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FLORIN JIANU, PREªEDINTELE CNIPMMR:

“Nu stimulezi colectarea prin
creºterea taxelor, ci prin
scãderea lor ºi prin controale”
l “Antreprenorii sunt niºte eroi pentru politicieni; politicienii nu sunt eroi pentru antreprenori”

Reporter: Politicienii au declarat de
nenumãrate ori cã antreprenorii sunt
niºte eroi în condiþiile economice actua-
le. Care este situaþia IMM-urilor din
România dupã doi ani de pandemie?
Cum aþi rezistat în lipsa unui sprijin fi-
nanciar constant din partea guvernelor
care au fost la Palatul Victoria în ultimii
doi ani?

Florin Jianu: Antreprenorii sunt
niºte eroi pentru politicieni; politicienii
nu sunt niºte eroi pentru antreprenori.

Aceastã perioadã a fost una în care antre-
prenorii au simþit cã se descurcã pe cont
propriu. Practic, întregul efort al
depãºirii pandemiei a fost dus de cãtre
antreprenori, de cãtre întreprinderile
mici ºi mijlocii, de cãtre angajaþii acesto-
ra. De altfel am remarcat aceastã solida-
ritate a micilor întreprinzãtori cu proprii
angajaþi, iar acest lucru se reflectã în da-
tele statistice ale ºomajului, care nu au
crescut îngrijorãtor în ultimii doi ani.
Trebuie sã menþionãm ºi douã lucruri

care au fost pozitive, douã programe ma-
jore: cel al sprijinirii plãþii ºomajului teh-
nic, care a ajutat foarte mult mediul de
afaceri, ºi IMM Invest. Ele sunt cele
douã programe care au dus stindardul în
aceastã perioadã; restul mãsurilor au fost
cu frâna de mânã trasã sau au fost realiza-
te decalat de nevoile antreprenorilor.

A CONSEMNAT

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

JUSTIÞIE ªI REVOLUÞIE, APROPO DE HOMOSEXUALITATE

A fost Dumnezeu la Sodoma? (6)
(Trãgând cu ochiul în Biblia închisã)

F. Dumnezeu nu a greºit

15. A treia ºi a patra
generaþie

E
xtincþia întregii populaþii a oraºelor
câmpiei probabil cã va fi cuprins
nu mai mult de trei generaþii trãind
concomitent (37), (este o

deducþie dintr-o informaþie fãrã
niciun filon mistic – speranþa de
viaþã în acele timpuri se situa la
nivelul a 35 de ani).

Faptul devine semnificativ,
sub perspectiva unui verset din
Exodul: “Sã nu te închini lor, nici
sã le slujeºti, cã Eu, Domnul
Dumnezeul tãu, sunt un Dumnezeu zelos,
care pedepsesc pe copii pentru vina pãrin-
þilor ce Mã urãsc pe Mine, pânã la al trei-
lea ºi al patrulea neam” (Exodul, 20:5).

În TM, versetul foloseºte noþiunea de
“cercetare”, caracteristica judecãþii: “Sã
nu te închini lor ºi sã nu le slujeºti, cã Eu,

Domnul Dumnezeul tãu, sunt Dumne-
zeu gelos, care cercetez fãrãdelegea pã-
rinþilor asupra copiilor, pânã la a treia ºi a
patra generaþie asupra celor care mã
urãsc”. [s.n.]

Exegeza gãseºte aici logica întârzierii
pedepsei Dumnezeieºti:

Dumnezeu aºteaptã pocãinþa
de-a lungul a trei-patru generaþii,
ceea ce completeazã explicativ
observaþia lui Rashi, cã lui Dum-
nezeu pãcatele Sodomei “deja” îi
sunt cunoscute.

“Strigarea Sodomei ºi a Go-
morei a devenit, deja, mare […]”,
poate sã însemne cã sodomiþii au

ajuns la limita a patru generaþii succesive
de pãcãtoºi. (38)

Dar, dacã aceasta este situaþia,
atunci nu poate fi vorba nicidecum de
pãcate individuale ºi/sau involuntare,
ci de o societate care pãcãtuieºte siste-
matic ºi care îºi transferã caracterul lu-

ciferic de la o generaþie la alta, dez-
voltând mecanisme de reproducere ºi
conservare.

Poporul din Sodoma, Gomora, Adma
ºi Teboim dispreþuieºte Poruncile lui
Dumnezeu ºi pe El însuºi, edificând o ie-
rarhie de valori opusã celei promovate de
Porunci.

“[…] sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe
tine însuþi”. (Leviticul, 19:18), este Porunca
pe care o socotim drept generatoare a valo-
rilor caracteristice religiilor abrahamice, iar
sodomiþii, în legile lor, pe care judecãtorii le
aplicã, exact asta condamna: compasiunea,
solidaritatea omeneascã, iubirea aproapelui
sunt pedepsite cu moartea.

Dumnezeu însuºi explicã asta, în Ie-
zechiel, 16:49: “Iatã care au fost fãrãde-
legile Sodomei, sora ta, ºi ale fiicelor ei:
mândria, îmbuibarea ºi trândãvia; iar
mâinile sãracului ºi ale celui nevoiaº nu
le-au sprijinit”.

(continuare în pagina 11)

BOGDAN MAIOREANU, ANALIST DE PIAÞÃ ÎN CADRUL ETORO:

“Posibil sã asistãm la al patrulea an
consecutiv cu randamente de douã
cifre pe pieþele americane”
l “Ar trebui sã vedem rate mai mici ale inflaþiei, pe mãsurã ce lanþurile de aprovizionare se
ajusteazã ºi creºterea economicã se atenueazã de la nivelurile de boom înregistrate în 2021"
l “Este important ca investiþiile sã fie pregãtite sã facã faþã unor condiþii de piaþã
nefavorabile, fãrã un impact devastator asupra portofoliului”

I
ndicele S&P 500 poate atinge o þintã
de 5.050 de puncte în acest an, în
condiþiie în care avem un mediu unic
caracterizat de inflaþie ridicatã, ran-

damente scãzute ale obligaþiunilor ºi rate
scãzute ale dobânzilor, ne-a spus Bogdan
Maioreanu, analist ºi comentator de piaþã
al eToro, ce a avut amabilitatea sã ne ofe-
re un interviu despre evoluþiile pieþelor de
acþiuni ºi ale criptomonedelor, precum ºi
despre platforma de tranzacþionare ºi in-
vestiþii pe care o reprezintã.

Conform analistului, se pare cã vom

avea parte de încã un an cu o creºtere pu-
ternicã a PIB-ului ºi condiþii de piaþã care
vor favoriza acþiunile ciclice, companiile
care au fost afectate de pandemie ºi care
acum se redeschid, acþiunile firmelor cu
capitalizare micã, precum ºi a celor din
industria energeticã ºi financiarã.

Dar, aspectul cheie al acestui an din
punct de vedere investiþional este diver-
sificarea, spune Bogdan Maioreanu, pre-
cizând: “În 2022 este posibil sã asistãm
la un foarte rar al patrulea an consecutiv
cu randamente de douã cifre pe pieþele

americane. Ar fi doar a doua oarã când se
întâmplã acest lucru în ultimii 50 de ani.
S&P 500 ar putea atinge o þintã de 5.050
de puncte. Avem un mediu unic caracte-
rizat de inflaþie ridicatã, randamente scã-
zute ale obligaþiunilor ºi rate scãzute ale
dobânzilor. Cu toate acestea, investitorii
trebuie sã-ºi diversifice portofoliile”.

A.I.

MAKE

(Citiþi interviul cu Bogdan Maioreanu
în pagina 9)

A
ntreprenorii mici ºi mijlocii din þara noastrã s-au confruntat ºi anul trecut cu o
situaþie dificilã din cauza restricþiilor impuse de guvernul Cîþu în valurile al
treilea ºi al patrulea ale pandemiei ºi din cauza întârzierii aplicãrii unelor mã-
suri de sprijin financiar, cum ar fi ajutorul acordat sectorului HoReCa ºi anula-

rea mãsurii 3.1 privind granturile pentru investiþii. Cu toate acestea, mediul de aface-
ri s-a adaptat din nou, din mers, ºi a reuºit sã treacã ºi peste al doilea an al pandemiei,
chiar dacã guvernanþii nu au luat mãsuri potrivite pentru aceastã perioadã. Despre si-
tuaþia micilor antreprenori ºi despre aºteptãrile lor pentru anul 2022, am discutat cu
Florin Jianu, preºedintele Consiliului Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlo-
cii din România (CNIPMMR).

2022,
primul
an de
cercetare
pentru euro
digital

B
anca Centralã Europeanã (BCE)
a început, recent, faza de cerce-
tare a ceea ce este considerat cel
mai important proiect al sãu de

la introducerea monedei unice europe-
ne, cel privind euro digital, care va fi ur-
matã de teste.

În faza de cercetare, care dureazã 24
de luni ºi care urmãreºte abordarea pro-
blemelor-cheie legate de designul ºi di-
stribuþia monedei, vor fi explorate diferi-
te opþiuni pentru euro digital. Aceastã
fazã presupune o analizã detaliatã pri-
vind versiunea europeanã a unei monede
digitale a bãncii centrale (CBDC).

Potrivit lexology.com, urmeazã o pe-
rioadã cu întrebãri complexe ºi alegeri
dificile, iar specialiºtii ”trebuie sã gãsea-
scã echilibrul potrivit pentru ca euro di-
gital sã fie solid, uºor de operat ºi, în ace-
laºi timp, sã înlocuiascã complet
numerarul sau banii din bãnci”.

Majoritatea bãncilor centrale sunt în
proces de evaluare, proiectare sau chiar
lansare a unei versiuni digitale a monedei
lor oficiale, ca mijloc alternativ de platã
pe baza unui token cripto. Spre exemplu,
China experimenteazã un yuan digital
din 2014 ºi a lansat un proiect pilot în pa-
tru oraºe mari în 2019, pe care îl extinde
acum în alte ºase oraºe, inclusiv
Shanghai.

De asemenea, Suedia a trecut de la un
regim pilot cu participanþi simulaþi la
încercarea operaþiunilor cu e-Krona cu
un numãr mic de participanþi pe piaþã re-
alã. Totodatã, unele þãri din America La-
tinã sunt interesate în mod special de
CBDC. În Bahamas, ”dolarul de nisip” a
intrat deja în vigoare ºi pare sã funcþione-
ze ca un mijloc de platã universal,
inclusiv pentru plãþile anumitor salarii.

Sursa citatã subliniazã cã niciuna din-
tre aceste iniþiative CBDC nu trebuie
confundatã cu decizia republicii El Sal-
vador de a acorda Bitcoin statutul de
”monedã legalã”, adicã statutul de mijloc
de platã pe deplin legitim. Criptomone-
dele, precum Bitcoin, pe de o parte, ºi
CBDC-urile, pe de altã parte, sunt destul
de distincte ca naturã ºi aplicare.

BCE s-a alãturat clubului bãncilor
centrale care exploreazã CBDC relativ
târziu. În ianuarie 2020, a înfiinþat un
grup operativ, în principal ca reacþie la
relevanþa tot mai mare a monedelor sta-
bile, ºi la provocarea acestora faþã de
euro ca mijloc de platã în comerþul elec-
tronic. În octombrie 2020, a publicat un
”Raport privind un euro digital”, care po-
ate fi vãzut ca un document orientativ
pentru toate deciziile ulterioare. În au-
gust 2021, a decis sã continue proiectul,
iar în octombrie 2021 a anunþat faza de
investigare, prevãzutã sã se desfãºoare în
2022-2023. (V.R.)
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