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BNR prognozeazã cã inflaþia va
scãdea la 7,5%, la finalul anului
l Inflaþia va atinge un vârf de 8,6% în aprilie 2022, de unde va scãdea la 5,9% în decembriel BNR: “Balanþa riscurilor la adresa
proiecþiei este evaluatã a fi orientatã în sus”l Evoluþia viitoare a preþurilor bunurilor energetice continuã sã reprezinte principalul factor
de risc la adresa proiecþiei ratei anuale a inflaþiei IPC

R
ata anualã a inflaþiei va
încheia anul la valoarea
de 7,5%, pe fondul in-
trãrii în vigoare a mãsu-
rilor de compensare a
preþurilor majorate la
produsele energetice
pentru consumatorii ca-

snici, aratã raportul trimestrial asupra in-
flaþiei, publicat ieri de Banca Naþionalã a
României (BNR). Compensarea urmea-
zã sã se aplice pentru facturile la energie
electricã ºi gaze naturale din perioada
noiembrie 2021 – martie 2022, iar ulte-
rior încheierii perioadei de compensare,
inflaþia anualã va atinge un vârf de 8,6%
în aprilie 2022, de unde va începe sã sca-
dã pânã la 5,9% la sfârºitul anului urmã-
tor, conform prognozei bãncii centrale.
Cel mai probabil, în lipsa compensãrii,
rata anualã a inflaþiei IPC ar fi încheiat
anul la o valoare de douã cifre.

Cea mai recentã prognozã a BNR re-
leva perspectiva unei traiectorii mai

înalte a ratei anuale a inflaþiei pe parcur-
sul urmãtorilor doi ani, în condiþiile în
care aceasta a fost din nou revizuitã -
pentru a patra oarã în acest an - conside-
rabil în sens ascendent pe termen scurt
ºi într-o mai micã mãsurã pe cel de-al
doilea segment, mai lung, al intervalului
proiecþiei.

În raportul BNR se aratã: “Rata
anualã a inflaþiei IPC este proiectatã la
valoarea de 7,5 la sutã în luna decembrie
2021, dupã o încetinire temporarã a
trendului ascendent observat recent, pe
fondul intrãrii în vigoare a mãsurilor de
compensare a consumatorilor casnici de
energie electricã ºi gaze naturale, care
se vor reflecta ºi asupra ratei inflaþiei
IPC pe perioada aplicãrii acestor preve-
deri (noiembrie 2021 – martie 2022).
Ulterior, în aprilie 2022, odatã cu expi-
rarea acestor mãsuri, rata anualã a infla-
þiei IPC va reflecta majorãri de o magni-
tudine substanþialã, atingând 8,6 la sutã
în trimestrul II 2022, un maxim din in-

tervalul prognozei. Dupã acest moment,
rata inflaþiei IPC este prevãzutã sã se
tempereze, pânã la 5,9 la sutã la sfârºitul
anului viitor ºi, respectiv, 3,3 la sutã la
orizontul proiecþiei (decembrie 2023 -

n.r.)”.
Comparativ cu raportul trimestrial

asupra inflaþiei din august, noua proiec-
þie a inflaþiei este mai ridicatã cu 1,9 pun-
cte procentuale pentru finele anului cu-

rent ºi cu 2,5 puncte procentuale pentru
sfârºitul anului viitor.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)
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Controverse
pe marginea
certificatului
verde la locul
de muncã
l Sindicatele acuzã
încãlcarea dreptului
constituþional la muncã
l Sondaj CNIPMMR: 60%
dintre antreprenori, de acord
cu un astfel de certificat

P
artidele parlamentare ºi partene-
rii sociali au termen pânã astãzi
sã depunã amendamente la pro-
iectul de lege privind introduce-

rea obligativitãþii certificatului verde la
locul de muncã, atât din sectorul public,
cât ºi din cel privat – la companiile unde
sunt minimum 50 de angajaþi. Contro-
versata iniþiativã legislativã ce reprezin-
tã transpunerea în cadrul normativ a or-
donanþei de urgenþã emisã de guvernul
Cîþu ce introducea certificatul verde
pentru angajaþii din instituþiile publice ºi
din sistemul public de sãnãtate se aflã în
Camera Deputaþilor, care este for deci-
zional ºi, pânã la ºedinþa de plen de sãp-
tãmâna viitoare, va fi dezbãtutã în ºedin-
þa Comisiei de Sãnãtate ºi într-o ºedinþã
comunã a Comisiei pentru Muncã ºi al-
tor patru comisii avizatoare.

Conform textului propunerii de act
normativ, angajaþii care vor refuza sã pre-
zinte certificatul verde la intrarea în insti-
tuþia în care lucreazã ar putea avea con-
tractul de munca suspendat fãrã plata
drepturilor salariale pentru o perioadã de
pânã la 30 de zile. Dacã cei nevaccinaþi
pânã acum decid sã se vaccineze cu prima
dozã, atunci instituþia de stat la care lucre-
azã va deconta testele de depistarea a in-
fectãrii cu coronavirus pânã la emiterea
certificatului verde. În cazul privaþilor,
decontarea este la decizia angajatorului.

Angajaþii care aleg sã nu se vaccineze
vor trebui sã-ºi facã, pe cheltuialã pro-
prie, teste anti-Covid periodic, fie test
PCR la fiecare 72 de ore, fie antigen la 48
de ore. În situaþia în care angajaþii refuzã
sã se vaccineze ºi refuzã sã se testeze,
atunci angajatorul poate decide suspen-
darea lor fãrã drept de platã pentru 30 de
zile, atât la privat cât ºi la stat. Dacã nici
dupã 30 de zile angajaþii nu prezintã cer-
tificatul verde, atunci vor fi concediaþi la
stat, iar la privat angajatorul poate decide
dacã le prelungeºte suspendarea sau îi
concediazã.

Reprezentanþii angajaþilor din secto-
rul public ºi sectorul privat nu sunt de
acord cu acest proiect de lege. Confede-
raþia Sindicalã Naþionalã Meridian soli-
citã, într-un comunicat de presã ºi într-un
memoriu adresat Comisiei pentru muncã
ºi protecþie socialã a Camerei Deputaþi-
lor cã PLx 545/2021, respingerea oricã-
rui proiect de lege care condiþioneazã
dreptul la muncã de vaccinare sau de te-
starea pe banii lucrãtorilor.

“Conform Regulamentului (UE)
2021/953 al Parlamentului European ºi
al Consiliului UE din 14 Iunie 2021, Cer-
tificatul verde Covid-19 ar fi trebuit sã
vizeze doar «facilitarea liberei circulaþii
în spaþiul intraeuropean, transfrontalier»
ºi nicidecum reglementarea pe uºa din
dos a relaþiilor de muncã, a accesului ce-
tãþenilor în instituþiile publice sau în spa-
þiile de interes general pentru populaþie.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ANALIZÃ A CONSILIULUI PENTRU RELAÞII EXTERNE DIN SUA

Eliminarea energiei produse din cãrbune, un
obiectiv dificil pentru þãrile lumii
l Cãrbunele reprezintã aproximativ 30% din consumul global de energiel China - cel mai mare consumator ºi
producãtor de cãrbune din lume

E
liminarea cãrbunelui din pro-
ducþia de energie nu se va reali-
za uºor la nivel global, iar ex-
perþii sunt de pãrere cã þãrile lu-

mii ar trebui sã facã mai mult decât
ºi-au stabilit prin anumite obiective
pânã acum, ca sã renunþe treptat la ace-
astã materie primã ºi s-o înlocuiascã
cu surse de energie regenerabilã, astfel
încât sã obþinã emisii nete zero pânã la
jumãtatea secolului.

O analizã realizatã de Consiliul pentru
Relaþii Externe din SUA, o organizaþie
americanã non-profit, specializatã în poli-

ticã externã ºi afaceri internaþionale,
aminteºte cã unul dintre obiectivele celei
de-a 26-a Conferinþe a Pãrþilor (COP26),
care s-a desfãºurat la Glasgow, Scoþia, din
31 octombrie pânã astãzi, a fost determi-
narea þãrilor sã elimine treptat cãrbunele
din producþia de energie, context în care
secretarul general al Organizaþiei Naþiuni-
lor Unite (ONU), Antonio Guterres, le-a
cerut statelor dezvoltate sã înceteze utili-
zarea cãrbunelui pânã în 2030, iar alte þãri
sã facã acest lucru pânã în 2040.

În timpul conferinþei, 23 de þãri ºi-au
luat noi angajamente în acest sens, unele

semnând o iniþiativã menitã sã ajute þãrile
în curs de dezvoltare, precum India ºi Afri-
ca de Sud, sã elimine utilizarea cãrbunelui.
Totodatã, þãrile din Grupul celor Douãzeci
(G20 – grupul þãrilor dezvoltate) s-au an-
gajat sã înceteze finanþarea construirii de
noi centrale electrice pe cãrbune peste gra-
niþe, pânã la sfârºitul anului.

China continuã sã
construiascã centrale
electrice pe cãrbune

Cãrbunele reprezintã aproximativ

30% din consumul global de energie,
aratã analiza, care precizeazã cã mul-
te þãri se bazeazã în continuare pe
combustibilii fosili, în special în
Asia.

China - cel mai mare consumator ºi
producãtor de cãrbune din lume - a conti-
nuat sã construiascã centrale electrice pe
cãrbune pe plan intern, contribuind cu
75% la toatã energia nouã produsã din
cãrbune în 2020.

A.V.

(continuare în pagina 12)

CORESPONDENÞÃ DIN UK

Schimbãrile climatice
l Sistemul ”CAP and TRADE”

C
e este acesta ºi cum ar putea sã
salveze capitalismul în aceastã at-
mosferã tensionatã a schimbãrilor
climatice? Sistemul “Cap and

Trade” a fost lansat în SUA de cã-
tre George Bush Senior la începu-
tul anilor 1990, ca rãspuns la fe-
nomenul ploilor acide - o poluare
a ploii cauzate de excesul de car-
bon în atmosferã care fãcea ca
ploaia sã fie dãunãtoare naturii.

“CAP“ (LIMITA)

Strategia stabileºte o limitã
asupra volumului de emisii permis unei
anumite industrii - aceasta este
“LIMITA”.

“TRADE“ (COMERÞUL)

Dupã aceea, guvernul emite permise

pentru a acoperi limita stabilitã. Dacã o
societate nu foloseºte integral cota sa,
poate vinde permise pe piaþã companii-
lor care au nevoie de permise sau poate

cumpãra permise de la societãþi
care au cotã rãmasã. Acesta este
“COMERÞUL“.

Sistemul s-a extins în majori-
tatea þãrilor în urma protocolului
de la KYOTO, protocol adoptat
în 11 Decembrie 1997. În pre-
zent, existã 192 de semnatare ale
protocolului, care este un tratat

internaþional ce a extins Convenþia-ca-
dru a Naþiunilor Unite [UNFCCC] din
1992, prin care pãrþile se angajeazã sã re-
ducã emisiile de gaze cu efect de serã.

(continuare în pagina 12)

INFLAÞIE RECORD PENTRU ULTIMII 30 ANI ÎN SUA

6,2% nu este o inflaþie mare, þinând
cont de cât s-a tipãrit în ultimii doi ani

I
nflaþia în SUA pentru luna octombrie a
ajuns la 6,2% din PIB, cel mai mare salt
din ultimii 30 ani. E mult? Nu e mult, ºi

am sã vã explic de ce. Cât a fost deficitul
bugetar în SUA pentru anul fiscal 2021
care s-a încheiat la sfârºitul lunii septem-
brie? 2,77 mii de miliarde (trilioane) de do-
lari, sau 12,4% din PIB. Dar pentru anul fi-
scal 2020 deficitul bugetar a fost mult mai
mare, de 3,13 trilioane, care a reprezentat 15% din PIB. Adicã
în doar doi ani guvernul american a cheltuit cu peste 27% din
PIB fãrã acoperire în încasãri. (continuare în pagina 9)

BROKERII:

“ Principalele companii de la BVB
sunt bine poziþionate în raport cu
inflaþia, deocamdatã”

P
rincipalele companii ale Bursei de Valori Bucureºti
(BVB) sunt, deocamdatã, bine poziþionate în raport cu
inflaþia, opineazã brokerii consultaþi de Ziarul

BURSA, în condiþiile în care primii ºase emitenþi din indice-
le BET, ce au o pondere cumulatã de circa 75%, sunt din sec-
toarele financiar ºi energetic, domenii mai bine plasate
într-un astfel de mediu economic. Totuºi, aceºtia atrag aten-
þia cã inflaþia erodeazã marjele de profitabilitate ale compa-
niilor, iar iar o inflaþie care se va croniciza va afecta, în cele
din urmã, întreaga piaþã bursierã. (ANDREI IACOMI)

(continuare în pagina 9)
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