5 lei

Vineri, 22 ianuarie 2021, nr. 15 (6795), anul XXX

INFRASTRUCTURII: “Avem 10.000 de km de cale
feratã care zac abandonaþi”
PAGINA 3

n RADU HANGA, BURSA DE VALORI BUCUREªTI:
“Ne aºteptãm sã vedem cel puþin 20 de
companii venind cãtre BVB, anul acesta”

PAGINA 9

PAGINA 4

GRAM AUR = 241,5144 RON
AVERTISMENT FITCH:

Profiturile
bãncilor
americane
vor fi supuse
presiunilor
în 2021

12 pagini

n BCR CERCETARE: “Activitatea
economicã ºi-a revenit
în ianuarie, dupã scãderea
sezonierã din perioada
sãrbãtorilor”

n CÃTÃLIN DRULÃ, MINISTRUL TRANSPORTURILOR ªI

n Acces gratuit la o parte dintre muzeele Capitalei
de Ziua Unirii Principatelor
PAGINA 10

n Comuna Petreºti a intrat pe harta
industriei de apãrare
PAGINA 11

n Ministerul Mediului lanseazã o serie de controale la
”poluatori”
PAGINA 11

n Certificatul de vaccinare agitã
apele în Parlamentul European
PAGINA 12

FRANC ELVEÞIAN = 4,5251 RON

EURO = 4,8738 RON

DOLAR = 4,0148 RON

CORESPONDENÞÃ DIN SUA

QuoVadisAmerica?

l Agenþia nu preconizeazã
o creºtere semnificativã a
ratingurilor instituþiilor de
credit din SUA l Goldman
Sachs ºi Morgan Stanley
atrag atenþia cã este puþin
probabil ca evoluþia
ascendentã a veniturilor din
tranzacþii, de anul trecut, sã
se repete în 2021
ulte dintre marile bãnci din
SUA care ºi-au publicat recent rezultatele financiare
pe ultimul trimestru din
2020 au consemnat creºteri importante ale câºtigurilor lor în baza eliberãrii
de provizioane, aratã agenþia de evaluare Fitch Ratings, care atrage însã
atenþia cã profitabilitatea instituþiilor
în cauzã se va confrunta cu provocãri
în 2021, având în vedere aºteptãrile
privind menþinerea dobânzilor la niveluri extrem de scãzute, cererea redusã de împrumuturi comerciale ºi de
consum, respectiv reducerea veniturilor din ipoteci.
Fitch menþioneazã, totuºi, cã mai
multe eliberãri de rezerve sunt posibile
în cazul în care prognozele economice
vor continua sã se îmbunãtãþeascã, pe
fondul stimulentelor fiscale suplimentare, ceea ce va influenþa în mod
pozitiv profiturile bãncilor în 2021.
Conform Fitch, rezultatele bãncilor
din ultimul trimestru al anului trecut
au fost susþinute, de asemenea, de veniturile din activitatea solidã de pe pieþele de capital, care au compensat
efectele dobânzilor mici. Potrivit
agenþiei de evaluare, dobânzile extrem
de scãzute vor continua sã afecteze veniturile nete din dobânzi ale bãncilor,
anul acesta.
Pe partea pozitivã, Fitch evidenþiazã faptul cã ratele capitalului (conform
cerinþelor de reglementare), precum ºi
calitatea creditului s-au menþinut solide în cursul trimestrului octombrie-decembrie 2020. Totodatã, rambursarea
împrumuturilor comerciale, împreunã
cu câºtigurile generate de lipsa rãscumpãrãrilor de acþiuni, au continuat
sã susþinã ratele de capital, noteazã
Fitch.
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(continuare în pagina 12)

We hold these truths to be self-evident, sau de alþi oameni, fiind un drept cu
that all men are created equal, that care ne-am nãscut. Avem, cu toþii, acethey are endowed by their Crea- laºi drept la viaþã, libertate ºi fericire!
Declaraþia aratã cã dreptul guvernetor with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and lor derivã din consimþãmântul celor
guvernaþi ºi nu invers:
the pursuit of Happiness.”
“That to secure these rights,
„Considerãm aceste adevãGovernments are instituted
ruri ca fiind evidente prin ele
among Men, deriving their just
însele, cã toþi oamenii sunt crepowers from the consent of the
aþi egali, cã sunt înzestraþi de
governed, —That whenever
Creator cu anumite Drepturi
any Form of Government becoinalienabile, cã printre acestea
DOREL
mes destructive of these ends, it
sunt Viaþa, Libertatea ºi cãutaNÃSUI
is the Right of the People to alrea Fericirii.”
ter or to abolish it, and to instiEste un pasaj din Declaraþia de tute new Government, laying its founIndependenþã a Americii, din 4 iulie dation on such principles and organizing its powers in such form, as to them
1776. Aºa a început America!
S-a spus fãrã echivoc cã libertatea, shall seem most likely to effect their
inclusiv libertatea cuvântului, ne-a Safety and Happiness.”
„Pentru a garanta aceste drepturi,
fost datã de cãtre Creator, nu de guvern

Guvernele sunt instituite printre oameni, iar justa lor putere emanã din
consimþãmântul guvernaþilor. De fiecare datã când o formã de guvernãmânt devine distrugãtoare pentru
acest scop, este dreptul poporului sã o
schimbe sau sã o aboleascã ºi sã instituie un nou guvern, bazându-se pe
principiile ºi organizându-i puterile în
formele care îi vor pãrea cele mai potrivite pentru a-i conferi siguranþa ºi
fericirea.”
Mai departe, declaraþia specificã în
ce condiþii pot fi schimbate Guvernele:
“Prudence, indeed, will dictate
that Governments long established
should not be changed for light and
transient causes; and accordingly
all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, whi-

le evils are sufferable, than to right
themselves by abolishing the forms
to which they are accustomed. But
when a long train of abuses and
usurpations, pursuing invariably the
same Object evinces a design to re-

duce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to
throw off such Government, and to
provide new Guards for their future
security”.
(continuare în pagina 12)

Lecþia excepþionalismului american
Imaginile ceremoniei de instalare a noii administraþii Biden. Scena tradiþionalã, la poalele Capitoliului. Un balet
protocolar a cãrui precizie, atît a planificãrii, cît ºi a execuþiei, echivaleazã cu frumuseþea celor mai subtile mecanisme
de orlogerie. Prin tradiþie, elveþiene. Spectacolul este cu atît
mai fascinant, cu cît ”rotiþele” sunt oamenii politici cei mai
puternici ai Americii: Preºedintele ºi Vicepreºedintele ales,
CORNEL
Vicepreºedintele administraþiei care îºi încheie mandatul,
CODIÞÃ
foºti Preºedinþi ai Statelor Unite, înalþi demnitari ai principalelor departamente ale Guvernului Federal, Judecãtori ai Curþii Supreme.
(continuare în pagina 3)

ISTORICUL PRIVATIZARII ÎN ROMÂNIA
BCE forþeazã suprimarea
completã a pieþelor în Europa Intrarea capitalului privat în
companiile româneºti (1)

CE a trecut la manipularea directã a costurilor de finanþare
ale guvernelor falimentare din
zona euro, astfel încât acestea
sã nu se îndepãrteze prea mult de randamentele obligaþiunilor Germaniei.
O ºtire recentã de la
Bloomberg aratã cã
“BCE a stabilit o limitã
pentru randamentele
obligaþiunilor guvernamentale, însã acþiunea
nu este numitã control
CÃLIN
al curbei randamenteRECHEA
lor”. Informaþia provine
de la surse oficiale anonime, care au precizat cã “banca centralã are idei specifice cu privire la nivelul adecvat al diferenþelor dintre randamente”, dupã cum
mai scrie Bloomberg.
Suprimarea spread-urilor dintre
randamentele obligaþiunilor de 10 ani
ale Germaniei ºi ale þãrilor de la periferia zonei euro, evidentã mai ales de la
declanºarea pandemiei (vezi graficul

B

1), are acum o explicaþie oficialã, deºi
speculaþii în acest sens au existat pe
piaþã mai demult. Pe fondul volatilitãþii scãzute a costurilor de finanþare
pentru þãri supraîndatorate din zona
euro, precum Italia sau Grecia, “strategia BCE explicã menþinerea unei stabilitãþi remarcabile a spread-ului dintre obligaþiunile Italiei ºi Germaniei, în
ciuda unei noi crize guvernamentale”.

Dupã cum subliniazã agenþia de
ºtiri americanã, controlul randamentelor din zona euro este diferit de cel
operat în Japonia sau Australia, unde
bãncile centrale au anunþat þinte explicite pentru randamentele obligaþiunilor guvernamentale de 10 ani, în condiþiile în care existã 19 þãri în regiune,
iar fiecare emite propriile obligaþiuni.
(continuare în pagina 12)

nul 1990 a gãsit România, pe
lângã un centralism decizional
total în economie de o dependenþã faþã de CAER ºi de angajamentele faþã de creditorii internaþionali (absolut absurd, deºi nimeni nu
impunea ritul decis de conducerea comunistã).
Nu vreau sã fac nici cel mai mic comentariu politic privind anul 1990,
aºa cã am sã mã rezum la a cita: ”viaþa
publicã româneascã este rodul rostogolirii democraþiei comuniste în societatea post-decembristã, perioadã
în care s-au edificat toate instrumentele începutului capitalist în Romania”. (Soluþia crizei-Make,ed.RAO,
2015).
Economia româneascã producea,
pânã la momentul decembrie 1989,
preponderent pentru export, pentru
„valutã cu orice preþ”, reglajul de com-

A

Toþi cetãþenii români, care pãnã la data de 31 decembrie
1990 împliniserã vârsta de 18 ani, au primit gratuit, în prima etapã a privatizãrii, carnete cu certificate de proprietate, fiecare în valoare totalã de 25.000 lei.

petitivitate, valutã versus lei, intern
versus extern fãcându-se la nivelul
„Planului Naþional Unic de Dezvoltare Economico-Socialã a Republicii
Socialiste România”. La aceastã stare
s-a adãugat imediat, din ianuarie 1990,
rejectarea structurilor comuniste,
chiar ºi a celor ce trebuiau reorganizate, în paralel cu un proces de
autodistrugere generat de entuziasmul
popular.
Vidul de putere ºi paralizia instituþiilor statului s-au manifestat încã mult
timp (1990-1991). Aceasta a fost pe-

rioada de fapt, a începutului dezordinii
în economie, a experimentelor în management, care mai de care lipsitã de
sens, de performanþã sau de perspectivã. Foarte grav a fost însã mesajul
transmis potenþialilor investitori sau
cumpãrãtori ai activelor statului
român în procesul de privatizare. Practic, investitorii au fost îndemnaþi sã
vinã în România ºi sã cumpere fier vechi chiar prin vocea Primului Ministru
de la acea vreme.
(continuare în pagina 4)
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