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Aramco pregãteºte
o emisiune
internaþionalã de
obligaþiuni
l Cel mai mare producãtor mondial de þiþei are nevoie de
bani pentru plata dividendelorl Prãbuºirea preþului
petrolului a tãiat 27,5 miliarde de dolari din veniturile
bugetare pe 2020 ale Arabiei Saudite

S
audi Aramco, cea mai mare com-
panie petrolierã din lume, urmea-
zã sã revinã pe piaþa obligaþiuni-

lor pentru prima datã din aprilie anul
trecut, încercând astfel sã finanþeze un
angajament de acordare de dividende
în sumã de 75 de miliarde de dolari.

Compania, afectatã de declinul co-
taþiilor þiþeiului, a angajat un grup de
bãnci în vederea pregãtirii emisiunii
internaþionale de obligaþiuni denomi-
nate în dolari americani.

Potrivit Reuters, Goldman Sachs,
Citigroup, HSBC, JPMorgan, Morgan
Stanley ºi NCB Capital se vor ocupa
de atragerea investitorilor în emisiu-
nea care va fi lansatã în mai multe
tranºe.

Alte bãnci implicate în tranzacþie
sunt BNP Paribas, BOC International,
BofASecurities, Credit Agricole, First
Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG,
SMBC Nikko ºi Société Générale.

Titlurile vor avea maturitatea la 3, 5,
10, 30 ºi/sau 50 de ani, în funcþie de
condiþiile pieþei. Conform Reuters,
emisiunile de bonduri de referinþã sunt
lansate, în general, în sumã de mini-
mum 500 de milioane de dolari/tranºã.

Unele surse citate de agenþia Blo-
omberg spun cã gigantul petrolier ar
putea strânge aproximativ 6 miliarde
de dolari din emisiunile de bonduri.

Oficialii Aramco nu au rãspuns solici-
tãrilor de comentarii în acest sens.

De menþionat cã emisiunile de obli-
gaþiuni lansate anul acesta în Peninsu-
la Arabicã au depãºit deja recordul de
anul trecut, plasamentele totale
trecând de 100 de miliarde de dolari,
potrivit Reuters.

Sãptãmâna trecutã, agenþia de eva-
luare financiarã Fitch Ratings a revi-
zuit perspectiva acordatã Aramco la
“negativã”, de la “stabilã”, ca urmare a
unei acþiuni similare asupra datoriei
suverane a Arabiei Saudite, care deþi-
ne o participaþie de control la gigantul
petrolier.

Atunci, agenþia a informat: “Revi-
zuirea reflectã influenþa pe care statul
o exercitã asupra companiei prin di-
recþia strategicã, impozitare ºi divi-
dende, precum ºi prin reglementarea
nivelului de producþie în conformitate
cu angajamentele Organizaþiei Þãrilor
Exportatoare de Petrol (OPEC)”.

Amintim cã, anul trecut, Aramco a
strâns peste 29 de miliarde de dolari
din oferta sa publicã iniþialã, realizând
cea mai mare listare derulatã vreodatã
în lume. Grupul petrolier este listat la
Bursa Tadawul din Riad, sub simbolul
“2222”.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Era excepþionalismului
economic

D
e 20 de ani, lumea trãieºte epoca
excepþionalismului economic,
bazat pe urgenþe militare sau de

inteligence, ori pe urgenþe medicale. A
fost permanent nevoie de salvare ºi de
salvatori, chiar ºi atunci când aceastã
nevoie a fost artificial creatã, prin fa-
bricarea ameninþãrilor ºi a duºmanilor.
Pentru siguranþa noastrã, a fost nece-
sarã adunarea noastrã în þarc (safe ha-
ven), pentru a putea fi monitorizaþi ºi
supravegheaþi eficient.

Smurdificarea economiei ºi a socie-
tãþii nu e inventatã în România.

Conformarea voluntarã perfectã ºi
ratingul de cetãþean nu sunt inventate
în China.

Aversiunea faþã de drepturi
ºi libertãþi (tradusã ca aversiu-
ne faþã de hazardul moral) nu e
de la ruºi - acolo doar s-a per-
fecþionat ca politicã public
asumatã.

America, aproape mereu
dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, dar mai ales dupã eveni-
mentul din 11.09.2001, a menþinut
sau a creat o stare permanentã de ex-
cepþionalism, care i-a permis sã acþio-
neze ca jandarm mondial, sã ”demo-
cratizeze” zone care nu aveau nevoie,
sã controleze ºi sã supravegheze lu-
mea ºi individul, ºi sã exporte sau
chiar sã impunã lumii modelul sãu de
”stat profund”. Iar acest model nu
este ceea ce vedem la tv sau prin cãrþi
de drept sau de politologie. Acest mo-
del este binomul servicii secrete - cor-
poraþii globale Big Tech - Pharma -
Finance, care instrumentalizeazã po-
litica ºi armata în scopul dominaþiei
sale totalitariste.

Bugetele anuale ale armatei SUA
au fost, întotdeauna dupã al doilea
rãzboi mondial, imense*. Comenzile
militare americane au menþinut în
viaþã industrii, au creat noi ramuri de
activitate, au forþat apariþia unei enor-

me palete de servicii prestate de terþi
armatei, inclusiv paza ºi protecþia
obiectivelor sau ”teatrelor” de rãzboi
ºi, mai presus de toate, au susþinut im-
perialismul economic ºi chiar juridic
al corporaþiilor americane. În anul
2012, dintr-un buget anual de 600 mld
dolari, armata SUA a plãtit cca 360
mld dolari pentru servicii prestate de
terþi (apud Naomi Klein, Doctrina
ªocului).

Aºa cum a þinut în viaþã producþia de
oþel, petrol, cãrbune ºi maºini, pentru
motivaþii de rãzboi permanent (sau
rãzboi rece, cum era denumit pe vre-
muri), armata SUA a oferit o mânã de

ajutor industriei IT din Silicon
Valey ºi, în special, corporaþii-
lor Big Tech (care erau pe cale
de a falimenta în 2000, ca ur-
mare a crizei ”dotcom”), dupã
care le-a devenit un client
enorm, pe umerii cãruia s-au
creat imperii globale.

Shoshana Zuboff suþine**
cã parteneriatul de lungã duratã dintre
google ºi armata americanã, care a
început în 2001 ºi a ”înflorit” în epoca
celor douã mandate ale lui Obama,
este unul dintre secretele enormului
succes al google, secret care a stat ºi la
baza succesului celorlalte corporaþii
Big Tech.

Ca ºi marii comercianþi, armata
americanã (ºi serviciile secrete) au
cumpãrat de la google certitudine. Pre-
þul, oricât de mare, nu a contat. Mã re-
fer nu neapãrat la preþul în bani*, ci la
preþul în drepturi ºi l ibertãþi
cetãþeneºti.

Armata SUA ºi, mai ales serviciile
secrete ale SUA, au colaborãri strânse
cu Big Tech – nu numai cã achiziþione-
azã serviciile Big Tech, dar dezvoltã
împreunã tehnologii, pe care le impun
la modul imperialist restului lumii,
inclusiv Europei.

(continuare în pagina 3)
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La început de drum

ictoria categori-
cã, cu 58% din
voturi (cam un
milion din votu-
ri, cel mai bun
scor obþinut vre-
odatã de un can-
didat sau un par-
tid la alegerile
din Moldova) în
al doilea tur al
alegerile prezi-
denþiale

din Moldova îi dã Maiei San-
du întreaga legitimitate a votu-
lui popular.

Dar acest vot nu dã semne
despre vreun un sfârºit, nici
mãcar despre un sfârºit de eta-
pã, ci despre debutul unei
complicate întreprinderi poli-
tice. Cãci Maia Sandu va trebui sã pi-
loteze Moldova împotriva curentului
într-o zonã în care Rusia, urmaºa fostei
URSS, îºi manifestã cu o violenþã rare-
ori disimulatã influenþa.

Un exemplu recent este corecþia
brutalã administratã Armeniei în Na-
gorno-Karabah pentru a pedepsi linia
prea puþin pro-rusã a prim ministrului
(promovat de miºcãrile de protest din
primãvara anului 2018) pe Nikol
Paºinian. ªi totuºi, Paºinian îºi anunþa-
se disponibilitatea de a continua inte-
grarea cu Uniunea Eurasiaticã, dar
asta nu a fost suficient, aºa cã Rusia a

instrumentalizat Rusia ºi Turcia pen-
tru a transmite o lecþie statelor din
zona sa de interes.

ªi, aºa cum Nagorno-Karabah era
un conflict îngheþat care a fost reaprins
la comandã, ºi în Transnistria este o si-
tuaþie asemãnãtoare. Deºi astãzi Tran-
snistria este placa turnantã a contra-
bandei prin care Rusia eludeazã em-
bargo-ul impus de UE dupã ocuparea
Crimeei.

Dupã un parcurs politic dificil,
Maia Sandu a reuºit - ºi nu doar
împotriva adversarilor, dar ºi a
propriului sãu câmp - sã se im-
punã ca lider politic experi-
mentat. Iar arbitrul a fost elec-
toratul moldovenesc care a su-
sþinut cu votul sãu aceastã stra-
tegie.

Dar aceastã victorie este
premiza, în niciun caz efectul unui
parcurs proeuropean al republicii
Moldova. Mobilizarea electoralã,
spectaculoasã în timp de pandemie,
mai ales în Diaspora, dar importantã în
întreaga republicã, pare sã fi fost cheia
acestei victorii: participarea la vot de
52,78% la al doilea tur de scrutin, cu
10% mai mult decât la primul tur
(42,76%) ºi cu mai puþin de 1% faþã de
al doilea tur de scrutin la prezidenþiale
din 2016 (53,31%) aratã cât de impor-
tantã a apãrut miza acestor alegeri pen-
tru moldoveni.

(continuare în pagina 12)
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Maia Sandu: ”Este victoria
oamenilor care vor o þarã
bunã, corectã”

Maia Sandu, în vârstã de 48 de ani, candidatul Partidului Acþiune ºi Solida-
ritate (PAS), care a câºtigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenþiale din
Republica Moldova, susþine cã victoria sa ”este a oamenilor care vor o þarã
bunã, o þarã corectã”.

Domnia sa a obþinut 57,75% din voturi, faþã de 42,25% - cât au fost opþiuni-
le exprimate pentru socialistul Igor Dodon.

”Oamenii au votat pentru o þarã care îi uneºte”, declarã Maia Sandu, care
vrea sã apropie Republica Moldova de Uniunea Europeanã. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Europa salutã victoria
Maiei Sandu

Preºedintele Consiliului European, Charles Michel, a felicitat-o ieri pe
Maia Sandu pentru victoria pe care a obþinut-o în cel de-al doilea tur al alege-
rilor prezidenþiale din Republica Moldova, menþionând cã Uniunea Europea-
nã este pregãtitã sã intensifice parteneriatul cu Chiºinãul. Charles Michel a
scris pe Twitter: “Felicitãri, Maia Sandu, pentru victoria în alegeri! Poporul
Republicii Moldova a ales clar un drum care prioritizeazã justiþia, lupta realã
împotriva corupþiei ºi o societate mai dreaptã. UE este pregãtitã sã intensifice
parteneriatul nostru strâns”.

La rândul sãu, preºedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a
felicitat-o pe Maia Sandu, considerând cã victoria acesteia este un apel clar
pentru combaterea corupþiei ºi restabilirea respectãrii statului de drept - calea
spre un viitor prosper. (V.R.)
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