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“Creºterile agresive
de preþ din energie
vor duce la revizuirea
planurilor de investiþii“

(Interviu cu Cristian Pârvan, preºedintele PIAROM)

Reporter: Cu ce sentiment au intrat
oamenii de afaceri din România în 2022,
dupã doi ani de pandemie?

Cristian Pârvan: Oamenii de afaceri
au gãsit soluþii cu privire la menþinerea
afacerilor la nivelul prognozat prin buge-
tele aprobate pentru anul 2021. Au fãcut
faþã crizei pandemice care a generat dis-
funcþionalitãþi majore în circuitele eco-
nomice (un singur exemplu - costul tran-
sportului maritim a crescut de la circa
250 $/to la peste 1400 $/to).

Criza de circuite electronice destinate
industriei auto a dus la scãderea semnifi-
cativã a producþiei în acest domeniu vital,

atât pentru economia europeanã, dar ºi a
acelei din România. Au înregistrat mari
dificultãþi companiile din sectorul HoRe-
Ca ºi sectorul construcþiilor (creºterea
majorã a preþurilor materialelor de con-
strucþii fãrã o intervenþie necesarã din par-
tea guvernului pentru a se aproba o actua-
lizare corectã a devizelor a avut drept con-
secinþã o contribuþie zero a sectorului
construcþii la creºterea PIB 2021, an cla-
mat a fi “anul investiþiilor publice“).

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 12)

M
ediul de afaceri abordeazã cu un optimism moderat anul 2022, evaluând cu
mult realism provocãrile economice multiple cãrora va trebui sã le facã faþã,
este de pãrere Cristian Pârvan, preºedintele Patronatului Investitorilor Autoh-
toni din România (PIAROM). Domnia sa ne-a precizat, într-un interviu: “Compa-

niile româneºti au dovedit, în anii 2020-2021, o relativã stabilitate ºi calitate manageria-
lã, creºterea economicã de peste 7% a PIB în 2021/2020 datorându- se în mod major activi-
tãþii din mediul privat, în condiþiile unei instabilitãþi politice ºi administrative care a dus la
utilizarea slabã a resurselor financiare ºi a oportunitãþilor existente“.

Creºterile agresive ale preþurilor energiei electrice ºi gazelor naturale au afectat activita-
tea productivã în ultimile luni ale anului 2021 ºi vor reprezenta principala provocare pen-
tru anul în curs. Consecinþa directã va fi revizuirea planurilor de investiþii.

Printre altele, domnul Pârvan considerã cã un subiect preocupant pentru mediul de afaceri
rãmâne cadrul fiscal ºi cã digitalizarea va deschide noi oportunitãþi de afaceri.

JUSTIÞIE ªI REVOLUÞIE, APROPO DE
HOMOSEXUALITATE

A fost Dumnezeu la
Sodoma? (5)

(Tragând cu ochiul în Biblia închisã)

9. Unde este Dumnezeu? (II)

b) Absenþa stranie

D
ar, dacã este general acceptat cã
îngerii care ajung la Sodoma
sunt acei bãrbaþi plecaþi
din Poiana Mamvri,

atunci cum de pleacã trei ºi
ajung doi?!

Tragând cu ochiul în Biblia
închisã, pare cã Dumnezeu a
fost, totuºi, prezent la Sodoma.

În Biblia închisã, cei doi înge-
ri l-au însoþit pe Dumnezeu la So-
doma, dar ceea ce s-a petrecut acolo a
fost atât de ultragiant, încât (abia aici)
textul a trebuit modificat de rabinii anti-
ci, cititorul a trebuit sã fie lovit de orbire,
exegeza a fost obligatã sã manevreze ilu-
zii, viziunile sã fie prezentate drept fapte

ºi invers.
Absenþa lui Dumnezeu de la Sodoma

este stranie.
Existã douã argumente care vor fi ex-

puse aici, conform cãrora Dumnezeu a
participat, totuºi, împreunã cu cei
doi îngeri la evenimentele de la
Sodoma relatate în Capitolul 19 al
Genezei, care îl dã drept absent;
(un al treilea argument va fi expus
în capitolul succesiv acestuia).

Primul argument:

“20. Zis-a deci Domnul:
«Strigarea Sodomei ºi a Gomo-

rei e mare ºi pãcatul lor cumplit de greu.
21. Pogorî-Mã-voi deci sã vãd dacã

faptele lor sunt cu adevãrat aºa cum s-a
suit pânã la Mine strigarea împotriva lor,
iar de nu, sã ºtiu»". (Geneza, 18)

(continuare în pagina 9)

GHEORGHE PIPEREA:

“Facturilemari laenergie
trebuiecontestate la
ANPC sau în justiþie”
lANRE vine cu sfaturi pentru consumatori ºi anunþã
controale la furnizorii de electricitate ºi gaze naturale

C
onsumatorii care considerã cã fac-
turile la electricitate ºi gaze sunt
prea mari ar trebui sã le conteste
la ANPC, la Consiliul Concuren-

þei sau în instanþã, nu sã aºtepte ca statul
sã le rezolve problema, a afirmat, ieri,
avocatul Gheorghe Piperea, preºedintele
Asociaþiei de protecþie a consumatorilor
Parakletos, în cadrul unei conferinþe de
presã organizatã împreunã cu Asociaþia
P r o C o n s u m a t o r i º i A s o c i a þ i a
CREDERE. Piperea a mai spus ºi cã ac-
tuala compensare oferitã de la bugetul
de stat pentru facturile la energie ºi gaze
este nesemnificativã, precum ºi cã TVA
la utilitãþi ar trebui sã fie zero pânã trece
pandemia.

Piperea a declarat: “Dacã este vorba
despre practici comerciale incorecte,
atunci atât ANPC, cât mai ales Asociaþia
pentru protecþia consumatorului poate sã
meargã în instanþã ºi sã obþinã interzice-
rea, stoparea acestor contracte. Pânã
când ele vor fi fost corectate, facturile pot
sã fie îngheþate, aceasta este soluþia la
care trebuie sã apelaþi, nu ceea ce spune
domnul ministrul al Energiei (Virgil Po-
pescu). Nu sã refuzaþi pur ºi simplu sã
plãtiþi. Puteþi sã refuzaþi sã plãtiþi, dar cu
condiþia sã obþineþi o astfel de îngheþare a
facturilor, în baza unei astfel de acþiuni,
pe care sã o faceþi în justiþie sau în faþa
ANPC. (M.G.)

(continuare în pagina 8)

PENTRU ULTIMUL TRIMESTRU DIN 2021

Marile bãnci din SUA,
aºteptate sã raporteze
rezultate mixte
l Refinitiv preconizeazã un minus de 20-30% pentru
câºtigurile JPMorgan ºi Citigroup, respectiv un avans de
20% pentru Bank of America ºi de 67% pentru Wells Fargo

A
naliºtii se aºteaptã ca unele bãnci
majore din SUA sã raporteze, în
curând, o creºtere a veniturilor
lor de bazã în trimestrul al patru-

lea din 2021, datoritã noilor împrumutu-
ri acordate ºi randamentelor titlurilor de
trezorerie deþinute, chiar dacã, per an-
samblul sectorului, veniturile vor fi mix-
te din cauza diferenþelor privind modul
în care fiecare instituþie financiarã ºi-a
contabilizat pierderile din împrumuturi,
cauzate de pandemie.

Conform Reuters, cel mai mare grup
bancar american, JPMorgan Chase &
Co., ºi rivalul sãu mai mic Citigroup Inc.
urmeazã sã îºi publice vineri rezultatele
financiare, iar specialiºtii Refinitiv anti-
cipezã cã aceºtia vor anunþa scãderi de

aproximativ 20%, respectiv 30% ale pro-
fiturilor comparativ cu trimestrul similar
din anul anterior. Pentru un alt gigant din
SUA, Bank of America Corp., analiºtii
aºteaptã ca acesta sã anunþe, pe 19 ianua-
rie, profituri în creºtere cu 20%.

Wells Fargo & Co., bancã americanã
programatã sã îºi raporteze rezultatele
trimestriale tot vineri, este aºteptatã sã
anunþe o creºtere cu 67% a profiturilor
sale.

Conform sursei citate, aceastã evolu-
þie mixtã este cauzatã în mare mãsurã de
ritmul diferit în care bãncile au început sã
elimine cheltuielile pentru pierderile din
credite, legate de pandemie, care nu s-au
materializat. (V.R.)

(continuare în pagina 4)
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Camille Corot: "Arderea Sodomei", ulei (1857)


