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China
atrage cele
mai mari
IPO-uri
din lume
lGiganþii China Telecom
ºi Syngenta, aºteptaþi sã se
listeze la Shanghai

T
ot mai multe ofertele publice
iniþiale (IPO) au loc în China
continentalã, iar Bursa din
Shanghai urmeazã sã gãzduia-

scã în acest an cele mai mari douã li-
stãri din lume, în condiþiile în care in-
vestitorii interni vor depãºi impactul
creat recent de mãsurile de represiune
luate de guvernul de la Beijing asupra
anumitor sectoare.

Situaþia din China este diferitã de cea
din Hong Kong, care este un centru glo-
bal pentru IPO-uri ºi în care s-a derulat o
singurã ofertã în aceastã lunã. În pre-
zent, investitorii internaþionali care uti-
lizeazã centrul financiar din Hong Kong
ca o fereastrã cãtre China sunt preocu-
paþi de mãsurile luate de autoritãþi, care
afecteazã listãrile companiilor din sec-
toarele de tehnologie ºi educaþie, în
principal.

Dar, China continentalã beneficiazã
de dorinþa Beijingului de a-ºi impulsiona
pieþele interne, inclusiv prin crearea, în
viitor, a unei noi platforme de trazacþio-
nare.

În contextul menþionat, China Tele-
com Corp., unul dintre cei mai mari
operatori de telecomunicaþii din þarã, îºi
propune sã strângã în curând 47,1 mi-
liarde de yuani (7,3 miliarde de dolari)
prin Bursa de la Shanghai, urmând sã
stabileascã un nou record pentru 2021
pe piaþa IPO-urilor. IPO-ul vine dupã
ce, în ianuarie, China Telecom a fost de-
listatã de la Bursa de Valori din New
York (New York Stock Exchange -
NYSE), din motive de securitate naþio-
nalã.

“China nu funcþioneazã tipic ca o
þarã dezvoltatã – politicile sale nu sunt
comunicate în mod transparent, spe-
riind investitorii strãini”, declarã, po-
trivit Bloomberg, Kerry Goh, director
de investiþii la Kamet Capital Partners
Pte, adãugând: “Investitorii locali ºi
observatorii chinezi de lungã duratã
ºtiu, însã, cã mãsurile vor avea un efect
pozitiv pe termen lung ºi nu vor distru-
ge industriile, ci vor crea un mediu bine
definit”.

Un alt gigant, Syngenta Group, aface-
rea elveþianã cu seminþe ºi îngrãºãminte
deþinutã de China National Chemical
Corp., pregãteºte, de asemenea, o listare
de 65 de miliarde de yuani (10 miliarde
de dolari) pe platforma Star din Shan-
ghai.

A.V.

(continuare în pagina 12)

ÎN RITM ANUAL

Avem creºtere economicã de
6,5% la jumãtatea lui 2021
l Economia noastrã a crescut cu un ritm sub aºteptãri, de 1,8%, în perioada aprilie-iunie
2021, faþã de trimestrul anteriorlDinamica anualã a PIB a accelerat la 13%, pe fondul
bazei scãzute din trimestrul al doilea din 2020lMircea Coºea, economist: ”Sursa revenirii
economiei este o permanentã intrare pe piaþa de credit internaþionalã ºi internã”

E
conomia þãrii noastre a crescut cu
un ritm uºor sub aºteptãri în cel
de-al doilea trimestru al acestui
an, înregistrând o dinamicã de

1,8% comparativ cu primul trimestru
din 2021, când Produsul Intern Brut
(PIB) a urcat cu 2,5% în ritm trimestrial.
Comparativ cu trimestrul al doilea din
2020, când economia a fost afectatã pu-
ternic de restricþiile anti-pandemie,
PIB-ul României a crescut cu 13% în tri-
mestrul al doilea, potrivit estimãrilor
“semnal” publicate ieri de Institutul Na-
þional de Statisticã (INS). Totodatã,
creºterea economicã la jumãtatea anului

este de 6,5% faþã de aceeaºi perioadã din
2020.

Principala contribuþie la creºterea di-
namicii anuale a PIB este adusã cel mai
probabil de consumul privat, principala
componentã a PIB, în contextul manife-
stãrii cererii anterior reprimate - comer-
þul cu amãnuntul, principalul indicator al
consumului privat, a crescut cu o dinami-
cã anualã de peste 24% în al doilea trime-
stru. Totodatã, Andrei Rãdulescu, direc-
torul de analizã macro de la Banca Tran-
silvania, aratã cã evoluþia din trimestrul
al doilea a PIB a fost determinatã inclu-
siv de consolidarea momentului favora-

bil la nivelul investiþiilor productive,
motorul economiei din perspectiva cere-
rii agregate.

Creºterea dinamicii anuale a activitã-
þii economice la un nivel de douã cifre,
pe fondul efectului de bazã asociat con-
tracþiei economice severe de 10,5% din
trimestrul doi de anul trecut, va fi cel mai
probabil urmatã de o scãdere moderatã a
acesteia în trimestrul al treilea, dupã cum
aratã minuta ºedinþei de politicã moneta-
rã a BNR din august.

M.G.

(continuare în pagina 11)

Clotilde Armand ne
pune sã alegem între
corupþie ºi mizerie

S
ectorul 1, cea mai bogatã
unitate administrativ-terito-
rialã din cadrul municipiu-
lui Bucureºti, a devenit, din
pãcate, în numai zece luni
de administraþie Armand
cea mai insalubrã zonã a

Capitalei, pe fondul disputei dintre
noul edil ºi operatorul de salubritate
Romprest SA. Conform primarului
Clotilde Armand, relaþia contractualã
dintre Sectorul 1 ºi compania de salu-
brizare este una bazatã pe un document
încheiat fraudulos ºi pe acte adiþionale
cu iz de corupþie semnate de foºtii edili
ai acestei zone a Capitalei. Din aceastã
cauzã, pânã a gãsit o soluþie pentru ridi-

carea gunoaielor stradale, Clotilde
Armand a preferat sã ignore cã acumu-
larea munþilor de deºeuri va duce la
înmulþirea rozãtoarelor ºi la mirosurile
pestilenþiale din timpul sezonului esti-
val. Practic, se poate spune cã primarul
Clotilde Armand i-a pus pe cetãþeni sã
aleagã între continuarea unui contract
încheiat fraudulos, prin corupþie, ºi mi-
zeria instalatã în Sectorul 1 al
Capitalei.

Numai cã odatã cu sezonul estival
ºobolanii au invadat cel mai bogat sector
al Capitalei, dupã ce au pãrãsit canalizã-
rile ºi subsolurile caselor sau blocurilor,
atraºi de mormanele de gunoaie depozi-
tate ilegal pe spaþiul public. Un exemplar

al guzganilor din Sectorul 1 a fost filmat
zilele trecute chiar în clãdirea Ministeru-
lui Economiei, Antreprenoriatului ºi Tu-
rismului, imobil situat în buricul Capita-
lei, pe calea Victoriei, la aproape un
kilometru distanþã de Palatul Victoria –
sediul Guvernului.

Cetãþenii din Sectorul 1 se tem sã iasã
seara prin curþile imobilelor de teama ro-
zãtoarelor care sunt prezente în majorita-
tea zonelor, dar acest aspect pare sã nu
deranjeze actuala conducere a admini-
straþiei publice locale, ce este preocupa-
tã, conform postãrilor de pe pagina ofi-
cialã de Facebook a primarului Clotilde
Armand, de construcþiile ilegale, de
asfaltarea unor drumuri de pãmânt ºi de

modernizarea parcurilor. ªi are dreptate
edilul sã se ocupe de aºa ceva, atât timp
cât în opinia sa a rezolvat problema ridi-
cãrii deºeurilor depozitate ilegal pe spa-
þiul public, deoarece deratizarea nu intrã
în competenþa Primãriei Sectorului 1.

La nivelul Capitalei, deratizarea se
efectueazã de cãtre Primãria Municipiu-
lui Bucureºti prin intermediul Compa-
niei Municipale Eco Igienizare. Care
este în insolvenþã, ca prim pas spre de-
sfiinþarea acesteia, compania fãcând par-
te din lungul ºir al firmelor înfiinþate de
Municipalitate pe vremea fostului pri-
mar general Gabriela Firea, societãþi de-
spre care instanþele au stabilit cã funcþio-
neazã ilegal.

Gunoiul de pe stradã –

cea mai atractivã hranã

pentru ºobolani

În mod normal, deratizarea Sectorului
1 ar trebui sã se facã rapid, mai ales cã,
pânã în 23 august, unitatea administra-
tiv-teritorialã pãstoritã de Clotilde
Armand se aflã în stare de alertã sanitarã
stabilitã prin ordinul Prefectului Capita-
lei, stare ce a fost instituitã începând cu
24 iulie ora 0:00.

Dar lucrurile nu stau deloc aºa cum ar
trebui.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Himere cifre ºi realitãþi

B
ancul cu Bulã era din vre-
mea… ailaltã, dinainte de ”po-
top”. La ºcoalã, învãþãtoarea îi
întreabã pe copii ce vor sã se

facã atunci cînd vor fi mari. Ce mese-
rii, profesii, activitãþi ar vrea sã îmbrã-
þiºeze. Se ridicã fiecare ºi zice: ba doc-
tor, ba zidar, ba inginer, ba muzi-
cian… mã rog, ba una, ba alta. Vine ºi
rîndul lui Bulã, ultimul în fundul cla-
sei. Tu ce vrei sã te faci cînd… cã mare
eºti deja? Eu, tovarãºa, vreau sã mã fac
”cap de locuitor”. Ce zici? Ce-i trãzna-
ia asta? N-am auzit de-aºa profesie!
Nu ºtiu nici eu, tovarãºa, dar îl tot aud
pe tata cînd citeºte ”Scînteia” cu voce
tare ºi, printre înjurãturi, zice cã în
România avem cîte zece mii de lei pe
cap de locuitor, nu ºtiu cîte sute de mii
de metri de þoale pe cap de locuitor,
vreo zece maºini pe cap de locuitor,
cam tot atîtea case, nu mai vorbesc de
halealã, brînzã, carne, lapte, pîine, ori
de bãuturã… cã la sutele de hectolitri
ale ãlora din ziar, vadra lu’ bunicu nu-i
nici cît un degetar! Între timp, Bulã a
crescut ºi s-a fãcut mare. Uneori, foar-

te mare. A ajuns ce-a vrut el, cã de...
trãim sub zodia libertãþii ºi a democra-
þiei. Mai ales, om politic s-a fãcut
Bulã. Iar cînd ai greutate ºi încãrcãturã
politicã, pînã la ministru ºi chiar prim
ministru, nu mai este decît un pas… ºi
acela…foarte mic! Este adevãrat, poli-
ticienii în general, iar cei care se aflã la
guvernare în special, au cu toþii, nu
doar în România, un soi de deformare
ocupaþionalã. Vãd totul în roz, cînd
vine vorba despre realitãþile care, nu-i
aºa? oglindesc activitãþile lor atît de la-
borioase ºi asidui. Dacã totuºi ceva nu
merge, ori se mai împiedicã, ori este la
pãmînt de-a binelea, atunci cu siguran-
þã e doar un vestigiu al nenorocitelor

vremuri trecute, ”greaua moºtenire”
sau ceva atît de puþin important încît
nici nu meritã bãgat în seamã: un flaps,
un flingher, un flapºoi, un flocoºma-
cher, o ciociobaurã, un flingher, un
ciociofiþ, un ciocioroi, un climbãr, un
þîr… mic! (pentru seria completã a lu-
crurilor mici, fãrã importanþã ºi neco-
stisitoare vezi nu textul lui Moliere, cã
acolo nu apare, ci replica-improvizaþie
de geniu a lui Mãlãiele, din spectaco-
lul ”Scapino”! Mai puteþi vedea spec-
tacolul, nu la teatru, ci pe youtube;
chiar dacã l-aþi mai vãzut, nu o sã re-
gretaþi niciodatã timpul petrecut în
compania capodoperelor teatrale).

(continuare în pagina 3)

Vedeþi dumneavoastrã, economia României creºte!? Ce

creºtea ea din statisticile naþionale, acuºi veni Uniunea Euro-

peanã sã ne zicã adevãrata veste bunã: creºte nenicã PIB-ul cît

casa! Peste media Europei!!! Nu cu mult, dar creºte ºi anume

0,4 peste medie!


