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Creºtere explozivã a
indicilor bursieri,
creºtere impresionantã a
numãrului falimentelor

T
rebuie sã ne întoarcem în timp
mai bine de douã decenii pentru
a întâlni creºteri trimestriale ale
indicilor bursieri americani

apropiate de cele înregistrate în
T2 2020.

Creºterea cu 17,8% a indice-
lui Dow Jones a fost cea mai
mare din T1 1987, când s-a înre-
gistrat un avans trimestrial de
21,6% (vezi graficul 1).

Indicele S&P 500 a încheiat
trimestrul al doilea din 2020 cu o
creºtere de aproape 20%, cea mai mare
din 1998, iar indicele Nasdaq a crescut
cu 30,6%, cea mai mare creºtere din
1999.

Pe fondul creºterii accelerate a in-
dicilor bursieri, rata de ocupare a for-
þei de muncã din Statele Unite a scã-
zut pânã la un minim istoric, de circa
51%, adicã numai jumãtate din popu-
laþia cu vârsta de peste 16 ani are un

loc de muncã (vezi graficul 2).
Pentru revenirea ratei de ocupare la

maximul de 64,7%, înregistrat în apri-
lie 2000, în economia SUA trebuie

create 30 de milioane de locuri
de muncã, dupã cum aratã
estimãrile de la Deutsche
Bank.

Dar cum se poate transfor-
ma în realitate acest ideal al
creºterii numãrului locurilor
de muncã, în condiþiile în care
insolvenþele ºi falimentele la

nivelul companiilor de dimensiuni
semnificative a înregistrat o creºtere
impresionantã?

O analizã recentã de la Bloomberg
aratã cã numãrul companiilor cu datorii
de cel puþin 50 de milioane de dolari in-
trate în insolvenþã sau pentru care s-a
declanºat procedura de lichidare a
ajuns la 75 în T2 2020 (vezi graficul 3).
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ÎN URMA LISTÃRII ARAMCO

Bursa Tadawul
din Arabia Sauditã
a intrat în
Top 10 mondial
l Piaþa va lansa produse derivate anul acestal Solicitãrile
de majorãri de capital din partea companiilor listate la
Tadawul au sporit cu 200% în primul semestru din 2020
l Bursa îºi pregãteºte propria listare

O
ferta publicã iniþialã (IPO) a
companiei petroliere de stat
Saudi Aramco a susþinut, în
2019, propulsarea bursei rega-

tului, Tadawul, în rândul primelor
zece pieþe de acþiuni din lume, cu o
evaluare de 2,4 trilioane de dolari,
conform raportului anual al pieþei, ci-
tat de thenational.ae.

IPO-ul record al Aramco, care a
început de la 25,6 miliarde de dolari, iar
ulterior, dupã exercitarea unei opþiuni
de supra-alocare (greenshoe), a ajuns la
29,4 miliarde de dolari, a fost unul
dintr-o serie de evenimente care au su-
sþinut creºterea dimensiunii bursei re-
gatului. Aceasta s-a plasat, astfel, pe lo-
cul al nouãlea în lume, anul trecut.

Alte cinci listãri au atras încã 4,67
miliarde de dolari (17,5 miliarde de

riali), ducând numãrul total al compa-
niilor listate la Tadawul la 199.

Conform raportului citat, Tadawul a
reprezentat 76% din capitalizarea tota-
lã a pieþelor din Orientul Mijlociu ºi
Africa de Nord, anul trecut.

Sarah Al-Suhaimi, preºedintele Bur-
sei Tadawul, descrie anul 2019drept “un
an în care piaþa a fãcut un salt cuantic”.
Domnia sa afirmã: “Listarea Aramco, la
sfârºitul anului 2019, ne-a dus în rândul
principalelor burse de la nivel mondial,
cu o creºtere de aproape cinci ori a capi-
talizãrii de piaþã. Tadawul a dobândit
acum mai multã vizibilitate internaþio-
nalã ºi încearcã sã-ºi extindã activitãþile
la nivel regional ºi mondial”.

ALINA VASIESCU
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Directorul executiv al Bursei Tadawul, Khalid Abdullah al-Hussan

Microîntreprinderile
solicitã intervenþia
imediatã a Guvernului
l Florin Jianu, preºedinte CNIPMMR: “În acest moment,
peste 120.000 de IMM-uri au nevoie rapid de intervenþia
Guvernului pentru a îºi continua activitatea”l Adrian Codirlaºu,
preºedintele CFA: “Guvernul nu are bani sã bage în economie
anul acesta”l Ionuþ Dumitru: “Planul lansat de Guvern este mai
degrabã o viziune pe termen mediu ºi nu conþine mãsuri de
sprijin imediat”

P
lanul de relansare economi-
cã propus de guvernul
Orban nu i-a entuziasmat pe
specialiºti, deoarece aºa
cum aratã acesta nu pare de-
stinat sã rezolve rapid situa-

þia dramaticã cu care se confruntã zeci
de mii de microîntreprinderi afectate
de criza generatã de pandemia Co-

vid-19. Mai ales cã actele normative
pentru implementarea acestui plan vor
fi adoptate în maximum 30 de zile, aºa
cum a declarat premierul Ludovic
Orban la începutul ºedinþei de guvern
de ieri.

GEORGE MARINESCU
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Cum plãnuiesc
liberalii sã relanseze
economia

G
uvernul PNL a prezentat un
plan de investiþii ºi relansare
economicã ce prefi-
gureazã viitorul pro-
gram de guvernare.
Planul este structurat

pe un set de mãsuri care se apli-
cã pe termen scurt ce cuprinde
scheme de finanþare a firmelor
ºi de susþinere a veniturilor po-
pulaþiei ocupate în economie,
precum ºi mãsuri pe termen
mediu axate pe investiþii în infrastruc-
tura fizicã, în sistemul energetic, edu-
caþie, sãnãtate, sport.

Pentru susþinerea firmelor prin
scheme de finanþare sunt prevãzuþi
3,57 miliarde de euro, separat de 15

miliarde de lei alocaþi deja prin Invest
România aflat în execuþie. Pentru piaþa

muncii se alocã pe termen scurt
4,4 miliarde lei, plus 300 milio-
ane euro, fãrã schemele de fi-
nanþare care vor fi susþinute din
programul SURE. La investiþii
de capital, sumele sunt foarte
mari ºi estimate pentru un ori-
zont de timp de 7 ani. La infra-
structura de transport sunt ne-
cesari 77,9 miliarde euro, în si-

stemul energetic naþional 12,48 mi-
liarde euro, la nivelul comunitãþilor lo-
cale numai pentru infrastructura fizicã
ºi utilitãþi publice ar fi nevoie de 91.3
miliarde lei.
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