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Administraþia revine
la hârtii, înlãturând

digitalizarea din timpul
pandemiei

lAdrian Vascu, senior partner Veridio: “Digitalizarea înseamnã, în cel mai simplu mod, sã rezolvãm mai multe lucruri online,
cu mai puþine hârtii”lAndreea Negru, preºedintele ADDA: “Din pãcate, administraþia publicã localã ºi centralã revine la
vechile practici în ceea ce înseamnã hârtia ºi dosarul cu ºinã”lAnca Dobrescu, managing partner peprimapagina.ro: “În
momentul în care toate firmele comunicã la fel, singurul diferenþiator devine preþul”l Eduard Dumitraºcu, preºedintele
ARSC: “În România sunt peste 680 de proiecte ºi iniþiative smart-city ºi smart-village”l Florin Dobrescu, secretar de stat
MAT: “Peste 13.000 de firme îºi vor digitaliza activitãþile, în perioada 2022-2027"

D
igitalizarea ºi imple-
mentarea soluþiilor di-
gitale ºi proiectelor de
tip smart-city sunt im-
portante pentru dez-
voltarea comunitãþilor
locale ºi a antrepreno-
riatului din România,

iar revenirea la vechile metehne din ad-
ministraþia publicã localã ºi centralã ar fi
o greºealã din care cu greu ne-am reveni,

este mesajul pe care l-au transmis, sãp-
tãmâna trecutã, reprezentanþii mediului
nostru de afaceri, în cadrul celei de-a ze-
cea ediþii a Conferinþei “Antreprenoriat
fãrã gen”, eveniment organizat de ziarul
BURSA.

Florin Dobrescu, secretar de stat în
cadrul Ministerului Antreprenoriatului ºi
Turismului, a afirmat cã peste 13.000 de
firme îºi vor digitaliza activitãþile în ca-
drul programelor naþionale de sprijin

pentru mediul de afaceri care se vor de-
sfãºura în perioada 2022 ºi 2027. Potrivit
oficialului guvernamental, “strategia
Ministerului pentru Antreprenoriat ºi
Turism de sprijinire a companiilor rom-
âneºti prin scheme de ajutor de minimis
sau alte mãsuri de sprijin conþine ele-
mente concrete în ceea ce priveºte
componenta de digitalizare”.

Totodatã, Andreea Negru, preºedinte-
le Asociaþiei pentru Dezvoltarea Antre-

prenoriatului Autohton (ADAA), a aver-
tizat cã deºi s-au fãcut paºi importanþi în
digitalizarea societãþii în timpul pande-
miei, acum, dupã ridicarea stãrii de aler-
tã, asistãm la revenirea instituþiilor publi-
ce la vechile metehne în privinþa
interacþiunii cu mediul de afaceri ºi cu
cetãþenii.

M.G.

(continuare în pagina 11)

Pentru cei care acum
încã mai aplaudã

C
el puþin în partea asta de lume în
care ne-a aruncat ºi pe noi isto-
ria nu cred cã sunt mulþi, indife-
rent de glagorie, ºcoli sau avere

care n-ar fi gata sã declare ”cu mîna pe
conºtiinþã” cã divorþul dintre moralã ºi
politicã este unul deja pronunþat, cît se
poate de obiºnuit ºi, la urma urmei, nor-
mal. Pãi, nu merge vericule altfel. Cum,
adicã, sã nu minþi, dacã faci politicã?
Nici dracu nu te voteazã dacã te apuci sã
spui în gura mare adãvãrul. Lumea vrea
iluzii, promisiuni frumoase, olecuþã de
drog ideologic sã mai poatã rezista o
turã la frecuºul dur cu realitatea. Cum sã
nu furi, dacã faci politicã? Pãi, ºi cheltu-
ielile cu propaganda, la partid, la ãla, la
ãlãlalt ºi cui mai trebuie, cu ce sã le plã-
teºti? Din salariu? La ce sã faci politicã,
dacã nu iei ºi tu o halcã din ce învîrte
statul ºi ãi de le-a pus Dumnezeu mîna
în cap ºi se ocupã de ”afacerile” lui?
Faci politicã nu de amorul artei, ci ca sã
ai ºi tu mãcar o vreme, mãcar o datã, ac-

ces la ”Putere”. Licoarea aceea fermeca-
tã care îþi îngãduie sã te joci cu vieþile ºi
destinele muritorilor de rînd sau ale ce-
lor care nu mai sunt muritori de rînd, dar
sînt sub tine ºi trebuie sã asculte. Orice
le-ai cere ºi orice le-ai impune. Pãi, dacã
nu bei paharul ãsta pînã la fund, mãcar o
datã, la ce sã mai faci politicã? Mã rog,
nu e poruncã din cele zece, la care au re-
dus unii morala, care sã nu fi fost încãl-
catã sistematic ºi astfel transformatã în
unealtã a politicii, aflatã la loc de cinste
în trusa oricãrui profesionist sau velei-
tar. Ok, înþeleg! O limitã trebuie totuºi
sã fie undeva! Sau nu mai trebuie?

Cînd lumea a ridicat din sprîncene ºi a
întrebat ce-i cu armata aceea gata de lup-
tã la hotarele Ucrainei, Putin s-a uitat se-
nin în ochii ”camerelor de luat vederi” ºi
ne-a spus cu toatã seriozitatea ºi, desigur,
sinceritatea, cã este vorba despre mane-
vre ºi aplicaþii. Rusia poate sã facã ce
vrea pe teritoriul ei, nu?!
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Rãzboiul din Ucraina
goleºte accelerat
arsenalul democraþiei

A
genþia de ºtiri Bloomberg a
scris recent cã strategia Ameri-
cii în Ucraina este aceea a “ar-
senalului democraþiei”, care

presupune evitarea intervenþiei directe
în conflict, în condiþiile susþinerii
Ucrainei prin furnizarea de bani,
armament ºi muniþie.

Urmeazã apoi o informaþie de-
osebit de îngrijorãtoare: arsenalul
se goleºte extrem de rapid, cu
mult peste aºteptãri.

“Aceasta poate conduce la
apariþia unui deficit fatal pentru
forþele armate ale Ucrainei ºi dezvãluie,
de asemenea, slãbiciunea Americii, care
poate fi expusã în toatã goliciunea ei
într-un conflict viitor dintre marile pute-
ri”, scrie Hal Brands, profesor la ªcoala
de Studii Internaþionale Avansate din ca-
drul Universitãþii Johns Hopkins ºi
editorialist Bloomberg.

Conform datelor prezentate de gene-
ralul Mark Milley, preºedintele Comite-
tului Întrunit al ªefilor de State Majore
din Armata SUA (Chairman of the Joint
Chiefs of Staff), în faþa Congresului,

Occidentul a furnizat Ucrainei 60.000 de
arme antitanc ºi 25.000 de arme antiae-
riene. Totodatã, Casa Albã a anunþat ºi
viitoare livrãri de elicoptere ºi transpor-
toare blindate cu o valoare de circa 800

de milioane de dolari.
Apoi vine o afirmaþie cel pu-

þ in curioasã a autorului .
“Preºedintele Joe Biden nu a
planificat niciodatã un rãzboi ca
acesta”, scrie profesorul de la
Johns Hopkins.

Dar ce fel de rãzboi a planifi-
cat Joe Biden? Oare cum a fost

posibil ca Rusia sã nu primeascã planul
integral de la Casa Albã? Se pare cã ipo-
teza de lucru a fost “ocuparea rapidã a
Ucrainei de cãtre Rusia, iar Statele Unite
ar fi sprijinit un rãzboi de gherilã de o
intensitate mai redusã”.

Cum rezistenþa Ucrainei a depãºit
aºteptãrile, rãzboiul s-a dovedit a fi unul
convenþional de mare intensitate, iar
consecinþa directã a fost consumul ex-
trem de ridicat de muniþie ºi tehnicã
militarã.

(continuare în pagina 10)
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”Temerile recesiunii
se simt tot mai puternic
în pieþele de acþiuni”
l ”Riscurile unei recesiuni sunt mai reduse în 2022, dar cresc
semnificativ pentru partea a doua a anului 2023”l ”Sectoarele
defensive nu au o capitalizare suficientã pentru construirea unui
portofoliu rezistent la recesiune”

T
emerile privind o recesiune eco-
nomicã încep sã se simtã tot mai
puternic în pieþele de acþiuni,
conform celor de la Citigroup,

citaþi de MarketWatch.
O ”recesiune uºoarã în 2023” poate

duce la o scãdere cu circa 20% a indicelui
S&P500 faþã de maximul sãu de la finele
lunii martie, de aproximativ 4.600 de
puncte, se aratã într-un raport de cerceta-
re al grupului financiar, publicat la înce-
putul acestei sãptãmâni. În scenariul unei
scãderi mai severe a economiei, indicele
poate cãdea cu circa 30%, pe mãsurã ce
Rezerva Federalã din SUA continuã sã
îºi înãspreascã politica monetarã, într-o
economie deja slãbitã, conform
raportului Citi.

”Riscurile unei recesiuni sunt mai re-
duse în 2022, dar cresc semnificativ pen-
tru partea a doua a anului 2023”, spun
analiºtii Citi, adãugând: ”Acþiunile au

început sã includã acest lucru în preþuri,
dar ne aºteptãm ca efectele negative sã
fie resimþite în mare mãsurã în prima
parte a anului viitor”.

S&P 500 se aflã în apropierea zonei
de 4.400 de puncte, cu 8% sub nivelul de
la debutul anului, investitorii fiind preo-
cupaþi în aceastã perioadã în primul rând
de raportãrile companiilor pentru primul
trimestru al anului.

În ”scenariul de bazã privind recesiu-
nea” al analiºtilor de la Citi, profiturile
companiilor din S&P 500 vor scãdea cu
10% în acest an, indicele urmând sã co-
boare cu 20%, la aproximativ 3.650 de
puncte. Recesiunile mai severe au dus la
o scãdere medie cu 15% a câºtigului pe
acþiune, conform raportului citat de
MarketWatch.

ANDREI IACOMI
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Celor care astãzi încã îl aplaudã pe Putin trebuie sã le spu-

nã totuºi cineva cuvintele dure ale lui Trahanache: ”Tatiþo,

unde nu e moral, acolo e corupþie, ºi o soþietate fãrã prinþipu-

ri, va sã zicã cã nu le are”! Lectura lor este însã departe a

avea ceva de a face cu comicul sau cu farsa. Ele sunt o sen-

tinþã mai grea decît o lespede de mormînt.
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