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MIHAI IONESCU, ANEIR:

”Deficitul comercial va fi cu 10% mai
mare, în acest an”
l Ionescu: „Ne aºteptãm la un deficit de 18-19 miliarde euro, de la 17 miliarde anul trecut”

Anul în curs se va termina cu un defi-
cit comercial de 18-19 miliarde euro,
faþã de 17 miliarde în 2019, cu cel putin
10% mai mare de la an la an, estimeazã
Mihai Ionescu, preºedintele Asociaþiei
Naþionale a Exportatorilor ºi Importa-
torilor din România (ANEIR).

Domnia sa ne-a declarat: ”Nu avem
motive sã acuzãm pe cineva anume,
este o situaþie de crizã în România ºi
noi nu suntem pregãtiþi sã folosim pro-
ducþia pentru propriul consum, mai
ales pe partea agricolã, care încã sufe-
rã. Avem peste 1 miliard de euro defi-
cit aici. La fel puteam sã profitãm în
aceastã perioadã în domeniul produse-
lor chimice. Puteam sã dãm drumul la
investiþii în petrochimie, unde avem
un deficit de aproape 9 miliarde euro.
Industria chimicã este principalul fac-
tor de deficit la noi. Am avut întâlniri

cu ministrul economiei ºi am discutat
pe aceastã temã. Un alt lucru pe care îl
puteam realiza este în domeniul mate-
riilor prime pentru echipamentele me-
dicale - mãºti, combinezoane etc., atât
pentru necesitãþile noastre, dar ºi pen-
tru export. La noi, în materie de inve-

stiþii nu s-a miºcat nimic. Nu s-a dat
drumul la marile investiþii. Trebuie sã
începem un program de realizare a
maºinilor de investiþii industriale, pen-
tru cã avem piaþã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

CORESPONDENÞÃ DIN SUA

Cine a câºtigat
alegerile în SUA?

S
âmbãtã, 7 noiembrie, deºi din
punct de vedere tehnic alege-
rile prezidenþiale din SUA
trebuie confirmate de
Colegiul Electoral din
decembrie, mass-me-

dia a anunþat rezultatul.
• Biden-Harris a câºtigat

contra lui Trump-Pence:
• Votul popular a fost 50,6% vs

47,7%,
Rezultatele în colegiul

electoral au fost: 290 vs. 214.

Biden - Harris au câºtigat prin victo-
ria într-un “stat pivot” cheie,
Pennsylvania, în ultima clipã, cu o di-

ferenþã minusculã: 0.5% sau
aproximativ 34.458 voturi.

Au fost niºte alegeri foarte
strânse. Mai mult, existã suspi-
ciuni de fraudã sau “voturi fal-
sificate”. Din cauza COVID,
Americanii au avut voie de data
asta sã voteze prin poºtã în loc
sã o facã în persoanã. Demo-

craþii i-au îndemnat pe votanþii lor sã

voteze prin poºtã. Acest lucru este
complicat, deoarece:

În SUA, nu existã un “act de identi-
tate naþional” unic. S-ar putea dovedi
foarte dificil de verificat cã fiecare vot
trimis prin poºtã aparþine unei persoa-
ne în viaþã, eligibil sã voteze (de exem-
plu, un infractor ar putea sã-ºi piardã
drepturile electorale) ºi competent (de
exemplu, altcineva ar putea completa
votul unui pacient cu Alzheimer inter-
nat la azil).

(continuare în pagina 12)

SENTIX:

Boom în Asia, declin al aºteptãrilor
pentru Germania ºi zona euro

Încrederea investitorilor în econo-
mia zonei euro a înregistrat o nouã scã-
dere în noiembrie 2020, conform celui
mai recent raport de la Sentix GmbH,
pe fondul unui declin semnificativ al

indicelui aºteptãrilor ºi
a unei scãderi uºoare a
indicelui situaþiei cu-
rente dupã cinci
creºteri consecutive
(vezi graficul).

Încrederea investi-
torilor ºi-a continuat
tendinþa de îmbunãtã-

þire ºi pentru Asia, exclusiv Japonia,
unde a trecut din categoria “redresare”
în categoria “boom”, precum ºi în Sta-
tele Unite, în timp ce redresarea din
America Latinã a rãmas în etapa de
stabilizare.

Indicele agregat al încrederii pentru
zona euro a scãzut cu 1,7 puncte faþã
de luna precedentã, pânã la -10 puncte,

în condiþiile în care indicele aºteptãri-
lor a scãzut cu 3,5 puncte, pânã la 15,3
puncte, iar indicele situaþiei curente a
scãzut cu 0,3 puncte, pânã la -32,3
puncte.

“Noile restricþii introduse pentru li-
mitarea extinderii infectãrilor cu noul
coronavirus au un impact negativ asu-

pra activitãþii economice”, se aratã în
raportul de la Sentix, unde se mai preci-
zeazã cã un declin mai mare a fost
împiedicat, probabil, de situaþia inter-
naþionalã, dar ºi de anunþul recent al
BCE cu privire la aplicarea unor mãsuri
suplimentare de sprijinire a economiei.

(continuare în pagina 12)

Mutare
în plic
D

in câte se pare, va fi Joe Biden.
AlegeriledinStateleUnite s-au
încheiat. S-ar putea sã mai ur-

meze ceva înfãþiºãri prin instanþã,
însã sentimentul general este evi-
dent. Donald Trump a pierdut. Pe

mâna lui.
Nu trebuia sã

fii profet sã îþi dai
seama cã aceste
alegeri vor fi ati-
pice. Avem o
pandemie cum nu
s-a mai vãzut prin
lumea civilizatã

de mai bine de 100 de ani. Oamenii
sunt neliniºtiþi. Umblãm de jumãta-
te de an cu mãºtile pe faþã, nu mai
strângem mâna prietenilor, nu mai
plecãm în concedii, nu mai mer-
gem la teatru sau la cinema. Miliar-
de de oameni stau în casã ºi
mãnâncã junk-food comandat de
pe Internet, în timp ce economia se
prãbuºeºte.

În aceste condiþii, alegerile nu
aveau cum sã fie „normale”. Cei
mai mulþi observatori (inclusiv
subsemnatul) au crezut cã pande-
mia va duce la o prezenþã redusã la
urme. Nu a fost (chiar) aºa. Oame-
nii au participat în numãr mare,
probabil exact din cauza crizei. Au
simþit cã votul lor chiar conteazã.
La alegerile din Statele Unite pre-
zenþa la vot a bãtut toate recordurile
din ultima sutã de ani.

Dar mulþi nu au dorit sã voteze în
persoanã. Aºa cã în Statele Unite
mulþi alegãtori au votat prin cores-
pondenþã. Mai mult de jumãtate.

Acesta este momentul în care Do-
nald Trump ºi-a tãiat craca de sub pi-
cioare. Pânã atunci, realegerea sa ca
Preºedinte era ca ºi garantatã. Crite-
riul cel mai important pentru alegã-
tori era economia, iar aici actualul
Preºedinte stãtea mult mai bine decât
rivalul sãu Democrat, în percepþia
publicã. În plus, valul de violenþe de-
clanºat de Stânga extremã pe strãzile
din Portland ºi ale altor oraºe ameri-
cane i-a convins pe mulþi cã o
preºedinþie Biden este de rãu augur
pentru America.

(continuare în pagina 12)

Creºteri puternice
ale pieþelor, pe
fondul victoriei lui
Biden ºi a anunþului
privind vaccinul
lVaccinul împotriva Covid-19 dezvoltat de Pfizer ºi
BioNTech are o eficacitate de 90%, potrivit unui studiu
clinic realizat cu zeci de mii de voluntarilDragoº Cabat:
“Se contureazã imaginea unei administraþii cu politici mai
coerente, care se va îngriji atât de probleme interne ale
Statelor Unite, cât ºi de relaþiile externe, lucru la care pieþele
reacþioneazã pozitiv”lAdrian Codirlaºu: “Faptul cã
republicanii au rãmas majoritari în Senat înseamnã cã
democraþilor le va fi mult mai greu sã creascã taxele, aºa
cum au în agendã”

P
ieþele de capital internaþionale au
înregistrat creºteri spectaculoase
în prima sesiune de tranzacþiona-

re de la conturarea reuºitei lui Joe Bi-
den la alegerile din Statele Unite,
într-o zi marcatã de ºtirea cã vaccinul
împotriva Covid-19 dezvoltat de Pfi-
zer ºi BioNTech are o eficacitate de
90%, potrivit unui studiu clinic reali-
zat cu zeci de mii de voluntari, con-
form CNBC.

Albert Bourla, director general ºi
preºedinte al Pfizer a declarat: “Este o
zi grozavã pentru ºtiinþã, o zi grozavã
pentru umanitate (...) Cred cã putem
vedea lumina de la capãtul tunelului”.

Acþiunile din Statele unite au sãrit în
debutul sesiunii bursiere, indicii
atingând maxime istorice. Dupã o orã
ºi jumãtate de tranzacþionare, Dow Jo-
nes Industrial Average avea o creºtere
de 4,25%, pentru Nasdaq Composite
avansul era de 1,74%, în timp ce S&P
500 era în apreciere cu 3,4%, la circa
3.630 de puncte.

Rezultatele relevate de studiul cu
vaccinul dezvoltat de Pfizer ºi BioN-
Tech sunt cele mai încurajatoare din
acest moment, iar eficienþa aºteptatã la
primele vaccinuri este de 60-70%,
conform Bloomberg. Dacã urmãtoa-
rea etapã de analizã a datelor din stu-
diul clinic va decurge fãrã probleme,
este posibil ca Pfizer sã cearã oficial
autorizarea pentru punerea în piaþa din
SUA a vaccinului chiar în aceastã
lunã.

Tom Essaye, de la The Sevens Re-
port a spus, citat de CNBC: “Este un
semnal bullish (n.r. de creºtere) semni-
ficativ pentru acþiuni pe termen scurt.
Rata de eficienþã în prevenirea Co-
vid-19 este mai mare decât se spera ...
Având în vedere claritatea rezultatului
alegerilor ºi calendarul (se apropie sãr-
bãtorile), un raliu al indicelui S&P500
pânã la 3.900 de puncte este
rezonabil”.

Pe fondul anunþului privind eficaci-

tatea vaccinului împotriva Covid,
dupã o orã jumãtate de tranzacþionare,
acþiunile Pfizer aveau o creºtere de
6,2%, în timp ce titluri ale unor com-
panii ce produc bunuri sau servicii ce
faciliteazã munca de acasã, precum
Zoom sau Peloton aveau scãderi de
circa 16%.

Acþiuni ale companiilor aeriene
American Airlines sau United Airli-
nes, aveau creºteri de peste 15%, în
contextul anunþului fãcut de Pfizer, în
timp ce pentru titlurile Carnival sau
Royal Caribbean aprecierile erau de
chiar de peste 30%, pe fondul speran-
þelor cã activitatea navelor de croazie-
rã se va relua mai rapid decât se credea
iniþial.

Pe de altã parte, acþiunile Amazon
aveau o scãdere de 1,3%, în timp ce
FedEx sau United Parcel Service – tit-
luri câºtigãtoare de pe urma comerþu-
lui on-line, coborau cu 7,4%, respectiv
cu 4,9%.

În Europa, sesiunea de tranzacþio-
nare a început cu aprecieri pentru indi-
ci, pentru ca ulterior evoluþia sã fie im-
pulsionatã de anunþul cu privire la efi-
cacitatea vaccinului dezvoltat de
Pfizer ºi BioNTech.

Indicele paneuropean STOXX 600,
ce include 600 de companii de dimen-
siuni mari, medii ºi mici din ºaptespre-
zece þãri europene, avea la ora 17:30
un avans de 4,1%, în timp ce indicele
DAX30, al bursei din Frankfurt, era în
apreciere cu 5,3%, iar pentru FTSE
100 al pieþei londoneze, avansul era de
5,4%.

Dragoº Cabat, fost preºedinte al
CFA România, ne-a precizat cã, din
punctul sãu de vedere, evoluþia pieþe-
lor în contextul alegerilor, înainte de
apariþia anunþului privind vaccinul,
þine de douã elemente care care intrã
oarecum în conflict.

ANDREI IACOMI
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