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IPO-ul
Airbnb,
lansat
sãptãmâna
aceasta
l 10 decembrie, ziua în care
titlurile companiei sunt
aºteptate la tranzacþionare pe
Nasdaq Global Select
Market, sub simbolul
”ABNB”lAirbnb a avut
pierderi de 697 de milioane
de dolari în primele nouã
luni din 2020, însã
societatea a revenit pe profit
în trimestrul al treilea

Compania americanã de rezervãri
de cazare Airbnb Inc. este pregãtitã sã
îºi lansze oferta publicã iniþialã (IPO)
sãptãmâna aceasta, în 9 decembrie,
tranzacþionarea acþiunilor urmând sã
înceapã pe 10 decembrie. Airbnb îºi va
face debutul la Nasdaq Global Select
Market, sub simbolul ”ABNB”.

Evaluarea grupului este estimatã la
aproximativ 35 de miliarde de dolari,
în condiþiile în care preþul acþiunilor
este cuprins între 44 ºi 50 de dolari fie-
care. Preþul final va fi anunþat în 9 de-
cembrie. Conform documentelor de-
puse la autoritatea pieþei de capital din
SUA (SEC), Airbnb va plasa 51,9 mi-
lioane de titluri, urmând sã obþinã
astfel aproape 2,6 miliarde de dolari.

Potrivit datelor Bloomberg, la o va-
loare de 2,6 miliarde de dolari, IPO-ul
Airbnb va fi al patrulea ca mãrime din
SUA, anul acesta.

În opinia analiºtilor, momentul ales
pentru listarea Airbnb ”pare curios”,
având în vedere impactul uriaº pe care
l-a avut pandemia de Covid-19 asupra
sectorului turismului. În acest context,
veniturile Airbnb au scãzut puternic
faþã de nivelurile din 2018 ºi 2019, ºi
au nevoie de ceva timp ca sã îºi revinã,
chiar ºi într-o perspectivã optimistã,
generatã de apariþia unui vaccin împo-
triva Covid-19.

În 2019, veniturile Airbnb au atins
4,8 miliarde de dolari, dar în acest an
este puþin probabil ca cifra sã se apro-
pie de un asemenea nivel. Chiar îna-
inte de apariþia pandemiei, anul tre-
cut, Airbnb a raportat un rezultat ne-
gativ net de 674 de milioane de dolari,
generat în mare parte de cheltuielile
mari de pe segmentele de vânzãri ºi
marketing, precum ºi de dezvoltarea
produselor.

Ca urmare a pandemiei, bugetul de
vânzãri ºi marketing al companiei a
fost redus destul de agresiv.

A.V.

(continuare în pagina 12)

RAPORTUL CURÞII DE CONTURI:

ComisariiANPC,ameninþaþi de
operatorii dinpiaþa financiar -bancarã

E
xistã situaþii în care comisarii
ANPC sunt ameninþaþi de ope-
ratorii din piaþa financiar - ban-
carã, subliniazã un raport al

Curþii de Conturi realizat asupra acti-
vitãþii Autoritãþii Naþionle pentru Pro-
tecºia Consumatorilor (ANPC) afe-
rent perioadei 2015- 2018.

Un aspect reþinut în raportul Curþii de
Conturi privind activitatea ANPC este
existenþa unor presiuni cu care se con-
fruntã în unele cazuri personalul institu-
þiei publice în derularea activitãþii de
control ºi supraveghere a pieþei în dome-
niul financiar. “Din analiza documente-
lor puse la dispoziþia echipei de audit,
precum ºi din intervievarea personalului
de specialitate din cadrul ANPC, auditul
a remarcat faptul cã au existat cazuri în
care comisarii din cadrul serviciului de
produse ºi servicii financiare au fost
supuºi unor presiuni (ameninþãri ºi
plângeri penale) atât din partea petiþio-
narilor, cât ºi din partea operatorilor fi-

nanciar-bancari verificaþi. Totodatã, au
existat situaþii de obstrucþionare a verifi-
cãrilor ori atitudini arogante ºi opozabile
din partea operatorilor verificaþi la adre-
sa comisarilor ANPC.

În concluzie, legislaþia incidentã
domeniului auditat a fost în perioada
2015-2019 cel puþin «relaxatã», fapt
care a avut un impact negativ asupra
activitãþii desfãºurate de cãtre comisa-
rii ANPC, astfel cã, din aceastã cauzã,
în unele situaþii, prin rezultatele con-
troalelor efectuate de cãtre comisari,
nu s-a reuºit îndeajuns protejarea con-
sumatorilor afectaþi de comportamen-
tul incorect al unor operatori. Totoda-
tã, legislaþia incidentã nu protejeazã
îndeajuns personalul ANPC pentru a
evita situaþiile în care acesta este
agresat, ameninþat sau intimidat”, se
aratã în raportul Curþii de Conturi.

Mai mult, inspectorii Curþii aratã cã
legislaþia incidentã nu este menitã sã de-
scurajeze faptele sancþionabile în special

din domeniul produselor ºi serviciilor fi-
nanciare, întrucât cuantumul redus al
amenzilor este completat ºi de prevede-
rile art. 28 alin. (1) din OG nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenþii-
lor, care dã posibilitatea ca operatorul fi-
nanciar sancþionat, sã poatã achita jumã-
tate din minimul amenzii aplicate.

De asemenea, nu a fost actualizat
nivelul amenzilor prevãzut de legisla-
þia aplicabilã în domeniu, deºi unele
acte normative stipuleazã expres acest
fapt. “Existenþa unor lacune în legisla-
þie au creat premisele respingerii în in-
stanþã a solicitãrilor ANPC de a resti-
tui consumatorilor sumele percepute
în baza unor clauze abuzive introduse
în contracte (de exemplu: Legea nr.
193/06.11.2000 nu prevede restituirea
de cãtre operatorii financiari bancari a
sumelor percepute ca urmare a intro-
ducerii în contractele de credit a unor
clauze abuzive).

(continuare în pagina 3)

Voturi

în vreme de Covid

M
iza alegerilor parla-
mentare din 2020 ar
fi trebuit sã fie re-
formarea statului, a
administraþiei ºi a
serviciilor
publice.

Criza provocatã de pandemia
Covid a arãtat slãbiciunile ace-
stei organizãri politice vetuste.
Dar pandemia a schimbat
comportamentul electoral aºa
cã prezenþa a devenit, ca la un
referendum, principalul obsta-
col. Iar absenteismul a devenit, odatã
în plus, principalul subiect de dezbate-
re! Ori, pe fondul acestui absenteism ,
în egalã mãsurã cronic ºi conjunctural,
reforma pare sã fi fie un obiectiv ratat.
Sistemul de partide românesc, anchi-
lozat în anii U90 ai secolului trecut,
pare sã reziste în continuare presiuni-
lor. Ceea ce, fãrã pandemie, ar fi trebu-
it sã fie un revers istoric al PSD s-a

transformat într-o cursã umãr la umãr
între partidele sistem pentru primul
loc. Iar USR-Plus, lipsit de structuri te-
ritoriale de suport la nivel naþional, nu
a putut rupe acest echilibru.

Deºi între 2004 ºi 2020 si-
stemul de partide românesc a
suferit modificãri semnificati-
ve, aceasta nu a dus ºi la stabi-
lizarea sistemului politic.
Dimpotrivã, aceste transfor-
mãri s-au reflectat pe plan in-
stituþional prin imprevizibili-
tate, provocatã atât de coabita-

rea aproape continuã dintre preºedinte
ºi parlament, cât ºi în instabilitatea gu-
vernamentalã cronicã ( în 16 ani, ºi 4
cicluri parlamentare s-au aflat la
cârma guvernului 9 prim miniºtrii,
deci o medie de 1 an ºi ºapte luni pen-
tru un ºef de guvern). Între timp, lipsit
de o majoritate prezidenþialã,
preºedintele a fost transformat
dintr-un actor central al sistemului po-

litic într-un spectator al vieþii politice.
ªi, dacã aceste alegeri nu vor aduce o
majoritate prezidenþialã clarã aºa va ºi
rãmâne!

Aºa se face cã marea necunoscutã a
alegerilor parlamentare din 6 decem-
brie 2020 a fost prezenþa la urne. Deja
ºi fãrã epidemia de Covid 19 prezenþa
la vot la alegerile parlamentare de la
noi era redusã, dar frica de contagiune
cumulatã cu dezinteresul faþã de politi-
cã au scãzut ºi mai mult apetitul elec-
toral al românilor. Cã prezenþa la vot
va fi micã era deja o certitudine: de la
alegerile locale din 28 septembrie
2020 când prezenþa la vot fusese de
46,02% (cu peste 2% mai puþin decât
în 2016 când fusese de 48,27%). Pe de
altã parte, din 2008 încoace - dupã ce
în 2004 s-a încheiat ultimul ciclu elec-
toral în care alegerile parlamentare ºi
cele prezidenþiale erau cumulate - pre-
zenþa la alegerile legislative a fost scã-
zutã, variind între un minimum de

39,20 % în 2008 ºi un maximum de
41,76 % în 2012.

Fãrã a neglija faptul cã la fiecare din
aceste alegeri lipseau din þarã câteva
milioane de votanþi, este o evidenþã cã
interesul faþã de alegerile parlamenta-
re a fost mereu scãzut în raport cu cel
pentru alegerile locale ºi prezidenþiale.
Dacã în 2004 prezenþa la vot era de
58,51 %, dupã aceea aceasta a scãzut
semnificativ, fapt influenþat ºi de pla-
sarea alegerilor parlamentare la
sfârºitul ciclului electoral atât în 2012,
cât ºi în 2016 ºi anul acesta. În schimb,
peste patru ani, în 2024, toate alegerile
(europene, locale, parlamentare ºi pre-
zidenþiale) vor avea loc într-un sigur
an, ceea ce va avea implicaþii asupra
comportamentului electoral.

La alegerile parlamentare din 2016
prezenþa scãzutã a avut un impact di-
rect asupra rezultatelor, favorizând
PSD, al cãrui electorat captiv a fost
mobilizat disciplinat la vot. Ori atunci

prezenþa la vot a fost de 39,5% din
votaþii înscriºi (7.212.022 în þarã ºi
106.038 în strãinãtate), pe când acum
aceasta a fost sub 35%. Singura
creºtere importantã în termeni de pre-
zenþã a fost a electoratului din diaspo-
rã, care a depãºit cu peste 150.000 de
voturi rezultatul din 2016.

Tot prezenþa scãzutã a fãcut ca ten-
dinþa bipartidistã, vizibilã de multã vre-
me ºi confirmatã de recentele alegerile
locale, sã se confirme ºi de data aceasta
. Cele douã partide cu o importantã
structurã teritorialã – PNL ºi PSD -
reuºind sã obþinã împreunã peste 60%
din voturi. Privind cele trei decenii de
dupã schimbarea de regim din decem-
brie 1989 observãm cã PSD se confrun-
tã tradiþional cu o alianþã de partide
(1992, 1996, 2000, 2004), ba chiar ex-
perimenta el însuºi o asemenea alianþã
în 2012 (USL), pentru ca dupã 2008 sã
fie supus unei presiuni bipartidiste.

(continuare în pagina 3)
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Pieþele financiare ignorã realitatea
deoarece nu mai existã cale de
întoarcere la realitate

C
reºterea cu mult sub aºteptãri a
numãrului locurilor de muncã
din SUA a fost un motiv cum nu
se poate mai bun pentru

“alimentarea” unei noi sesiuni
pozitive la bursele de peste
Ocean, unde principalii indici
au atins noi recorduri.

Aceasta este noua realitate:
ºtirile rele sunt un motiv pentru
creºterea burselor, la fel cum
sunt ºi ºtirile bune.

Se pare cã spectrul unei corecþii ma-
sive a fost eliminat, pur ºi simplu, din
“matrice”, deºi mai apar, totuºi,
semnale de avertizare.

Unul dintre acestea a fost creºterea
acceleratã a randamentului pentru
obligaþiunile guvernamentale ameri-
cane cu maturitatea la 10 ani.

Cotaþiile din ultimele trei sãptãm-
âni aratã un avans de 16,1 puncte de

bazã de la nivelul minim al intervalu-
lui pânã la maximul intraday din ulti-
ma zi de tranzacþionare a sãptãmânii

trecute, respectiv o creºtere de
19,6% (vezi graficul 1).

La închidere, randamentul a
fost de 0,973%, cu 15,6% peste
nivelul de la sfârºitul lunii tre-
cute. “În condiþii normale, un
raport sub aºteptãri privind lo-
curile de muncã ar fi condus la
creºterea preþurilor obligaþiu-

nilor guvernamentale, adicã la scãde-
rea randamentelor”, scrie Bloom-
berg, însã acum “traderii considerã cã
o piaþã nesãnãtoasã a muncii va deter-
mina lansarea unor noi programe de
stimulare, care vor avea un efect ne-
gativ asupra cererii pentru aceste tit-
luri”.

Ultimul raport de la BLS (Bureau of
Labor Statistics) aratã crearea a 245 de

mii de locuri de muncã în noiembrie
2020, conform datelor ajustate pentru
sezonalitate, cu mult sub aºteptãrile de
460 de mii.

Dincolo de aspectul cantitativ, defi-
cienþe majore apar mai ales la nivelul
structurii locurilor de muncã nou crea-
te, unde dominã gradul redus de califi-
care.

În timp ce numãrul locurilor de
muncã din industria prelucrãtoare a
crescut cu 27 de mii, iar în retail ºi edu-
caþie au fost pierdute 35 de mii, respec-
tiv 20 de mii de locuri de muncã, s-a
înregistrat o creºtere de 82 de mii pen-
tru poziþia de curier ºi de 37 de mii
pentru lucrãtorii din depozite.Datele
neajustate pentru sezonalitate aratã cã
numãrul locurilor de muncã din indu-
stria prelucrãtoare a crescut cu 37 de
mii în noiembrie 2020.
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