
12 pagini

n TEHNOLOGIE / Repoziþionãri pe piaþa telefoanelor
inteligente PAGINA 10

n Piaþa muncii - sãptãmâna de lucru de patru zile
PAGINA 10

n PENTRU A TREIA LUNÃ LA RÂND /
BNR nu a cumpãrat titluri
de stat din piaþa secundarã, în
noiembrie

PAGINA 9

5 lei Marþi, 8 decembrie 2020, nr. 235 (6769), anul XXX

n Incertitudinea impregnatã de alegeri se resimte
în pieþele financiare PAGINA 3

n ÎN ULTIMELE TREI SÃPTÃMÂNI DE TRANZACÞIONARE /
Circa 40% din volumul acþiunilor Compa a fost
dat de rãscumpãrãri

PAGINA 4

n Kaspersky: Tranzitul criptomonedelor –
una dintre ameninþãrile financiare de
anul viitor PAGINA 11

n “Atria Urban Resort - un proiect pentru
Bucureºti cu ingrediente internaþionale“

PAGINA 11

GRAM AUR = 237,1284 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5134 RON EURO = 4,8733 RON DOLAR = 4,0252 RON

CREATÃ DUPÃ MODELUL AMERICAN NASDAQ

Star Market din China a
atras a 200-a listare la numai
un an de la lansarea sa
l Newtouch Software a strâns 488,28 milioane de yuani
prin oferta lansatã pe piaþa din Shanghai
l Investiþiile strãine pe Star Market au crescut anul acesta

S
tar Market, platformã a Shanghai
Stock Exchange, creatã anul tre-
cut în China dupã modelul ameri-

can Nasdaq, pe care sunt tranzacþiona-
te companii tehnologice, câºtigã tot
mai mult teren, dar ºi interesul investi-
torilor strãini.

Ieri, Shanghai Newtouch Software
Co. a devenit a 200-a companie listatã
pe piaþa Star din Shanghai, iar oferta sa
publicã iniþialã (IPO) a dus suma totalã
strânsã de firme prin noua bursã de ac-
þiuni la peste 287,6 miliarde de yuani
(44 de miliarde de dolari), potrivit ci-
frelor raportate oficial.

Shanghai Newtouch Software (sim-
bol 688590) a fost lansatã pe Star Mar-
ket la un preþ al IPO de 10,73 yuani/tit-
lu. Oferta, care a plasat 25% din titluri-
le companiei, a atras 488,28 milioane
de yuani. Changjiang Securities a fost
subscriitorul principal al acestui IPO,
care a fost suprasubscris de 3.259 de
ori.

În anul financiar 2019, Shanghai

Newtouch Software a obþinut venituri
totale de 1.117,7 miliarde de yuani, în
creºtere cu 13% faþã de exerciþiul ante-
rior. Câºtigul net al societãþii a însumat
91 de milioane de yuani, mai mult cu
35% faþã de anul anterior.

Star Market a urcat
cu peste 40% de la
începutul anului

Star Market este o piaþã lansatã în
iulie 2019, în cadrul eforturilor menite
sã consolideze capacitatea companii-
lor inovatoare din China sã acceseze
finanþare prin intermediul bursei. Noi-
le reguli în materie le permit unor
companii sã se listeze înainte sã obþinã
profit. Societãþile pot, de asemenea, sã
devinã publice prin înregistrare, mai
degrabã decât sã aºtepte aprobarea au-
toritãþilor de reglementare.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Sentix: Vaccinul anti-Covid
a eliberat forþele
creºterii economice

Î
ncrederea investitorilor în perspec-
tiva unei redresãri economice pu-
ternice la nivelul zonei euro ºi la ni-
vel global a depãºit cu mult aºteptã-

rile, conform raportului pentru
decembrie 2020 de la Sentix
GmbH.

Indicele agregat al încrederii
pentru zona euro a crescut cu
7,3 puncte faþã de luna prece-
dentã, pânã la -2,7 puncte, cel
mai ridicat nivel din februarie
2020, în condiþiile în care indi-
cele aºteptãrilor a crescut cu 14 pun-
cte, pânã la 29,3 puncte, cel mai ridi-
cat nivel din luna aprilie 2015, iar in-
dicele situaþiei curente a crescut cu 2
puncte, pânã la -30,3 puncte (vezi
graficul).

“Indicele aºteptãrilor economice a

atins maxime istorice în cinci regiuni
ale lumii”, se aratã în raportul de la
Sentix, unde se afirmã cã “vaccinul a
eliberat forþele creºterii economice”.

În timp ce economiile din
Asia, exclusiv Japonia, s-au
menþinut în categoria de
“boom” economic, America
Latinã este ultima regiune care
trece din categoria “stabiliza-
re” în cea de “redresare”.

Dupã ce subliniazã cã “anul
2020 se încheie cu mai multe

semne de exclamare pentru economia
globalã”, analiºtii de la Sentix afirmã cã
“speranþele pentru utilizarea cât mai ra-
pidã a vaccinurilor alimenteazã fantezia
cã economia se va redresa peste aºteptãri
în 2021".

(continuare în pagina 12)

PSD a câºtigat degeaba

P
SD a câºtigat alegerile
parlamentare. Cel puþin,
rezultatele parþiale con-
form numãrãrii voturilor
valabil exprimate aratã
acest lucru, atât în stati-
stica Biroului Electoral

Central, cât ºi în numãrãrile paralele
fãcute de partidele politice ºi de diferi-
te organizaþii neguvernamentale. Cu
un procent cuprins între 29% ºi 30%
din voturi, social-democraþii se pare cã
îºi vor asigura, dupã redistribuire, pe-
ste 160 din cele 465 de mandate din
viitorul Parlament.

PNL, USR-PLUS ºi UDMR ar
urma, dupã redistribuire, sã totalizeze
244 de mandate de senatori ºi deputaþi
în viitorul Parlament, cu 11 voturi pe-
ste minimul de 233 necesar formãrii
unei majoritãþi. Cele trei partide de
dreapta mizeazã ºi pe susþinere din
partea deputaþilor reprezentanþilor mi-
noritãþilor naþionale.

Alegerile de duminicã ne-au arãtat cã,
atunci când trei se luptã (PSD, PNL ºi
USR-PLUS), jocurile sunt stricate de al

patrulea. ªi de absenteismul masiv la
urne din partea cetãþenilor cu drept de
vot. Alegerile parlamentare au demon-
strat cã procentul obþinut de Alianþa pen-
tru Unirea Românilor (AUR) – peste 9%
din voturile valabil exprimate - a încurcat
iþele în viitorul Parlament ºi a scos de pe
scena politicã doi foºti prim-miniºtri:
Victor Ponta ºi Cãlin Popescu-Tãriceanu.
Este posibil ca ºi PMP, partidul fostului
preºedinte Traian Bãsescu, sã nu prindã
locuri în Parlament, formaþiunea politicã
situându-se un pic sub pragul electoral,
înaintea centralizãrii ultimelor voturi.

Dupã finalizarea numãrãtorii parale-
le efectuatã de Code for Romania, care
a centralizat mai rapid decât Biroul
Electoral Central procesele-verbale din
toate secþiile de votare existente pe teri-
toriul þãrii (nu au fost contabilizate vo-
turile din Diasporã), reiese cã PSD-ul
condus de Marcel Ciolacu ºi rebrãnduit
de Vasile Dîncu ºi Sorin Grindeanu a
câºtigat alegerile parlamentare, cu
28,9% din voturile exprimate.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Subdezvoltare garantatã

C
urioasã treabã. Ai crede cã la
„ºtiri” afli despre lucrurile im-
portante care se petrec în lume.

În realitate... Iatã câteva titluri de pe
pagina celui mai vizionat program de
ºtiri din România. Un culturist s-a cã-
sãtorit cu pãpuºa sa gonflabilã. S-a
descoperit comoara lui Maradona.
S-au furat console de joc dintr-un ca-
mion în mers.

Nu ºtiu unde vom merge dacã o vom
þine tot aºa... Haideþi sã ne ocupãm de
o ºtire care ar fi trebuit sã fie pe
paginile de ºtiri. Conflictul din
Etiopia încã face victime.

Este ceva cu þara aceea. În
1935 a fost invazia italianã. În
1974 a fost momentul instau-
rãrii unei dictaturi socialiste.
În anii 1980 Etiopia a furnizat
imaginile acelea înspãimântã-
toare, cu copii scheletici murind de
foame. Regimul socialist a cãzut,
practic, în 1991, însã nici dupã aceea
lucrurile nu au mers prea bine. Cioc-
niri cu poliþia, abuzuri împotriva
drepturilor omului, crizã dupã crizã.

Lucrurile pãreau sã mai fi potolit de
la o vreme. În 2018, alegerea ca
Prim-Ministru a lui Abiy Ahmed a dat
o razã de speranþã. Abyi a primit în
2019 premiul Nobel pentru pace ca re-
cunoaºtere a rolului pe care l-a jucat în
stingerea conflictului istoric dintre
Etiopia ºi Eritreea. A reformat
sistemul economic ºi politic.

Acum însã are de luptat cu o rebe-

liune armatã în provincia Tigray. Aco-
lo toarnã gaz pe foc un partid marxist
ºi naþionalist, Frontul Popular de Eli-
berare din Tigray. Printre metodele fo-
losite de aceºtia se numãrã masacrarea
minoritãþilor etnice. Au organizat, pe-
ste capul guvernului din Addis Abeba,
alegeri pe care le-au câºtigat, ca orice
partid socialist care se respectã, cu
peste 98 la sutã din voturi.

Discutam, acum câteva luni, cu un
prieten din Haiti. El de Stânga, eu de

Dreapta – nimeni nu e perfect!
Încerca sã mã convingã cât de
rãu a fost imperialismul euro-
pean. La un moment dat, ceva
din naraþiunea sa mi-a atras cu
deosebire atenþia. Avea sen-
zaþia cã fãrã europeni, popoa-
rele din Africa sau din colo-
niile europene ar fi dus-o mai

bine. Altfel spus, cã aceste regiuni sau
naþiuni s-ar fi modernizat ºi singure.
Garantat.

Mã îndoiesc profund. Etiopia este o
dovadã. Þara aceea are o istorie extra-
ordinarã. Este, posibil, chiar locul
unde a apãrut specia omeneascã. În
Antichitate acolo a fost regatul Axum,
una dintre marile puteri ale acelor tim-
puri. Etiopia a fost ºi una dintre prime-
le þãri care s-au creºtinat. Cultura etio-
pianã a ajuns la un nivel respectabil,
iar þara nu a fost niciodatã o colonie a
europenilor, cu excepþia unei foarte
scurte perioade, între 1936 ºi 1941.

(continuare în pagina 3)
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KLAUS IOHANNIS:

“PSD poate sã rãmânã în afara
deciziei politice”
Preºedintele Klaus Iohannis considerã cã nu existã un câºtigãtor clar al alegerilor parlamentare care
au avut loc duminicã, 6 decembrie, deoarece niciun partid politic nu a obþinut o majoritate clarã. De
aceea, ºeful statului a afirmat, ieri, cã va susþine cristalizarea coaliþiei de centru-dreapta care se pre-
figureazã în aceste zile. “Dacã ne uitãm pe rezultatele aºa numite provizorii - deºi s-au numãrat
aproapetoatevoturile-vedemcãPNLîn2016obþinuse20%,iaracumaobþinut25%,deciocreºtere.
USR, între timp aliat cu PLUS, a obþinut, în 2016, 8%, iar acum a crescut la 15%. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

EFECTUL ALEGERILOR PARLAMENTARE:

Ludovic Orban a demisionat
din fruntea Guvernului
Preºedintele PNL, Ludovic Orban, a demisionat, asearã, din funcþia de
prim-ministru al României, în urma rezultatului înregistrat de liberali la
alegerile parlamentare de duminica trecutã. “Am decis sã îmi depun man-
datul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv precis. Odatã exprimatã voin-
þa cetãþenilor trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

Alegerile parlamentare de duminica trecutã au zguduit scena
politicã româneascã. În afarã de procentele sub aºteptãri înregi-
strate de PSD, PNL ºi USR-PLUS ºi de absenteismul masiv al cetã-
þenilor cu drept de vot, am înregistrat eºecul intrãrii în Parla-
ment al foºtilor premieri Victor Ponta ºi Cãlin Popescu Tãriceanu,
precum ºi al PMP, partidul fondat de fostul preºedinte Traian Bã-

sescu. PSD a rãmas singurul partid de stânga din Parlament, iar
surpriza imensã a venit din partea Alianþa pentru Unirea Rom-
ânilor (AUR) care, la un an de la înfiinþare, a spart orice logicã a
alegerilorºiaintratînParlament,cuunprocentdeaproape9%.
ªocul scorului înregistrat la parlamentare de cãtre PNL nu a rã-
mas fãrã ecou, mai ales cã, în cursul zilei de ieri, fostul premier

Dacian Cioloº, actualul copreºedinte al Alianþei USR-PLUS, a
spus cã negocierile pentru formarea noului guvern vor fi împie-
dicate de menþinerea lui Ludovic Orban ca premier.
Drept urmare, dupã o discuþie de 10 minute la Palatul Cotroceni
cu preºedintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban a decis asearã sã
demisioneze din funcþia de prim-ministru.
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