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Europa nu þine pasul cu
SUA ºi Asia în privinþa
IPO-urilor
l Refinitiv: Ofertele publice iniþiale lansate la nivel global
au atras 122 de miliarde de dolari în primele nouã luni din
2020l Fondurile obþinute de companiile europene care
s-au listat anul acesta au scãzut cu 33% în primele trei
trimestre, la cel mai redus nivel de dupã 2012

S
umele obþinute de companiile
europene care s-au listat anul
acesta au scãzut cu o treime
(-33%) în primele nouã luni din

2020, timp în care, în Asia ºi Statele
Unite, o mulþime de companii de teh-
nologie au beneficiat de pe urma cri-
zei generate de pandemia de Co-
vid-19, atrãgând fonduri importante,
anunþã Reuters, citând datele Refini-
tiv.

Potrivit sursei, ofertele publice ini-
þiale (IPO) lansate la nivel global au
atras 122 de miliarde de dolari pânã la
sfârºitul celui de-al treilea trimestru
din 2020, suma fiind cea mai mare din
ultimii doi ani. Apetitul solid pentru
acþiuni a fost determinat de mãsurile
de stimulare luate de bãncile centrale
din lume, în contextul pandemiei, ºi de

ratele scãzute ale dobânzilor.
Datele Refinitiv aratã cã fondurile

strânse prin IPO-uri au crescut cu 75%
în Asia ºi cu 13% în America în primele
trei trimestre din 2020, comparativ cu
aceeaºi perioadã a anului 2019, iar în
Europa acestea au scãzut cu o treime, la
doar 9 miliarde de dolari - cel mai redus
nivel din 2012 pânã în prezent.

Cea mai mare listare a anului curent
a fost, în SUA, oferta furnizorului de
servicii de cloud computing Snowfla-
ke Inc., susþinut de miliardarul ameri-
can Warren Buffett. Acest IPO a atras
peste 3 miliarde de dolari. La debutul
sãu pe bursã, societatea ºi-a dublat
valoarea de piaþã.

V.R.

(continuare în pagina 12)

De ce se furã în alegeri?
Pentru cã se poate!

A
legeri cu scandal. Iarãºi. A câta
oarã? Dupã 1989, nu a fost
rând de alegeri fãrã acuzaþii
credibile de fraudã electoralã.

Dar nu îmi amintesc nici un scrutin
unde sã se fi petrecut ceva asemãnãtor
cu ceea ce vedem, de mai bine de o
sãptãmânã, pe ecranele televizoarelor.
Nici mãcar acum nu s-au dat rezulta-
tele oficiale pentru unele pri-
mãrii.

De ce în halul acesta? Rã-
spunsul simplu: pentru cã se
poate. Baronii locali au un tu-
peu fãrã margini. Au scãpat, cu
ajutorul colegilor penali din
Parlament, de aproape toate
dosarele de la DNA. Au cum-
pãrat presa localã. Aceea naþionalã
oricum era praf ºi pulbere. Au încãle-
cat Poliþia. ªi-au pus oamenii în toate
instituþiile, inclusiv pe la Bucureºti.
Cine sã le stea în cale.

Grecii vechi aveau un concept:
hybris. În româneºte avem termenul
“trufie”. ªi expresia “Le-a luat Dum-
nezeu minþile”. Exact asta este. Ei ºtiu
cã pot orice. ªi cã nimeni nu are ce sã
le facã. Aºa cã au ieºit din vizuinã sã îºi
apere teritoriul.

Iatã cazul unui candidat USR
dintr-o comunã de prin Olt. Dupã
închiderea urnelor ºi „numãrarea” vo-

turilor, omul a constatat cã a primit... 0
(zero) voturi. Curios. El jurã cã s-a vo-
tat pe sine. L-a votat ºi nevasta, copiii
ºi alte câteva rubedenii. Logic, trebuia
sã aibã mãcar câteva voturi. Oficial are
zero.

De ce se furã cu atâta neruºinare?
Nu este vorba aici doar despre câºti-
garea alegerilor. Oricum, vãtafii loca-

li nu au competiþie în aceste
alegeri. „Pluralism politic”?
Vorba lui Caragiale: eºti co-
pil? Unde existã structuri rea-
le ale partidelor de Dreapta pe
moºiile baronilor roºii? Cine-
va mi-a povestit odatã cã pri-
marul unei comune s-a dus,
supãrat, la un sãtean. Îi vãzu-

se numele pe lista unui alt partid. „Nu
þi-e ruºine, mã?” – i-a reproºat prima-
rul. „Sã trãiþi dom’primar – a replicat,
spãºit, individul – m-au pus aia, dar
eu nu mã votez nici pe mine, votez cu
dumneavoastrã”.

Asta e ideea. Umilirea. Adversarul
politic trebuie cãlcat în picioare. Ras.
Lãsat cu pantalonii în vine. Fãcut de
râs. Aceasta este logica unei scheme
de tip „zero voturi”. Primarul câºtiga
oricum. Dar a vrut sã demonstreze,
pentru urmãtorii patru ani, ce înseam-
nã sã crâcneºti împotriva stãpânirii.

(continuare în pagina 3)

ªi dacã bancherii centrali
promoveazã ºtiri false
despre efectele tiparniþei?

C
um rezultatele politicilor mone-
tare neconvenþionale încã se
mai lasã aºteptate, mãcar pentru
a oferi o speranþã pentru redre-

sarea economicã, se pare cã bancherii
centrali au descoperit o cale mai “sim-
plã” pentru acoperirea acestor
“deficienþe”, ajutaþi fiind ºi de
educaþia financiarã deficitarã a
cetãþenilor ºi a celorlalte auto-
ritãþi ale statului.

Aici nu mai este nimic ne-
convenþional, ci foarte “cla-
sic”: exagerãri, ºtiri false sau
chiar minciuni neruºinate.

Otmar Issing, primul economist-ºef
al BCE, a scris recent cã “bancherii
centrali nu sunt omnipotenþi ºi nu tre-
buie sã comunice ºi sã acþioneze ca ºi
cum ar fi”, dar este greu de crezut cã
tot “circul” se va opri în urma acestui
apel.

Cu puþine zile înainte de apelul lui
Otmar Issing, BCE a anunþat noi finan-
þãri pentru bãnci în cadrul programului

TLTRO (Targeted longer-term refinan-
cing operations). Declaraþiile oficiale
aratã cã “injecþia” de circa 175 de mi-
liarde de euro, la costuri negative de
pânã la -1%, trebuie “transferatã” mai
departe cãtre credite ieftine acordate

companiilor. Rezultatul a fost al-
tul: lichiditatea excedentarã din
zona euro au crescut peste pra-
gul de 3 trilioane de euro.

De ce? Pentru cã bãncile nu
acordã credite din rezerve, ci
bãncile creeazã cea mai mare
parte a banilor dintr-o economie
prin acordarea de credite din ni-

mic, iar astfel sunt create ºi depozitele
din sistemul bancar.

Acesta este motivul pentru care
operaþiunile de tipãrire, denumite rela-
xare cantitativã de cãtre bãncile cen-
trale, sunt ineficiente în ceea ce pri-
veºte stimularea creditãrii, mai ales
când sunt însoþite de extinderea do-
bânzilor negative pe piaþa financiarã.

(continuare în pagina 12)

PÂNÃ ÎN 2025

Nuclearelectrica ºi-a programat
investiþii de 2,29 miliarde lei ºi
vrea sã atragã finanþare inclusiv
din piaþa de capital

(Interviu cu Cosmin Ghiþã, director general Nuclearelectrica)

l “Energia nuclearã vine cu avantaje imposibil de ignorat sau de diminuat ºi poate avea un efect reversibil
asupra încãlzirii globale”l “Scopul nostru este sã rãmânem pânã la sfârºitul anului aliniaþi cu rezultatele
bugetate”l “Prin producerea de Cobalt 60 în reactoarele de la Cernavodã, SNN are potenþialul sã devinã
un pion important în asigurarea furnizãrii de Co-60 în interiorul UE”

Reporter: Cum s-a adaptat compa-
nia la noul context economic, provocat
de pandemia de Covid-19?

Cosmin Ghiþã: În prezent sun-
tem total adaptaþi. Sigur cã sunt
multe schimbãri faþã de modul de lu-
cru din 2019, însã acestea sunt o ne-
cesitate pentru a menþine atât sãnã-
tatea oamenilor, cât ºi continuitatea
activitãþilor. Avem implementate
planuri, proceduri, mãsuri care sã
asigure aceastã continuitate ºi care
sã evite la maximum posibil îmbol-
nãvirea colegilor mei. Le-am gândit
ºi organizat logistic încã de la înce-

put, pentru orice scenariu, nu le-am
întrerupt niciun moment, în aºa fel
încât dacã avem o creºtere tempora-
rã a numãrului de cazuri cauzate de
rãspândirea comunitarã sã putem
acþiona rapid pentru a evita conta-
minarea.

Mãsurile adoptate nu impacteazã în
niciun fel desfãºurarea normalã a acti-
vitãþilor, compania funcþioneazã abso-
lut normal.

A CONSEMNAT
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

N
uclearelectrica, operatorul CNE Cernavodã, are investiþii programate de 2,29 miliar-
de de lei pânã în 2025, iar pentru atingerea obiectivelor are în vedere inclusiv atra-
gerea de finanþãri din piaþa de capital, dupã cum ne-a spus Cosmin Ghiþã, directorul
general al companiei.
ªeful societãþii de stat ne-a declarat, într-un interviu: “Cu siguranþã cã vom fructifica
noile oportunitãþi (aduse de promovarea companiei în indicii FTSE Russell pentru

pieþele emergente): accesarea unei pieþe noi, valorificarea instrumentelor de piaþã de capital la
momentul potrivit pentru proiectele de investiþii. (...) Încã este prematur pentru o decizie la acest
moment legatã de valorificarea oportunitãþilor de piaþã de capital pentru diferite proiecte de inve-
stiþii, însã, odatã ce vom avea structura clarã de finanþare, vom include ºi partea de instrumente de
piaþã de capital”. Acesta spune cã Nuclearelectrica s-a adaptat complet situaþiei aduse de pande-
mie ºi cã, în ciuda scãderii cererii ºi preþurilor la energie din prima jumãtate a anului, rezultatele fi-
nanciare sunt în linie cu cele bugetate. “Scopul nostru este sã rãmânem pânã la sfârºitul anului ali-
niaþi cu rezultatele bugetate”, a precizat Ghiþã.
Retehnologizarea Unitãþii 1, instalaþia de detritiere, producerea de Cobalt 60 ºi extinderea capaci-
tãþii nucleare sunt provocãri în sine, în cel mai bun sens al cuvântului, prin complexitate ºi noutate,
gândite sã eficientizeze costuri ºi sã aducã venituri suplimentare, ne-a explicat Cosmin Ghiþã, adã-
ugând cã, prin producerea de Cobalt 60 în reactoarele de la Cernavodã, compania are potenþialul sã
devinã un pion important în asigurarea furnizãrii de Co-60 în interiorul Uniunii Europene.
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