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Calendarul relansãrii
economice

se accelereazã
l Planul Guvernului de susþinere a companiilor este în mãsurã sã permitã realizarea
convergenþei cu economiile europene

D
upã mãsurile de urgenþã,
Guvernul a lansat o nouã
etapã de susþinere a econo-
miei - granturi pentru dez-
voltarea companiilor ºi
pentru accelerarea procesu-

lui de digitalizare, sprijin pentru inve-
stiþii greenfield ºi pentru
ocuparea forþei de mun-
cã, programe de finanþa-
re nerambursabile pentru companii,
care vor ajutã la creºterea competitivi-
tãþii.

Calendarul relansãrii economice se
accelereazã, Guvernul Orban oferind,
astfel, un plan sectorial de susþinere a
economiei, bazat pe un model de
creºtere economicã ce se axeazã pe sti-

mularea ºi dezvoltarea capitalului au-
tohton, susþinerea proiectelor de inve-
stiþii în domenii strategice ale infra-
structurii publice (transporturi, sãnãta-
te, educaþie, dezvoltare localã, agricul-
turã) ºi transformarea economiei în
acord cu evoluþiile în plan global.

Pentru prima datã un
guvern al României pre-
zintã un plan de susþine-

re a companiilor, de la cele mai mici
pânã la cele mai mari; inclusiv sar-
tup-uri, în valoare de peste 3 miliarde
de euro, din care peste un miliard de
euro sub formã de granturi pentru re-
pornirea activitãþii firmelor (capital de
lucru ºi investiþii), 1,2 miliarde euro fi-
nanþãri nerambursabile, 300 milioane

euro granturi pentru iniþiative antre-
prenoriale ºi digitalizarea companii-
lor, 410 milioane euro sub formã de
granturi ºi mãsuri de finanþare în agri-
culturã.

La acesta se adaugã programul de
investiþii publice în sectoare cheie
(transport, sãnãtate, energie), în cadrul
cãruia sunt prezentate proiecte cu un
buget estimat de peste 184 miliarde
euro, pe mai mulþi ani.

Acest plan de susþinere, care va fi
suplimentat pe mãsurã ce sursele de fi-
nanþare se vor consolida, este în mãsu-
rã sã permitã realizarea convergenþei
cu economiile europene ºi creºterea
PIB pe cap de locuitor la 87% din
media UE27, pe termen mediu.

Nimic keynisian în acest model eco-
nomic propus de Guvernul Orban, deºi
unii analiºti aplecaþi spre teoretizare ar
putea sã identifice câteva elemente de
gândire economicã ...... Este vorba de o
mobilizare pentru a pune bazele unei
funcþionari a economiei, care sã rã-
spundã provocãrilor prezente generate
de actuala crizã sanitarã ºi de incoeren-
þa politicilor economice locale de pânã
acum: reluarea activitãþii companiilor,
dar de aceastã datã pe o bazã solidã,
ocuparea forþei de muncã, inclusiv prin
atragerea populaþiei active neocupate ºi
a românilor din Diaspora, tranziþia eco-
logicã ºi digitalizarea companiilor,
recâºtigarea încrederii.

(continuare în pagina 9)

EU: PREªEDINÞIA GERMANÃ

Ce ºi cît mai conteazã
Nimeni nu mai ºtie ce a fãcut ºi ce a

spus Angela Merkel în numele Ger-
maniei ºi al Uniunii Europene acum
aproape un deceniu ºi jumãtate, cînd
primul Cancelar nãscut ºi format pînã
la maturitate în lumea stalinismului de
oþel bine ºlefuit al RDG-ului
ajungea la cîrma UE. Orice
urme ar fi lãsat în istoria institu-
þionalã a proiectului european,
ºi nu a lãsat prea multe atunci,
ele au fost ºterse de valul crizei
financiare din 2008. Ce ºi cît
mai conteazã, astãzi, ceea ce va
face ºi va spune aceeaºi Angela
Merkel aflatã, acum, la sfîrºitul
carierei sale politice, în aceeaºi
posturã de lider oficial al Uniunii?

Programul pregãtit de Guvernul Fe-
deral ºi aprobat de Parlamentul de la
Berlin pentru aceste ºase luni de
preºedinþie germanã a UE nu se deose-
beºte prea mult de maculatura uitatã a
altor preºedinþii, a cãror logicã îºi trage
seva mai mult din principiul rotaþiei
decît din substanþa politicã, economi-
cã sau administrativã cu care ar contri-
bui la dezvoltarea instituþiilor europe-
ne. Un amestec eterogen de obiective
care þipã din rãrunchii actualitãþii ºi
teme pioase, vehiculate ca moaºtele
bisericii, sã aibã lumea din cînd în cînd
ceva special la care sã se închine. Aºa
este ºi acum.

Prioritatea prioritãþilor: redresarea
economicã a spaþiului european dupã

ºocul zdravãn încasat, inclusiv de Ger-
mania, urmare a mãsurilor drastice de
blocare a activitãþilor sociale, rãspuns
liniºtitor chiar dacã foarte puþin adec-
vat la pandemia coronavirus. Încã din
luna mai, vechea, prãfuita ºi prin pãrþi-

le esenþiale de mult ruginita lo-
comotivã franco-germanã a
fost scoasã din remiza unde fu-
sese garatã pe termen nelimitat
pentru a genera o soluþie-plan.
Plan avem, acum, cu pîinea ºi
cuþitul în mînã, oficial, Germa-
nia are puterea sã influenþeze
mãrimea feliilor alocate fiecã-
ruia, prin controlul asupra cri-

teriilor de aprobare a proiectelor de
þarã care vor atrage fondurile stabilite.
Al doilea obiectiv: încheierea proce-
sului brexit. Pentru binele tuturor, in-
clusiv al britanicilor, negocierile care
stabilesc cadrul viitoarelor relaþii
economice, juridice ºi politice dintre
UE ºi fostul sãu membru trebuie sã se
încheie cu un acord. Semnat, parafat
ºi trecut prin maºinãria de vot a parla-
mentelor de la Bruxelles/Strasbourg
ºi Londra. Orice altã variantã este mai
pãguboasã pentru toatã lumea. Nici
mãcar mandatul de guvernare al ac-
tualului prim ministru britanic, Joh-
nson, nu mai are de cîºtigat de pe
urma ameninþãrilor cu ruptura fãrã
acord, ori din încercarea de prelungire
sine die a negocierilor.

(continuare în pagina 3)
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Trãiascã planurile
liberalilor social-
democraþi pentru
propãºirea României!

Un singur lucru este suficient pentru
a afirma cã “Planul naþional de investi-
þii ºi relansare economicã” este doar o
formã fãrã fond ºi perspective: lipsa
noþiunii de “liberal” sau a va-
riantei “liberalizare” ºi prezen-
þa de prea multe ori a termenu-
lui “subvenþie” în cele peste
150 de pagini de iluzii deosebit
de costisitoare.

În document se aminteºte
doar de plata unor indemniza-
þii pentru “profesii liberale”.
Asta este tot, dar suficient
pentru a demonstra cã aceºti politruci
care ne “guverneazã” nu pot ºi nu vor
sã de desprindã de concepþia “þara ca
o pradã”. Acesta a fost adevãratul
program de guvernare din ultimele
trei decenii, indiferent de culoarea

politicã declaratã a celor care s-au pe-
rindat la conducere.

În schimb apare noþiunea de “sub-
venþionare” de peste 30 de ori, o noþiu-

ne aflatã în contradicþie totalã
cu noþiunea de “dezvoltare su-
stenabilã”. Pe ce criterii se vor
aloca subvenþiile ºi cum se va
face diferenþa între firmele
viabile ºi cel zombi?

Subvenþionarea contribuie,
de fapt, la crearea unei structuri
economice fragile ºi puþin adap-
tabile, unde este subminatã pu-

ternic motivaþia pentru creºterea
competitivitãþii.

Unul dintre punctele “forte” ale pla-
nului o constituie elucubraþia privind
cei 3.000 de kilometri de autostradã.

(continuare în pagina 9)
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Tot mai multe companii
pãrãsesc Bursa din
Johannesburg

Un numãr tot mai mare de companii
africane vor sã se retragã de la Bursa
de Valori din Johannesburg (Johanne-
sburg Stock Exchange – JSE) în acest
an, considerând cã le va fi mai bine din
punct de vedere financiar dacã pãrã-
sesc cea mai mare bur-
sã din Africa, potrivit
weetracker.com.

Conform sursei, cea
mai recentã firmã care
s-a delistat de la JSE
este African Phoenix, o
companie de investiþii
înfiinþatã de African
Bank Investment Ltd.
Începând cu 30 iunie
2020, acþiunile compa-
niei au încetat sã fie
tranzacþionate la bursã. Situaþia finan-
ciarã a companiei cu sediul în Africa
de Sud nu este una bunã, deºi African
Phoenix a fost salvatã anterior.

Atunci când firma ºi-a anunþat pen-
tru prima datã intenþia de a se retrage de
la JSE, acþionarii au fost informaþi cã
menþinerea listãrii ar fi un proces prea

împovãrãtor din cauza costurilor sem-
nificative asociate, respectiv a ratingu-
rilor slabe de piaþã. Potrivit Phoenix,
este mai bine pentru capitalul sãu privat
sã aleagã calea mediului nelistat.

Companii majore de investiþii pre-
cum PSG Group ºi Afri-
can Rainbow Capital nu
au prea multe opþiuni
decât sã se tranzacþione-
ze la JSE cu un discount
mare faþã de valoarea
activului net, potrivit
sursei. Aceasta menþio-
neazã, spre exemplu, cã
African Rainbow este
destul de dificil de eva-
luat, deoarece principa-
lul sãu activ - Rain 5G -

este un start-up nelistat. ”Investitorii
nu sunt siguri de metodologia de eva-
luare, iar firma se loveºte de o structu-
rã greoaie de comisioane”, scrie wee-
tracker.com.

(V.R.)
(continuare în pagina 8)
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