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Federal Reserve
recomandã curcanul
din tofu de Ziua
Recunoºtinþei

A
sumarea unilateralã a unor noi
mandate de cãtre bãncile centra-
le, în condiþiile în care aceste in-
stituþii ignorã cu impunitate obli-

gaþia menþinerii stabilitãþii preþurilor, a
cãpãtat recent noi dimensiuni, cel puþin
în Statele Unite.

Prin intermediul diviziei sale
din St. Louis, Federal Reserve îi
sfãtuieºte pe americani sã punã
pe masa de Ziua Recunoºtinþei
nu un curcan adevãrat, ci un
curcan din soia.

“O porþie copioasã de curcan
servitã de Ziua Recunoºtinþei
costã 1,42 de dolari. La acelaºi
nivel al caloriilor, o porþie similarã baza-
tã pe soia costã doar 66 de cenþi ºi conþine
o cantitate de proteine de aproape douã
ori mai mare”, se aratã în “analiza” pu-
blicatã pe site-ul Federal Reserve Bank
of St. Louis sub titlul “Turkey or
Tofurkey?”.

În estimarea costurilor pentru porþiile
de curcan ºi tofu nu au fost incluse costu-

rile energiei, al timpului consumat cu
prepararea sau al celorlalte ingrediente.

Economiºtii Fed-ului din St. Louis uti-
lizeazã preþurile trimestriale ale cãrnii de
pasãre ºi al boabelor de soia la nivel global
pentru a determina, cu ajutorul unor coefi-

cienþi de transformare, costul me-
selor echivalente din punct de ve-
dere caloric (vezi graficul).

Totul este justificat ºtiinþific.
Astfel, curcanul la cuptor are o
valoare caloricã de 3 ori mai
mare ºi o valoare proteicã de 1,5
ori mai mare comparativ cu o
cantitate de tofu care are aceeaºi
greutate.

Autorul mai prezintã ºi o serie de be-
neficii suplimentare ale înlocuirii curca-
nului cu tofu, cum ar fi un volum de apro-
ape trei ori mai mare al preparatului din
soia. În acest fel, familiile fie vor putea
sta mai mult timp la masã împreunã, fie
vor avea mai multe resturi pentru mesele
din zilele urmãtoare.

(continuare în pagina 12)

JEREMY SIEGEL, PROFESOR DE FINANÞE LA
WHARTON:

“Schimbarea drasticã
a politicii Fed-ului
va duce la o corecþie
serioasã a acþiunilor”
l Indicele preþurilor de consum din SUA a urcat cu 6,2% în
octombrie, cea mai mare creºtere din ultimii peste 30 de ani
l Chiar ºi cu puþinã agitaþie pentru acþiuni, într-un scenariu
inflaþionist investitorii trebuie sã deþinã active reale - iar
acþiunile sunt active reale, spune Siegel

S
chimbarea drasticã a politicii Re-
zervei Federale, pentru a face faþã
inflaþiei ridicate, va duce la o co-
recþie serioasã a pieþei acþiunilor,

crede Jeremy Siegel, profesor de finanþe
la Wharton, conform unui articol publi-
cat de CNBC.

Siegel, care are o perspectivã pozitivã
pe termen lung pentru bursã, a spus: “Nu
sunt sigur cã piaþa va fi pregãtitã pentru o
schimbare în formã de U pe care Jerome
Powell (n.r. preºedintele Rezervei Fede-
rale) o poate lua, dacã vom mai avea încã
un raport prost legat de inflaþie (…). Va
veni o corecþie”.

Indicele preþurilor de consum, indica-

tor folosit pentru mãsurarea inflaþiei, a
urcat cu 6,2% în octombrie, conform da-
telor raportate de Departamentul Muncii
din SUA la începutul acestei luni,
marcând practic cea mai mare creºtere
din ultimii peste 30 de ani.

Siegel a criticat Rezerva Federalã
pentru cã întârzie în privinþa luãrii mãsu-
rilor anti-inflaþioniste. “În general, pen-
tru cã Fed-ul nu a fãcut nicio miºcare
agresivã, banii încã mai curg în piaþã.
Fed-ul încã face relaxare cantitativã”, a
spus Siegel la CNBC.

A.I.
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STUDIU CONFIDEX:

Managerii români îºi
pierd încrederea în
economie

M
anagerii români îºi pierd
încrederea în economie ºi nu
mai considerã criza sanitarã
ca principala problemã cu

care se confruntã, ci costurile de pro-
ducþie. Indicele de încredere a manage-
rilor români în economia naþionalã a
scãzut cu ºase procente faþã de primul
semestru al anului 2021, de la 47 la 41,
conform studiului Confidex realizat de
Impetum Group pentru semestrul al do-
ilea al anului curent. Indicele respectiv
reprezintã, practic, egalizarea indicelui
înregistrat dupã primul trimestru din
anul 2020, adicã de la începutul pande-
miei.

“Indicele agregat de 41 este suprinzã-
tor, din punctul de vedere al aºteptãrilor
pe care le aveam la începutul anului cu-
rent. Ne aºteptam la o anumitã scãdere a
indicelui de încredere a managerilor
români în economia naþionalã, dar avem
o scãdere bruscã de 6 puncte. (...) Acest
indicator mi se pare uºor exagerat ºi cred

cã situaþia este mai gravã ºi cã un impact
mare l-a avut criza politicã, criza guver-
namentalã. Cred cã indicele 41 vine ca
un fel de dezamãgire a managerilor faþã
de aºteptãrile pe care le aveau în indicele
47 din semestrul 1. Mai cred cã indicele
41 nu se bazeazã pe realitatea existentã
de azi ºi avem o cotã mare de subiecti-
vism”, a declarat Andrei Cionca, CEO
Impetum Group, la prezentarea studiului
Confidex pentru semestrul al doilea al
anului curent.

Conform specialiºtilor care au lucrat
la acest studiu, noul indice pãstreazã
efectele unei accentuãri a pandemiei la
acest sfârºit de an, dar are în componenþã
ºi alþi factori: criza materiilor prime, pro-
blemele ivite în lanþurile de aproviziona-
re, costul materiilor prime, costul utilitã-
þilor, criza forþei de munca, instabilitatea
politicã ºi legislativã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

CÃLIN

RECHEA

Guvernul PSD-PNL-UDMR,
încolonat în spatele

generalului Ciucã
lMarcel Ciolacu nu va fi vicepremierl ªeful PSD îºi depune candidatura pentru ºefia Camerei Deputaþilor

G
eneralul în rezervã Nico-
lae Ciucã a fost desem-
nat, ieri, pentru a doua
oarã în ultima lunã, de
preºedintele Klaus Io-
hannis candidat la funcþia
de prim-ministru. Dacã
în 2 noiembrie Nicolae

Ciucã îºi depunea mandatul prin prisma
eºecului de a gãsi voturile necesare în Par-
lament pentru învestirea unui guvern mi-
noritar PNL-UDMR, acum se pare cã ac-
tualul ministru al Apãrãrii Naþionale are

toate ºansele sã fie învestit în fotoliul de
prim-ministru de noua majoritate politicã
PSD-PNL- UDMR. Un prim-ministru cu
puteri depline ºi nu doar interimar – aºa
cum a fost între 11 ºi 23 decembrie 2020,
dupã ce Ludovic Orban a demisionat
dupã pierderea alegerilor parlamentare de
cãtre PNL.

“Am constatat cã în Parlamentul
României s-a format o majoritate solidã,
o majoritate din care fac parte PNL,
PSD, UDMR ºi grupul minoritãþilor. Re-
prezentanþii acestei majoritãþi au dorit sã

vinã împreunã la consultãri, am acceptat
acest lucru ºi în acest format am avut o
discuþie pe care o consider foarte bunã.
Aceastã majoritate mi-a propus un nume
de premier, propunere pe care am accep-
tat-o”, a declarat preºedintele Klaus
Iohannis, la Palatul Cotroceni.

„În ultimele zile am lucrat împreunã cu
celelalte partide sã putem sã agregãm un
program de guvernare ºi sã se constituie o
coaliþie solidã în Parlamentul României,
astfel încât sã putem sã realizãm un gu-
vern care sã asigure stabilitatea þãrii. Prac-

tic, cetãþenii români aºteaptã de la noi sta-
bilitate ºi soluþii pentru a fi în mãsurã sã
rezolvãm efectele produse de pandemia
Covid-19, criza energeticã ºi de asemenea
sã avem un program guvernamental care
sã fie în mãsurã sã punã în aplicare deci-
ziile necesare pentru implementarea
PNRR”, a spus Nicolae Ciucã, dupã ce a
fost desemnat de preºedintele Klaus Io-
hannis sã formeze noul guvern.

GEORGE MARINESCU
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