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Industria Chinei îºi
accentueazã contracþia
pe fondul scãderii
comenzilor noi ºi a
creºterii preþurilor

I
ndicele PMI (Purchasing Mana-
gers’ Index) agregat pentru secto-
rul industrial al Chinei aratã o
nouã contracþie a activitãþii în oc-

tombrie 2021, în condiþiile
accentuãrii tendinþei negative
începute în noiembrie 2020
(vezi graficul 1).

Datele de la China Fede-
ration of Logistics and Pur-
chasing (CFLP), preluate de
Biroul Naþional de Statisti-
cã al Chinei (NBSC), aratã o
scãdere lunarã de 0,4 puncte
a indicelui PMI pentru industria pre-
lucrãtoare, pânã la 49,2 puncte, cel
mai redus nivel din ultimele 20 de
luni. Indicele PMI agregat a scãzut
cu 0,9 puncte, pânã la 50,8 puncte,
în condiþiile în care indicele secto-
rului serviciilor ºi construcþiilor a
scãzut pânã la 52,4 puncte, de la

53,2 puncte în luna precedentã (n.a.
o valoarea sub 50 de puncte aratã
contracþie).

Continuarea scãderii indicelui
PMI al sectorului industrial
sub pragul contracþiei aratã
“accentuarea presiunilor de
scãdere a economiei”, dupã
cum a subliniat un analist de
la CFLP.

Contracþia activitãþii s-a
observat mai ales la nivelul
IMM-urilor. Indicele PMI
pentru întreprinderile medii a

scãzut cu 1,1 puncte faþã de luna pre-
cedentã, pânã la 48,6 puncte, iar in-
dicele firmelor mici a rãmas ne-
schimbat la 47,5 puncte. Indicele
PMI al companiilor mari a rãmas în
teritoriul pozitiv dupã o scãdere cu
0,1 puncte, pânã la 50,3 puncte.

(continuare în pagina 12)

MinisterulTransporturilor
- "cuibul" infractorilor
lGrupul infracþional care a devalizat ARR ºi Ministerul
Transporturilor cu 4,37 milioane euro este angajat în
continuare la cele douã instituþii publicelDeºi afirmã cã are
informaþii despre activitatea respectivului grup, secretarul de
stat Sandor Gabor nu a dispus nicio mãsurã pentru tragerea la
rãspundere a membrilor acestuial Sandor Gabor - omul lui
Kelemen Hunor ºi protejatul lui Cãtãlin Drulã

G
rupul infracþional din cadrul
Ministerului Transporturilor ºi
Infrastructurii - care este no-
minalizat în raportul din 8 sep-

tembrie 2020 întocmit de Direcþia de
Corp Control ºi despre care ziarul
BURSA a relatat în articolele "Grup
infracþional organizat în cadrul Mini-
sterului Transporturilor" (https://
www.bursa.ro/prioritate-bursa-raportul-
directiei-corp-control-si-anticoruptie-
grup-infractional-organizat-in-cadrul-
min i s t e ru lu i - t r a nspo r tu r i l o r -
24706041) ºi "Bani deturnaþi de la
Ministerul Transporturilor" (https://
www.bursa.ro/ descindere-jurnalisti-
ca-de-la-grup-infractional-la-oameni-
onorabili-bani-deturnati-de-la-mini-
sterul-transporturilor-88375249) - nu
a fost destructurat încã, deºi secretarul
de stat Sandor Gabor ºtie despre exi-

stenþa lui ºi despre neregulile semna-
late de inspectorii din cadrul ministe-
rului de resort. Conform unor probe
noi, care au intrat în posesia ziarului
BURSA, în cadrul unei întâlniri care a
avut loc în cursul acestui an, secreta-
rul de stat Sandor Gabor a afirmat:
"Eu am o singurã preocupare: sunt
conºtient cã tot ministerul mi se va
opune. Singura mea ºansã este ca pa-
tronatele sã îmi fie alãturi. O persoanã
nu se poate lupta cu un grup. Cu un
grup se poate lupta un alt grup. Mai
întâi trebuie sã ºtiþi pentru ce luptaþi,
nu e înþelept sã mergeþi pe încredere.

Trebuie sã luptãm, cu toate arme-
le, dacã ne însuºim aceeaºi viziune
pe termen scurt ºi pe termen mediu.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

În vizitã la un dictator

P
rimul lucru care mi-a trecut
prin minte atunci când am vã-
zut, acum o sãptãmânã, anun-
þul despre Klaus Iohannis care

urma sã facã o vizitã în Egipt: “Impo-
sibil!”. Nu mã gândeam la vizita în
sine. ªtiam cã diplomaþia românã are
un istoric al cãlcatului în strãchini, aºa
cã ideea unei vizite pentru a
marca “115 ani de relaþii diplo-
matice” apãrea ca ceva accep-
tabil pentru birocraþii din cen-
trala ministerului din Aleea
Modrogan.

Mã gândeam cã Klaus Io-
hannis, aºa cum îl ºtiam, va fi
tentat sã viziteze Piramidele.
Pentru orice om cu sensibilitãþi nor-
male, nu era momentul. Sã fii
Preºedintele unei þãri unde morþii nu
mai încap în morgã sau la groapã,
unde în fiecare zi piere echivalentul
unui sat întreg pentru cã Guvernul pe
care tu l-ai numit nu s-a învrednicit
sã vaccineze populaþia, sã ai o crizã
guvernamentalã suprapusã peste o
crizã economicã - toate acestea fãce-
au imposibilã o vizitã turisticã. Chiar
ºi la extraordinarele Piramide.

Însã mai ºtiam cã Klaus Iohannis
nu este chiar un om obiºnuit. El

este… cum sã mã exprim eu?… mai
detaºat. Rupt de realitate. Sã reco-
manzi românilor sã se apuce de golf,
în timpurile acestea, nu este chiar
semnul unei vieþi morale comune.
Aºa cã eram sigur cã va fi tentat.

Dar nici mãcar eu, care nu mai am
de mult iluzii în privinþa lui Klaus Io-

hannis, nu m-am aºteptat la
asta. Mi-am spus cã e impo-
sibil sã nu realizeze furtuna
care se va stârni în presã. Po-
topul de reacþii negative pe
reþelele de socializare. Am
crezut cã va avea un dram de
prudenþã.

Bun, m-am înºelat. Com-
plet. Nu doar cã a fost, dar felul în
care a fãcut-o mi-a depãºit ºi cele
mai negre aºteptãri. Îmbrãcaþi în alb,
actualul Preºedinte ºi “doamna Car-
men” au plecat spre piramide într-un
alai cu adevãrat faraonic. Acolo
omul s-a învârtit prin faþa fotografi-
lor, s-a urcat pe pietre, s-a simþit
bine. Iar astãzi, când scriu acest edi-
torial, au mai murit 413 oameni.
Acum, dacã tot a fost, haideþi sã ve-
dem ºi ce a realizat. În fond, a mers
pe banii noºtri.

(continuare în pagina 3)

RAPORT PRIVIND RISCURILE PENTRU ECONOMIA GLOBALÃ ÎN 2022

De la prãbuºirea
pieþelor bursiere la
foamete în Europa ºi
rãzboi în Asia

E
conomia globalã ºi-a
revenit puternic din re-
cesiunea provocatã de
lockdown datoritã tri-
lioanelor de dolari ºi de
euro pompaþi în siste-
mul financiar mondial,
însã aceleaºi trilioane

au cauzat mai multe probleme adia-
cente, care vor rãmâne cu noi ºI anul
viitor. Specialiºtii publicaþiei brita-
nice The Economist au realizat un ra-
port care schiþeazã zece scenarii ce ar
putea sã se materializeze ºi care ar
avea efecte asupra creºterii econo-
miei globale ºi asupra evoluþiei pu-
ternicelor presiuni inflaþioniste cu
care ne confruntãm în prezent, inclu-
siv în România.

The Economist Intelligence Unit
(EIU) se aºteaptã ca, per total, redre-
sarea economicã post-pandemie sã
continue în 2022, cu o creºtere a
PIB-ului global de 4,1%. “Cu toate
acestea, redresarea va masca dife-
renþe mari de ritm economic între di-
feritele regiuni ale lumii. Suplimen-
tar, la acest scenariu de bazã monito-
rizãm o serie de scenarii care ar putea
deraia redresarea post-pandemie ºi
care ar putea avea efecte asupra ope-
raþiunilor globale ale business-uri-
lor”, aratã EIU.

Analiºtii consultaþi de ziarul
BURSAconsiderã cã riscul principal
la adresa economiei globale ºi locale
este inflaþia. Aceºtia noteazã cã
România se confruntã cu multiple

vulnerabilitãþi care accentueazã
într-o anumitã mãsurã ºocurile exter-
ne, iar pentru 2022 nu se întrevede o

inversare a tendinþei de creºtere a in-
flaþiei, ci urmeazã o perioadã în care
în România nu va realiza vreun pro-

gres structural.
M.G.

(continuare în pagina 9)
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ADRIAN VASILESCU, CONSULTANT
DE STRATEGIE ÎN BNR:

“Pericolul numãrul unu
este inflaþia”

C
el mai mare risc pentru economia
globalã ºi localã este inflaþia, con-
siderã Adrian Vasilescu, consul-

tant de strategie în cadrul Bãncii Na-
þionale a României (BNR). Acesta
puncteazã cã marile bãnci centrale au
început sã vorbeascã inclusiv despre
stagflaþie. Adrian Vasilescu ne-a de-
clarat: “Politica monetarã este ºi ea de-
pendentã. Riscul numãrul unu din
punctul meu de vedere este inflaþia, cu
perspectivele ei ºi anticipaþiile ei. Deja
au apãrut voci sãptãmâna trecutã care
au vorbit pe plan global despre hiper-
inflaþie, nu mai vorbesc de faptul cã
Nourile Roubini vorbeºte de stagflaþie
de aproape un an, iar acum au început
ºi marile bãnci centrale sã pronunþe
cuvântul stagflaþie.

(continuare în pagina 9)

MIRCEA COªEA, PROFESOR DE
ECONOMIE:

“Riscul principal pentru
2022 provine din faptul
cã nu au fost rezolvate
problemele generate de
criza pandemicã”

R
iscul principal pentru 2022 pro-
vine din faptul cã nu au fost re-
zolvate toate problemele gene-

rate de criza pandemicã, considerã
Mircea Coºea, profesor de economie.
Acesta a trecut în revistã principalele
riscuri la adresa economiei globale ºi
locale.

Coºea ne-a precizat: “Pentru
2022, din punctul meu de vedere,
problema principalã este cã nu se vor
rezolva toate problemele care au fost
generate de criza pandemicã.

(continuare în pagina 9)

AURELIAN DOCHIA, ANALIST
ECONOMIC:

“România este
vulnerabilã la
evenimentele
internaþionale, iar la
acestea se adaugã
vulnerabilitãþile
noastre”

R
omânia este vulnerabilã la eve-
nimentele internaþionale, la care
se adaugã propriile noastre vul-

nerabilitãþi, considerã analistul eco-
nomic Aurelian Dochia. Acesta mai
aratã cã riscul ca pieþele bursiere ame-
ricane sã aibã o cãdere în 2022 este
evident.

“Riscurile (din raportul The Eco-
nomist) sunt corelate unele cu altele.

(continuare în pagina 9)


