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PREVIZIUNI ALE ECONOMIªTILOR PENTRU 2023, PRIVIND ÞARA NOASTRÃ

Creºtere economicã mai
micã, depreciere uºoarã a
leului, inflaþie în scãdere
l Florian Libocor, BRD-Groupe Societe Generale: ”În 2023 economia României va rãmâne pe
creºtere, dar va fi o creºtere mai temperatã”l Ionuþ Lianu, CEC Bank: ”Cred cã leul va fi un pariu bun
pentru anul viitor”l Ciprian Dascãlu, BCR: ”Previziunea noastrã este pentru o creºtere economicã de
2,1%, anul viitor”l Corneliu Bodea, Adrem: ”Actuala legislaþie privind plafonarea preþului energiei
nu va putea fi menþinutã pentru tot intervalul pe care ºi l-a asumat Guvernul, adicã pânã în 2025”

E
conomia þãrii noastre
va avea o creºtere mai
temperatã în 2023
decât cea din acest an,
leul îºi va continua ten-
dinþa de uºoarã depre-
ciere, iar inflaþia se va
situa pe un trend de-

scendent, dar va fi cumult peste nive-
lurile din ultimii ani, conform opinii-
lor exprimate vineri de economiºtii
unor bãnci importante, în cadrul con-

ferinþei de presã organizatã de Aso-
ciaþia Analiºtilor Financiar-Bancari
din România (AAFBR).
Florian Libocor: ”Dacã se
menþine instrumentul de
plafonare, atunci putem sã
sperãm cã inflaþia va merge
înspre 8-9%”

Florian Libocor, membru fondator
al AAFBR ºi economist ºef al

BRD-Groupe Societe Generale, este
de pãrere cã 2023 va fi anul în care va
fi testatã capacitatea de rezilienþã a
economiei, atât în ansamblu, cât ºi în
detaliu.

Domnia sa a spus: �Nu mã aºtept
la intrarea în zona negativã (n.r. a
economiei), ci mã aºtept la o creºtere
de o amplitudine mai micã. Nu cred
cã vom avea mari surprize plãcute
din punctul de vedere al evoluþiei
preþului banilor, mã refer la dobândã

ºi, implicit, la randamente. Asta deo-
arece, pentru moment toate lucrurile
sunt legate. Dacã se menþine instru-
mentul de plafonare (n.r. a preþurilor
energiei) putem sã sperãm cã inflaþia
va merge înspre 8-9%. Dacã nu, pu-
tem sã ne aºteptãm la o inflaþie mai
mare�.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 12)

A fost un eºec?

C
uvântul eºec este pe buzele
multora atunci când vorbesc
despre votul de joi, 8 decem-
brie, prin care Austria a blo-

cat aderarea României la spaþiul
Schengen în ceea ce va fi probabil cel
mai celebru - pentru opinia publicã
româneascã - Consiliu JAI. Dar, a fost
oare România umilitã prin decizia de
la Bruxelles?

Dacã ne uitãm la rãbufnirea de urã
ºi la naþionalismul furibund care se
manifestã pe reþelele sociale ºi înmare
parte din mass media, s-ar pãrea cã
România a fost îngenunchiatã. Cu si-
guranþã României i s-a fãcut o nedrep-
tate, dar nu þara noastrã, ci Austria se
aflã într-o situaþie dificilã: este izolatã
la nivel european, iar explicaþiile can-
celarului Karl Nehammer ºi ale mini-
strului Gerhard Karner nu sunt plauzi-
bile nici mãcar pentru susþinãtorii Par-
tidului Popular austriac. În schimb, de-

claraþiile belicoase ale unor politicieni
- mai ales de la PNL - ºi reacþiile unui
pãrþi a publicului pot face mult rãu
României, creând imaginea unei þãri
sangvinare ºi iraþionale. Iar aceasta ar
fi o adevãratã victorie a lui Nehammer
ºi a consultaþilor sãi, care par sã inten-
þioneze sã construiascã o campanie de
comunicare pe lupta împotriva �marii
înlocuiri� reprezentatã de pericolul
hoardelor de �migranþi ilegali� ºi a
persecuþiilor anti-austriece ale
României ºi românilor. ªi atunci,
victoria noastrã moralã ºi politicã -
cãci a fost o victorie - se va transforma
într-un adevãrat eºec!

De fapt, decizia de a juca carteami-
graþiei ºi a bloca România ºi Bulgaria
nu este a Austriei, nici mãcar a coali-
þiei de guvernare din Austria, ci a unor
reprezentaþi ai Partidului Popular au-
striacdinguvern (ÖVP-conservator).

(continuare în pagina 12)

BETAeRO
nu reuºeºte sã se
cupleze la raliul
indicelui BET
lMarcel Murgoci, Estinvest: ”În Piaþa AeRO nu existã
investitori de calibru care sã susþinã evoluþia emitenþilor”
lValentin Dragu, GrowYourWealth: ”Nu sunt
cumpãrãtori în piaþã; sunt vânzãtori care vor sã iasã pentru a
tãia pierderile ºi a debloca banii”l ”Contextul internaþional
actual nu are legãturã cu situaþia din Piaþa AeRO, aici sunt
societãþi neperformante. Punct!”, spune Dragu

E
fervescenþa de anul trecut din
Piaþa AeRO, când preþurile ac-
þiunilor companiilor nou-veni-
te urcau spectaculos imediat

dupã listare iar valoarea tranzacþiilor
depãºea frecvent în cazul unor titluri
borna de un milion de lei, s-a risipit.
Începând de luna trecutã, indicele
BETAeRO, ce grupeazã companiile
considerate relevante pentru Sistemul
Multilateral de Tranzacþionare al Bur-
sei de Valori Bucureºti (BVB), s-a de-
cuplat complet de creºterea puternicã
a celor mai importante acþiuni ale pie-
þei nostre. Practic, din noiembrie ºi

pânã în a doua jumãtate a sãptãmânii
trecute, indicele BET, al celor mai
tranzacþionate 20 de titluri de la BVB,
avea o creºtere de 12,5%, în ton cu
evoluþia pieþelor internaþionale. În
schimb BETAeRo era în scãdere de
0,4%, iar lichiditatea pentru multe
componente ale coºului de acþiuni se-
case. De la începutul anului indicele
BETAeRO are un declin de circa
21%, faþã de deprecierea de numai 6%
a indicelui BET.

ANDREI IACOMI
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Viitorul, ca
patrimoniu

D
ouã zile de dezbateri ºi di-
scuþii, dar mai ales de pre-
zentare de studii ºi cercetãri
extrem de serioase, realizate

de specialiºti cu multã ºtiinþã ºi expe-
rienþã, la Muzeul din Goleºt i .
Aºezãmântul muzeal de la curtea
Goleºtilor are un conac istoric, recent
restaurant, un foiºor unde ºi-a
dormit Vladimirescul ultima
noapte, înainte de a fi asasinat
de eteriºtii fanarioþi. Sub
foiºor se aflã încãperi mici,
în t r -una d in t re e le fun-
cþionând, cu douã secole în
urmã, ªcoala slobodã obºtea-
scã deschisã, sau redeschisã,
de Dinicu Golescu. Adicã douã seco-
le de învãþãmânt pentru copiii rom-
âni. Nu departe, trecând prin secþii de
expuneri interesante, descoperi Mu-
zeul satului, în aer liber, cu ºcoalã ºi
bisericã, clãdiri impresionante din
întreaga þarã, un muzeu de lemn viu,
unde se lucreazã mereu. Ai impresia
cã vin singure casele la Goleºti, dar

este o muncã uriaºã sã fie mutate ºi
instalate ºi îngrijite. Într-un colþ ale-
argã cai ºi cãluþi, o moarã se vede în
zare, un bordei ca un palat subteran
se ghiceºte într-o parte. În cortul de
mari dimensiuni, vara se organizeazã
dezbateri sau festivitãþi de suflet pen-
tru întregul judeþ Argeº.

Cumult interes am ascultat
cum se restaureazã lemnul
unui patefon, bronzul unei cã-
delniþe, o farfurie, o carte, o
psaltire de douã ori centenarã,
un ceaslov, un iconostas. Am
aflat veºti despre oameni ºi
neamuri de legendã, despre
momente de istorie sau învã-

þãminte din obiecte de patrimoniu.
Eu mã gândesc la viitor, din locul

privilegiat unde am aflat toate ace-
stea. Pentru prima datã, dupã foarte
mult timp, viitorul nu semai naºte azi.
Statistica ºi sociologia sunt puse pe
�mute� iar politicienii lamaimuþãresc
cu veselie.

(continuare în pagina 11)

MARIUS
TIÞA

Dacã ne uitãm la rãbufnirea de urã ºi la naþionalismul furibund care se manifestã pe
reþelele sociale ºi în mare parte din mass media, s-ar pãrea cã România a fost îngenun-
chiatã. Cu siguranþã României i s-a fãcut o nedreptate, dar nu þara noastrã, ci Austria
se aflã într-o situaþie dificilã: este izolatã la nivel european, iar explicaþiile
cancelarului Karl Nehammer ºi ale ministrului Gerhard Karner nu sunt plauzibile
nici mãcar pentru susþinãtorii Partidului Popular austriac.
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