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Tendinþa negativã din
comerþul global nu dã semne
de îmbunãtãþire

Cea mai îndelungatã perioadã
de contracþie a comerþului glo-
bal de la sfârºitul crizei financia-
re globale a continuat ºi în no-
iembrie 2019, conform datelor
din raportul World Trade Moni-
tor, publicat de institutul olandez
CPB (www.cpb.nl/en/worldtra-
demonitor).

Volumul comerþului ºi-a temperat
scãderea anualã pânã la 1,1%, de la

2% în luna precedentã (vezi
graficul 1), pe fondul unei scã-
deri lunare de 0,6%, dupã un
avans de 0,5% în luna
anterioarã.

Cele 6 luni consecutive de
scãderi anuale reprezintã cea
mai îndelungatã perioadã de
contracþie a comerþului global

din ultimii zece ani, iar dinamica a fost
determinatã, în special, de evoluþia

schimburilor comerciale de la nivelul
economiilor emergente.

Aici dinamica anualã a comerþului a
fost negativã pentru ultimele 7 luni
consecutive, pe fondul scãderilor sem-
nificative din economiile emergente
ale Asiei, exclusiv China.

Indicele de volum al comerþului la
nivelul economiilor emergente din
Asia, exclusiv China, ºi-a temperat de-
clinul anual pânã la 2,4%, de la 6% în
luna precedentã, în condiþiile în care
importurile au scãzut cu o ratã anualã
de 3,5%, iar exporturile au scãzut cu o
ratã anualã de 1,3%.

Comerþul Chinei a crescut cu o ratã
anualã de 3,2% în noiembrie 2019,
dupã 6 luni de scãderi anuale consecu-
tive, în condiþiile unei creºteri anuale
de 7,6% a importurilor ºi a unei scãderi
de 1,2% a exporturilor.

Volumul schimburilor comerciale
la nivelul economiilor avansate ºi-a
accelerat declinul anual în noiembrie
2019, pânã la 1%, de la 0,6% în luna
anterioarã, pe fondul unei scãderi lu-
nare de 1,2%.

(continuare în pagina 4)
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China ”pompeazã” miliarde de
dolari în lupta cu coronavirusul

Omenirea are o grijã în plus de la
începutul acestui an, coronavirusul din
China. Situaþia este tensionatã, numã-
rul victimelor creºte, autoritãþile chi-
neze se precipitã, regiuni întregi din
aceastã þarã sunt închise, virusul ºi-a
fãcut apariþia ºi pe alte continente.

În China este stare de alertã ºi au-
toritãþile sunt decise sã limiteze cât
mai mult pagubele. Ministerul chinez
de Finanþe ºi Comisia naþionalã pentru
sãnãtate din China au alocat suma de
60,33 miliarde de yuani (8,74 miliarde
de dolari), pentru a putea þine sub con-
trol rãspândirea virusului, se aratã
într-un comunicat publicat pe pagina
de Internet a Ministerului chinez de Fi-
nanþe.

Autoritãþile din domeniul sãnãtãþii
din lumea întreagã depun eforturi
uriaºe pentru a preveni o pandemie.
Autoritãþile de la Beijing au anunþat cã
au decis sã prelungeascã vacanþa de
Anul Nou chinezesc cu 3 zile, pânã la
2 februarie, ca parte a mãsurilor de
combatere a epidemiei de pneumonie
viralã. De asemenea, o serie de mari
companii ºi-au anunþat angajaþii sã
lucreze de acasã, în încercarea de a
împiedica rãspândirea virusului.

Bilanþul epidemiei de infectãri cu

coronavirus, un virus din familia
SARS (Sindromul Acut Respirator
Sever), a ajuns la 2.744 de cazuri con-
firmate în China, unde s-au înregistrat
80 de decese de la începutul rãspândi-
rii sale, în decembrie, pornind din
oraºul chinez Wuhan. Virusul a înce-
put sã se rãspândeascã în întreaga
lume, dupã cum urmeazã: Thailanda -
cinci cazuri, Statele Unite - cinci cazu-
ri, Australia - cinci cazuri, Malaezia -
patru cazuri, Singapore - patru cazuri,
Franþa - trei cazuri, Japonia - trei cazu-
ri, Taiwan - trei cazuri, Coreea de Sud -

trei cazuri, Vietnam - douã cazuri, Ne-
pal - un caz, Canada - o suspiciune de
îmbolnãvire. Mongolia, care împarte o
lungã frontierã cu China, a decis sã-ºi
închidã punctele rutiere de trecere cu
þara vecinã pentru a evita o contamina-
re cu noul coronavirus.

Mongolia devine astfel prima þarã
care îºi închide frontiera cu China,
chiar dacã legãturile feroviare ºi aerie-
ne sunt în continuare deschise.

D.N.
(continuare în pagina 6)

ANDRE CAPPON:

“Investiþia în obligaþiunile private pentru
proiectele de infrastructurã, mai sigurã decât

investiþia în obligaþiunile emise de stat”

Reporter: Ce consideraþi cã ar tre-
bui fãcut pentru finanþarea lucrãrilor
de infrastructurã din România?

Andre Cappon: Trebuie mult mai
mulþi bani. Am citit cã fondurile euro-
pene sunt limitate la 5 miliarde euro
pe an ºi sunt greu, câteodatã, de obþi-
nut. Cred cã nevoia de infrastructurã a
României este mult mai mare. 5 mi-
liarde pe an este o picãturã faþã de ce
are nevoie România. De unde ar tre-
bui sã vinã fonduri necesare infra-
structurii din România? De multã

vreme, se apeleazã la parteneriatul
public-privat care reprezintã o soluþie
de finanþare a proiectelor de infra-
structurã.

Reporter: Ce este de preferat: fi-
nanþarea prin parteneriatul public-pri-
vat sau prin emiterea de obligaþiuni pe
piaþa de capital?

Andre Cappon: Amândouã, pen-
tru cã una nu o exclude pe cealaltã.
Parteneriatul public-privat este o
structurã juridicã în care o întreprin-
dere privatã se angajeazã sã constru-

iascã ºi sã exploateze ceva timp de
20 sau 30 de ani. La sfârºit, proprie-
tatea revine statului. Aºa cã pentru
stat este ceva de câºtigat, nu e nimic
de pierdut. Pe stat, acest parteneriat
nu îl costã nimic, deoarece societatea
privatã finanþeazã, construieºte ºi
exploateazã proiectul respectiv de
infrastructurã.

A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 7)

M
odernizarea infrastructurii din þara noastrã reprezintã una dintre

problemele spinoase, pentru care niciun guvern din ultimii 30 de

ani nu a gãsit soluþiile optime de finanþare. Indiferent cã vorbim

despre autostrãzi, drumuri naþionale, cãi ferate, aeroporturi sau

porturi fluviale ori maritime, banii alocaþi de cãtre guvern au fost

întotdeauna foarte puþini, iar fondurile europene au fost cu greu absorbite din

cauza legislaþiei stufoase privind achiziþiile publice ºi a celei privind obþinerea

autorizaþiilor necesare pentru proiectele de infrastructurã. Cu toate acestea,

banii europeni sunt insuficienþi pentru nevoile din infrastructurã aºa cum a afir-

mat recent ministrul Transporturilor Lucian Bode, care a spus cã þara noastrã ar

trebui sã se împrumute pentru realizarea infrastructurii de transport necesare.

De aceea, este nevoie de surse alternative de finanþare, inclusiv din piaþa de capi-

tal. Despre aceste surse, am realizat un scurt interviu cu Andre Cappon, Partner of

the CBM Group, Inc., cu o activitate de peste 30 de ani în domeniul financiar.

Europa,
noul front în
rãzboiul
comercial
dus de SUA
l Previziuni optimiste
pentru comerþul global
în 2020 ºi 2021

Statele Unite ale Americii par sã
transfere noile fronturi ale rãzboiul co-
mercial în Europa, dupã semnarea
acordului parþial cu China ºi trecerea
noului NAFTA. În plus, existã ºi un
blocaj în relaþiile cu Organizaþia Mon-
dialã a Comerþului (OMC), potrivit
CNBC.

Preºedintele SUA, Donald Trump,
a declarat recent în cadrul Forumului
Economic Mondial de la Davos cã re-
laþiile cu Uniunea Europeanã nu sunt
tocmai roz, unde a transmis mesajul
economic “America Prima”.

În timp ce europenii sãrbãtoreau în
liniºte ceea ce li s-a pãrut a fi o
renaºtere a unei abordãri multilaterale
a disputelor comerciale - un acord pu-
þin observat în aceastã lunã cu Statele
Unite ºi Japonia pentru a aborda sub-
venþiile industriale - Trump a atacat
din nou un ordin de comerþ internaþio-
nal pe care îl considerã împotriva
SUA.

Domnia sa a menþionat cã “a fost
foarte dificil de negociat” cu blocul
european ºi cã acesta a profitat de
SUA, adãugând cã UE “nu are de ales”
decât sã încheie un acord.

Trump a mai afirmat cã Statele Uni-
te sunt o „naþiune în curs de dezvolta-
re”, care are nevoie de acelaºi trata-
ment preferenþial în conformitate cu
regulile Organizaþiei Mondiale a Co-
merþului ca India ºi China ºi a solicitat
o reformã masivã a organizaþiei co-
merciale. ªi, din nou, a vizat presupu-
sele abuzuri comerciale ale Europei,
descriind Uniunea Europeanã ca un
infractor mai rãu decât China.

Mulþi investitori se aºteaptã ca SUA
sã dea prioritate discuþiilor cu Marea
Britanie, care la sfârºitul lunii va pãrã-
si UE.

Cu toate cã la prima vedere o înþele-
gere între SUA ºi Marea Britanie ar fi
mai rapidã ºi mai cuprinzãtoare decât
aceea încheiatã parþial cu China, SUA
ºi Marea Britanie ºi-au apãrat reciproc
interesele, de-a lungul deceniilor.

A.T.
(continuare în pagina 5)


