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INDICATORII PMI:

Scenariul unei recesiuni în W
se contureazã tot mai mult în
zona Euro
E

conomia zonei Euro a revenit pe
scãdere în luna octombrie, sce-
nariul unei recesiuni în W con-
turându-se tot mai mult pentru

principalul partener economic al
României pe fondul continuãrii decli-
nului sectorului de servicii, ca urmare
a intensificãrii pandemiei (valul doi)
ºi reintroducerii de restricþii pentru
contracararea crizei sanitare.

Indicatorii Purchasing Managers’
Index (PMI) pentru industria prelucrã-

toare (54,4 puncte) ºi servicii (46,2
puncte), publicaþi vineri, au continuat
evoluþia divergentã, în timp ce indica-
torul compozit a scãzut în zona con-
tracþionarã, la 49,4 puncte, minimul
din luna iunie. În septembrie, PMI-ul
compozit a înregistrat o valoare de
50,4 puncte, indicând stagnare econo-
micã.

Evoluþia din octombrie a fost de-
terminatã de deteriorarea comenzi-
lor noi ºi perspectivelor pe termen

scurt, componentã care a atins mini-
mul din luna mai, dupã cum eviden-
þiazã într-un raport Andrei Rãdule-
scu, economistul-ºef al Bãncii Tran-
silvania. Companiile zona Euro au
continuat sã reducã locurile de mun-
cã pentru a opta lunã consecutiv în
octombrie, cu un ritm totuºi în tem-
perare.

MIHAI GONGOROI
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Pieþele “de mâine” vor
transforma economiile lumii
într-un mod incluziv ºi durabil
l Pe aceste pieþe vom vedea antivirale cu spectru larg, zboruri spaþiale, gene ºi secvenþe ADN,
medicamente de precizie, tehnologie educaþionalã ºi servicii de recalificare, inteligenþã artificialã,
servicii prin satelit, vehicule electrice, reciclarea materialelor plasticel Olanda, Luxemburg,
Danemarca, Germania ºi Norvegia au cel mai mare potenþial de inovaþie socio-instituþionalã

P
ieþele “de mâine” vor transfor-
ma economiile lumii într-un
mod incluziv ºi durabil, con-
form Forumului Economic

Mondial (WEF), care a publicat sãp-
tãmâna trecutã o listã cu 20 de aseme-
nea pieþe, aducând în atenþie faptul cã
multe þãri vor fi nevoite sã-ºi dezvolte

þesutul social ºi instituþional ca sã poa-
tã construi noile pieþe.

În cadrul “Summit-ului de resetare
a locurilor de muncã 2020”, WEF a
nominalizat India printre þãrile care
prezintã sisteme tehnologice solide
pentru o astfel de transformare, adã-
ugând cã Olanda, Luxemburg, Dane-

marca, Germania ºi Norvegia, în
mod special, au cel mai mare poten-
þial de inovaþie socio-instituþionalã,
în timp ce Japonia, Germania, SUA,
Coreea de Sud ºi Franþa au cel mai
mare potenþial sã genereze o dezvol-
tare tehnologicã avansatã. (A.V.)
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Declin pentru
indicii BVB,
înaintea
sezonului
raportãrilor
financiare
l Rulaj de 138 milioane lei, cu
mult sub cel aferent
sãptãmânilor din februarie ºi
martie, când cotaþiile au suferit
picaje puternicel Craig Fehr,
Edward Jones Investments:
“Se pare cã piaþa reflectã
perspectiva unei victorii a lui
Biden, care deºi probabil va
creºte taxele, este posibil sã vinã
ºi cu un pachet de susþinere
economicã mai mare”

I
ndicii Bursei de Valori Bucureºti
(BVB) au cunoscut scãderi, în sãp-
tãmâna tocmai încheiatã, înainte de
începerea perioadei de raportãri ale

companiilor pentru trimestrul al trei-
lea, coºurile de acþiuni continuând co-
recþia trendului ascendent dezvoltat de
cotaþii dupã cãderile masive din perio-
ada februarie-martie a acestui an, cau-
zate de vânzãrile declanºate de
rãspândirea pandemiei de Covid-19 pe
întregul glob.

BET, indicele fanion al bursei noa-
stre, ce ilustreazã parcursul celor mai
lichide ºaptesprezece acþiuni de la
BVB, cu excepþia SIF-urilor, a coborât
cu 0,9%, la 8.795,07 de puncte, în timp
ce BET-XT, al celor mai tranzacþiona-
te 25 de titluri de la BVB, s-a depreciat
cu 0,63%, la 786,4 puncte.

Echipa de la Prime Transaction a
punctat, în raportul sãu sãptãm-
ânal: “Bursa de la Bucureºti s-a corelat
la evoluþiile pieþelor internaþionale ºi a
închis pe minus. Indicele BET a scãzut
în primele patru zile de tranzacþionare
din sãptãmânã. Criza medicalã din
România nu dã semne de încetinire, iar
numãrul cazurilor de persoane infecta-
te cu virusul Covid-19 înregistreazã
niveluri record”.

Scãderi pentru
pieþele din Europa ºi
Statele Unite

Indicele pan-european STOXX 600
a avut un recul de 1,36%, sãptãmâna
trecutã, în vreme ce DAX 30 al bursei
din Frankfurt a coborât cu 2,04%, iar
pentru FTSE 100 al pieþei londoneze,
deprecierea a fost de 1%.

În primele patru ºedinþe ale sãptãm-
ânii, principalele pieþe din Europa au
scãzut ca efect al noilor restricþii impu-
se pentru combaterea pandemiei, note-
azã cei de la Prime Transaction, adã-
ugând: “Bursele europene au recupe-
rat o parte din scãderi (n.r. vineri) dato-
ritã raportãrilor financiare pozitive, în
special din partea producãtorilor de
automobile”.

ANDREI IACOMI
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CORESPONDENÞÃ DIN NEW YORK

Lupta pentru sufletul Americii

A
propiatele alegeri preziden-
þiale ale SUA sunt o adevã-
ratã „luptã pentru sufletul
Americii” - o confruntare a
dreptei ºi a stângii. Câºtigã-
torul va influenþa direcþia

Statelor Unite pentru o
lungã perioadã de
timp.

În timpul admini-
straþiei Democrate
Obama-Biden 2008-
2016, SUA au urmat o
politicã “progresistã”,
de stânga sau “libera-

lã” (în terminologia americanã).
ü În afacerile interne, aceasta în-

semna influenþã mai importantã a gu-
vernului, mai multã reglementare a
afacerilor, mai multe programe socia-
le, mai ales reforma sãnãtãþii numitã
“Obamacare” (Notã: în SUA progra-
mele medicale guvernamentale se
ocupã de vârstnici – Medicare ºi de
cei sãraci - Medicaid; majoritatea
americanilor angajaþi au asigurare
privatã prin intermediul angajatorilor
lor; Obamacare a fost conceput pen-
tru a se ocupa de cei fãrã asigurare
medicalã, de exemplu ºomerii, cei cu
angajãri temporare sau pe bazã de
proiect, ºi angajaþii firmelor mici care
nu oferã programe de beneficii supli-
mentare pentru angajaþi. A fost privit
ca primul pas cãtre „medicina sociali-
zatã”). Agenda progresistã a inclus de

asemenea eforturi pentru redistribui-
rea veniturilor ºi averii, în principal
axatã pe minoritãþi – negri, hispanici,
musulmani, LGBTQ etc. “Politica
identitarã” a fost mult timp un ele-
ment principal al platformei demo-
craþilor.
ü În probleme internaþionale, ace-

asta a însemnat bazarea pe o abordare

multilateralã, fie cã era vorba de co-
merþul internaþional (de exemplu Par-
teneriatul Transpacific), mediul
(Acordul privind climatul de la Paris)
sau securitatea internaþionalã (acor-
dul cu Iranul). Agenda progresistã a
sprijinit globalismul ºi în particular a
presupus sau a sperat cã principalul
concurent al Americii, China, va

adopta în cele din urmã “valori” ºi
practici occidentale (ceea ce în mod
clar nu se întâmplã).

Administraþia Obama a semnat de
asemenea acordul multilateral cu Ira-
nul, prin care Iran a acceptat sã-ºi limi-
teze programul nuclear pentru 10 ani,
în schimbul unei reduceri a sancþiuni-
lor economice. Iranul a triºat în mod

sistematic în privinþa acordului ºi ºi-a
continuat aventurismul în Orientul
Mijlociu.

Din 2017, administraþia republica-
nã Trump a urmat o filozofie conser-
vatoare, “de dreapta” bazatã pe princi-
piul “America-first” (prioritate pe
America).

(continuare în pagina 3)

Preºedintele SUA a votat
anticipat pentru “un tip
pe nume Trump”
l Record de voturi la scrutinul americanlCNN îl dã câºtigãtor
pe Biden în a doua dezbatere electoralã, desfãºuratã sãptãmâna
trecutã, iar abc7news - pe Trump

Liderul de la Casa Albã, Donald Trump, ºi-a exprimat sâmbãtã, anticipat,
votul pentru scrutinul prezidenþial din SUA, programat sã aibã loc la data de 3
noiembrie. Preºedintele Statelor Unite, care se aflã în turneu electoral, a votat
la o secþie organizatã într-o bibliotecã din Palm Beach County, Florida, iar la
ieºirea de la vot, le-a rãspus, glumind, jurnaliºtilor ce l-au întrebat care i-a fost
opþiunea: “Am votat cu un tip pe nume Trump”.

Liderul american a criticat din nou votul prin corespondenþã, considerând
cã în baza acestuia se poate frauda masiv scrutinul. Donald Trump a spus: “A
fost un vot foarte sigur, mult mai sigur decât atunci când îl trimiþi prin poºtã.
Totul a fost perfect, foarte strict, cu respectarea regulilor, nu ca atunci când
votezi prin poºtã. Nu cred cã am mai vãzut atât de mulþi susþinãtori, nu cred cã
a mai fost aºa ceva pânã acum, e un spirit extraordinar. Am auzit cã stãm foar-
te bine în sondaje în Florida, am auzit cã aºa este peste tot”. (V.R.)

(continuare în pagina 3)
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Biden sau Trump?
Deºi au mai rãmas opt zile pânã la

alegerile generale americane din 3
noiembrie, viitorul Americii este în
ceaþã. Dacã este o certitudine cã Joe
Biden va câºtiga votul popular, pro-
babil cu un scor mai mare decât cel
obþinut de Hillary Clinton
acum patru ani (65.853.514
de voturi contra 62.984.828
de voturi, adicã un plus de
2.868.686 de voturi), rãmâne
încã neclarã situaþia votului
electoral.

Iar preºedintele Statelor
Unite nu va fi ales pe 3 no-
iembrie, ci abia pe 14 decembrie
2020, când se va întruni Colegiul
Marilor Electori care este prevãzut
de Constituþie ca fiind organul ce
alege preºedintele Americii.

Data în care se întâmplã acest lucru

este stabilitã printr-o lege din 1948
(Titlul al treilea din Codul Statelor
Unite, aliniatul 7 - 3 U.S.C. §7) pentru
prima zi de luni de dupã a doua zi de
miercuri din luna decembrie a anilor
în care au loc alegeri prezidenþiale, iar

anul acesta aceastã datã este
14 decembrie.

Delegaþii în colegiilor
electorale se întâlnesc sepa-
rat în fiecare stat ºi în Distric-
tul Columbia ºi voteazã
preºedintele pe baza unui vot
imperativ. Acest vot trebuie
sã fie acordat candidaþilor la

funcþia de preºedinte ºi vice-
preºedinte care au câºtigat votul po-
pular. În 48 din cele 50 de state ale fe-
deraþiei americane lista câºtigãtoare
primeºte toþi marii electori.
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