþile unor
þãri care oricum intenþionau
sã mai restrângã libertãþile
cetãþenilor, reiese din clasa-
mentul libertãþii întocmit de
Freedom House la care am
adãugat ºi populaþia fiecãrei

þãri, dar ºi numãrul de îmbolnãviri rapor-
tate de la începutul pandemiei pânã ieri.
La anumite þãri, cu democraþii cu "pro-
bleme", cifrele legate de infectãri sunt
extrem de mici ºi existã deja bãnuieli cã
raportãrile nu au legãturã cu realitatea. În
cazul Coreei de Nord, spre exemplu, nu
existã raportãri oficiale legate de numã-
rul de îmbolnãviri, fiind evident care este
nivelul libertãþii de exprimare. SUA ºi
India, douã þãri care au înregistrat scãderi
considerabile în topul libertãþii, sunt pe
primele douã locuri la numãrul de cetãþe-

ni infectaþi cu noul coronavirus,
putându-se afirma cã pentru a stãvili cri-
za guvernele respectivelor þãri au luat
mãsuri mai aspre, dar trebuie þinut cont ºi
de faptul cã sunt state cu foarte mulþi ce-
tãþeni. Acest lucru nu stã în picioare în
cazul Suediei, numãrul 1 "la libertate",
care a avut ºi un numãr de infectãri destul
de mare (locul 29 la nivel global), sau al
Franþei, care este pe locul al ºaselea în
ceea ce priveºte îmbolnãvirile.

Organizaþia Freedom House a fãcut
public raportul anual, chiar dacã sã vor-
beºti despre libertate dupã un an în care
aceasta a fost hãituitã/îngrãditã peste tot
în lume în numele sãnãtãþii pare cel puþin
ironic. Nu este, mai ales cã mai mereu
este loc ºi de mai rãu, inclusiv în materie
de libertãþi. În ultimul an, din punct de
vedere al libertãþii, s-a înregistrat un de-
clin în întreaga lume în timpul pandemiei

de COVID-19. Potrivit evaluãrii anuale
a drepturilor politice ºi a libertãþilor civi-
le, fãcute de Freedom House, mai puþin
de 20% din populaþia lumii trãieºte într-o
þarã liberã. Acesta este cel mai scãzut
procent din 1995 pânã în prezent, a de-
clarat Michael Abramowitz, preºedinte-
le Freedom House. El a declarat cã pan-
demia de COVID-19, influenþa
crescândã a Partidului Comunist Chinez
ºi diminuarea libertãþii în India au marcat
unele dintre cele mai mari schimbãri din
ultimul an. El a spus cã restricþiile
anti-coronavirus i-au încurajat pe dicta-
tori, care au folosit pandemia pentru a
ajunge la putere ºi a-ºi consolida puterea.

O veste bunã, în contextul anului 2020,
este cã þara noastrã a stagnat la toate capi-
tolele analizate de organizaþia Freedom
House în raportul privind starea democra-
þiei din lume. Sã stai pe loc când alþii fac

paºi în spate reprezintã un lucru pozitiv.
Astfel, cu 83 de puncte dintr-un maxim de
100, România rãmâne în categoria demo-
craþiilor „libere”. Scorul este de 35/40
pentru „drepturile politice” ºi 48/60 pen-
tru „libertãþile cetãþeneºti”. Potrivit orga-
nizaþiei, pluripartidismul autohton a asi-
gurat rotaþii regulate de putere prin alege-
ri. Libertãþile civile sunt în general respec-
tate, dar au fost supuse unei presiuni tot
mai mari, pe mãsurã ce interesele politice
consolidate împing înapoi eforturile civi-
ce ºi instituþionale de combatere a corup-
þiei sistemice. Raportul mai aratã cã di-
scriminarea împotriva minoritãþilor ºi a
altor grupuri vulnerabile este o problemã
de lungã duratã, la fel ºi controlul mijloa-
celor de comunicare cheie de cãtre oame-
nii de afaceri cu interese politice.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)
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Sã se schimbe,
primesc… dar atunci…
D

ilema schimbãrii ilustratã în di-
scursul lui Farfuridi. Ca multe
alte lucruri esenþiale din scriitura

caragialianã, departe de ridicol sau ire-
levant. Ridicoli sunt doar cei ce se grã-
besc sã rîdã de lucruri pe care nu
le înþeleg sau pe care nu sunt în
stare sã le citeascã în cheia
adecvatã. În cazul nostru, o pro-
blemã nesatisfãcãtor rezolvatã,
pînã azi, de teoriile ºi practicile
primitive cu care încã opereazã,
în majoritatea cazurilor, deci-
denþii politici: care este strate-
gia optimã pentru a introduce cu
succes o schimbare socialã necesarã, în
mãsurã sã modifice radical în bine fun-
cþionarea unui domeniu? Abordarea
meliorist-gradualistã sau cea bazatã pe
rupturã radicalã ºi construcþie de la
zero, dupã alt proiect? Istoria socialã
înregistreazã faptul cã, în cele mai mul-
te cazuri, favorizatã este prima aborda-
re. Sã o luãm pas cu pas, vorba unui
contemporan rãtãcit la Cotroceni ºi,
din aproape în aproape, din bordei o sã
facem palat, din Dacia, Ferrari, din Bu-
cureºti un alt Paris, (mai mic, dar tot
Paris!), din România care se înglodea-
zã în analfabetism, mai mult sau mai

puþin funcþional, o Românie educatã,
din economia de supravieþuire una de
performanþã competiþionalã, din sat,
oraº, din oraº metropolã ºi din miliþie-
ni, poliþiºti. Apetitul ridicat al politicie-

nilor pentru acest ”pas cu pas”
vine ºi din faptul cã, mai totdea-
una, resursele necesare schim-
bãrii nu sunt niciodatã disponi-
bile, singura speranþã fiind ace-
ea cã, întinzînd procesul pe un
timp mai îndelungat, putem tra-
ge ºi de resurse, ca de un elastic,
obligîndu-le sã urmeze, încet
încet, nevoile ºi etapele schim-

bãrii. Celãlalt motiv este cã dizolvînd
procesul schimbãrii într-un orizont de
timp niciodatã clar precizat, responsa-
bilii politici pot oricînd sã spunã cã
suntem pe cale sã realizãm schimba-
rea… chiar dacã în realitate pe mãsurã ce
mergem ne depãrtãm de þel, în loc sã fim
mai aproape. Aceeaºi istorie socialã con-
semneazã, de asemenea, faptul cã abor-
darea meliorist-incrementalã sfîrºeºte,
cu foarte puþine excepþii, într-un solid
eºec. Pierdere de timp, pierdere de resur-
se, pierdere de oportunitãþi, toate amal-
gamate în reþeta ratãrii.

(continuare în pagina 3)
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