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HOTÃRÂRI DE GUVERN CU DEDICAÞIE

Corvetele marine, o afacere
franco-românã
l Comitetul mixt româno-francez a stabilit în octombrie 2017, la Bucureºti, conþinutul Hotãrârii de
Guvern prin care guvernul Dãncilã a introdus condiþiile ce permiteau asocierii franco-române sã
participe la achiziþia publicã privind cele patru corvete destinate Forþelor Navale Românel Ieri,
Ludovic Orban însoþit de câþiva miniºtri a fãcut o vizitã oficialã în Franþa pentru semnarea foii de
parcurs privind parteneriatul strategic România-Franþa, în care este inclusã ºi cooperarea în
domeniul militar ºi al industriei de apãrare

S
candalul legat de achiziþia cor-
vetelor marine capãtã noi cono-
taþii, odatã cu trecerea timpului,
ºi demonstreazã cã întrebãrile

ridicate de Ziarul BURSA în articole-
le publicate de-a lungul ultimilor doi
ani cu privire la acest subiect sunt
întemeiate ºi cã instituþiile ar trebui sã
ofere rãspunsuri clare referitoare la
procedura respectivã.

La începutul lunii iulie 2019, când
fostul ministru al Apãrãrii Naþionale,
Gabriel Beniamin Leº, anunþa cã re-
spectivul contract a fost oferit asocierii
franco-române Naval Group-ªantierul
Naval Constanþa, în baza criteriului
preþul cel mai scãzut, informam citito-
rii noºtri cã este cel puþin ciudat faptul
cã anunþul fãcut de ministrul de resort
este fãcut dupã ce, cu câteva zile înain-

te, a avut o întâlnire cu omologul sãu
francez, Florence Parly.

Mai mult, dupã acest anunþ, întâlni-
rile franco-române s-au intensificat,
chiar dacã, între timp, la începutul lu-
nii noiembrie 2019 guvernarea Dãnci-
lã a fost înlocuitã de Cabinetul Orban.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Capitalismul servit crud e anti social

Î
n lucrarea sa din 2014, Capital in
the Twenty-First Century, econo-
mistul francez Thomas Piketty a
formulat o aºa-numitã ”lege a acu-

mulãrii capitaliste”, din care rezultã
cã r > g : rata de profit al deþinãtorilor
de capital (r, de la return) tinde sã
depãºeascã rata de creºtere
economicã (g, de la growth).
Aceastã tendinþã determinã o
inegalitate extremã între veni-
turile categoriilor de popula-
þie, ceea ce antreneazã conse-
cinþe angoasant antidemocra-
tice, precum ºi punerea la
îndoialã a capitalismului în-
suºi, ca modalitate a organizãrii eco-
nomiei. În acest context, Piketty relie-
feazã metodele ºi instrumentele utili-
zate de elitele financiare americane ºi
britanice pentru a captura politicienii
main- stream, cu putere de decizie, ºi

pentru a-ºi asigura, în acest fel, legile
necesare protejãrii intereselor lor împo-
triva competiþiei politice sau a alternati-
velor la modelul lor economic (notã –
rule of law se tranformã, astfel, în rule
by law; în plus, fiind vorba de spaþiul
politic anglo-saxon, care s-a impus la

nivel global prin imperialism
cultural si juridic, aceastã meto-
dã de a tiraniza societatea prin
lege, fãrã a te supune tu însuþi
legii, devine a-naþionalã, fiind
prezentã peste tot, inclusiv, desi-
gur, în România).

Aºa cum remarcã Shoshana
Zuboff, în lucrarea sa din 2019,

The Age of Surveillance Capitalism,
în anul 2015, ziarul The New York Ti-
mes a constatat (nr.din 10 octombrie)
cã un numãr de 158 de familii amercia-
ne ºi corporaþiile deþinute de acestea
au furnizat aproape jumãtate dintre

donaþiile necesare campaniei electora-
le din 2016, pentru alegerea preºedin-
telui.

Piketty reþine cã 20% din averea
americanilor era deþinutã, în 2010, de
0,1% din populaþie (notã – dupã 10 ani
de capitalism inegalitar ºi de suprave-
ghere, în mod evident aceste procente
s-au ascuþit), dintre aceºti mari deþinã-
tori de averi, 60-70% fiind manageri
de corporaþii care au reuºit sã impunã
ºi sã menþinã prin lege scheme de
”compensare” care conþin sume uriaºe
cu titlu de salarii, bonusuri (aplicabile
inclusiv în caz de salvare de la fali-
ment a corporaþiei cu bani publici),
stock options, despãgubiri în caz de
concediere (golden parachute), toate
scutite de taxe ºi impozite ori impozi-
tate modest.

(continuare în pagina 9)

PROGRAM DE
GUVERNARE PENTRU
MEDIUL DE AFACERI

CNIPMMR
propune
11 mãsuri ºi
60 de proiecte
pentru
dezvoltarea
economiei
naþionale

A
ntreprenorii din þara noastrã au
întocmit un program de guver-
nare 2021-2024 al mediului de
afaceri, document ce se bazea-

zã pe patru piloni ºi care a fost prezen-
tat, ieri, într-o conferinþã de presã, de
Florin Jianu, preºedintele Consiliului
Naþional al Întreprinderilor Private
Mic i º i Mi j loc i i d in România
(CNIPMMR).

Oficialul a spus: “Dorim ca mãsuri-
le prevãzute de acest program sã fie
preluate de partidele politice în pro-
gramele de guvernare pe care ºi le pro-
pun. Am vãzut cã Sorin Grindeanu,
prim-vicepreºedintele PSD ºi deputa-
tul social-democrat Marius Budãi au
spus cã programul de guvernare al
PSD a fost discutat cu partenerii socia-
li. Pe noi nu ne-a întrebat nimeni ce pã-
rere avem. Am vãzut în programul
PSD o idee preluatã de la USRPLUS
privind neimpozitarea salariului mi-
nim pe economie. Aceastã mãsurã este
o greºealã, pentru cã bugetul de stat se
bazeazã ºi pe contribuþiile plãtite de
cei 1,5 milioane de angajaþi cu salariul
minim, dintr-un total de 5,3 milioane
de salariaþi. Ceea ce reprezintã o pier-
dere de peste 20% din contribuþiile so-
ciale ºi din impozitul pe venit. În al do-
ilea rând, aplicarea unei astfel de mã-
suri ar introduce tentaþia pentru unii
patroni sã meargã pe acordarea sala-
riului minim pe economie, iar restul
banilor plãtiþi angajaþilor sã fie daþi la
negru, fãrã plata contribuþiilor sociale
pentru niciuna dintre sumele respecti-
ve. Astfel se va reduce considerabil
numãrul angajaþilor care vor contirbui
la bugetul de stat ºi la bugetul asigurã-
rilor sociale de stat. Noi propunem ca
pentru primul contract al tinerilor sub
24 de ani sã se plãteascã doar o contri-
buþie lunarã de 100 lei, pânã la valoa-
rea salariului mediu brut pe economie.
Practic nu s-ar modifica mare lucru în
actualul sistem privind veniturile bu-
getare, filosofia acestuia rãmânând
aceeaºi”.

Programul întocmit de CNIPMMR
cuprinde 11 domenii de aplicare ºi 60
de mãsuri, iar printre obiectivele spe-
cifice ale acestuia se numãrã plasarea
României în primele 20 de þãri la nivel
global în privinþa derulãrii unei afaceri
(în acest moment ocupãm locul 55) ºi
þara cu mediul antreprenorial cel mai
atractiv din regiunea de sud-est a Eu-
ropei.

GEORGE MARINESCU
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Pulsul economiei mondiale
pare cã îºi revine

V
olumul schimburilor comer-
ciale la nivel global ºi-a tem-
perat declinul anual ºi în au-
gust 2020, conform datelor
din raportul World Trade
Monitor, publicat de institu-

tul olandez CPB (www.cpb.nl) (vezi
graficul).

Pe fondul unei creºteri lunare de
2,5%, dupã un avans de 5% în luna pre-
cedentã, contracþia anualã s-a temperat

pânã la 4,4%, de la
6,4% în luna anterioa-
rã. Cu excepþia unei
creºteri anuale de 0,4%
în decembrie 2019, vo-
lumul comerþului glo-
bal a înregistrat scãderi
anuale începând din iu-
nie 2019.

Dupã primele opt luni ale anului
2020, comerþul global a fost cu 3,5%
sub nivelul de la sfârºitul anului trecut
ºi cu 5,8% sub recordul înregistrat în
octombrie 2018.

Volumul schimburilor comerciale
de la nivelul economiilor dezvoltate
ºi-a temperat declinul anual pânã la
5,5% de la 8% în luna precedentã, pe
fondul unei creºteri lunare de 3%, iar
volumul schimburilor comerciale de

la nivelul economiilor emergente ºi-a
temperat declinul anual pânã la 2,3%,
de la 3,2% în luna anterioarã, în
condiþiile unei creºteri lunare de 1,6%.

Indicele volumului schimburilor
comerciale din zona euro ºi-a temperat
scãderea anualã pânã la 6,2% de la

9,5% în luna anterioarã, pe fondul unei
creºteri lunare de 3,3%, în condiþiile în
care scãderea anualã a importurilor s-a
temperat pânã la 6,8%, de la 9,7%, iar
scãderea anualã a exporturilor s-a tem-
perat pânã la 5,7%, de la 9,3%, pe
fondul unei creºteri lunare de 4%.

În condiþiile redresãrii schimburilor
comerciale din zona euro s-a observat o
temperareadeclinului ºi lanivelulEuro-
pei Centrale ºi de Est, un scãderea anua-
lã s-a redus pânã la 3,6%, de la 3,9%, pe
fondul unei creºteri lunare de 0,8%.

Exporturile ºi-au temperat creºterea

anualã pânã la 2,1%, de la 3% în luna
anterioarã, pe fondul unei creºteri lu-
nare de 0,5%, iar importurile ºi-au
temperat scãderea anualã pânã la
9,9%, de la 11,3% în luna precedentã,
pe fondul unui avans lunar de 1,3%.

(continuare în pagina 12)

ESTIMÃRI:

Creºtere record de 30% a
economiei americane, în
trimestrul al treilea

Economia americanã a înregistrat o creºtere trimestrialã anualizatã record
de aproximativ 30%, în cel de-al treilea trimestru al acestui an, potrivit esti-
mãrilor analiºtilor consultaþi de Bloomberg, Statele Unite urmând sã publice
joi datele privind evoluþia PIB în perioada menþionatã. Avansul din trimestrul
al treilea vine însã dupã o contracþie de asemenea record, de 31,4% în trime-
strul al doilea, perioada principalã în care economia a fost în lockdown. Evo-
luþia vine în ciuda faptului cã numãrul de noi infectãri zilnice din Statele Unite
a rãmas constant, peste 40.000 pe tot parcursul trimestrului al treilea.

Pentru cea mai mare economie a lumii mai existã o estimare de creºtere tri-
mestrialã a PIB de 35,3% pentru cel de-al treilea trimestru, conform celei mai
recente rate anualizate calculate pe baza datelor ajustate pentru sezonalitate
de Federal Reserve Bank of Atlanta în cadrul modelului GDPNow.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 12)

ROBERT SHILLER, LAUREAT AL PREMIULUI
NOBEL:

Risc ridicat de crah al pieþei
acþiunilor americane

Criza generatã de pandemia de coronavirus, precum ºi alegerile preziden-
þiale din SUA - programate sã aibã loc în 3 noiembrie - au adus temeri legate
de o prãbuºire importantã a pieþei acþiunilor americane, potrivit lui Robert J.
Shiller, profesor de economie la Universitatea Yale ºi laureat al Premiului
Nobel în anul 2013.

Într-un articol publicat în New York Times, domnia sa afirmã cã acþiunile
din SUAsunt tranzacþionate acum la niveluri foarte ridicate, iar aceastã com-
binaþie volatilã (n.r. cu temerile de mai sus) nu înseamnã neapãrat cã va avea
loc un crah bursier, dar sugereazã cã riscul este relativ mare, ceea ce îndeamnã
la precauþie.

Robert J. Shiller îºi bazeazã aceste concluzii, în mare mãsurã, pe cercetãri-
le pe care le-a fãcut pe cont propriu ani de zile, inclusiv pe constatãrile legate
de evoluþia unor indici de încredere în piaþa bursierã, pe care a început sã-i
dezvolte în urmã cu mai bine de trei decenii. (V.R.)
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