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Ordonanþa austeritãþii
a fost aprobatã
l Pensii îngheþate, vouchere amânate, gratuitãþi anulate

G
uvernul a stabilit, ieri, oficial, cã
anul 2021 este unul în care
strânge ºurubul privind cheltuie-
lile bugetare, dupã ce a aprobat

ordonanþa de urgenþã prin care a proro-
gat pentru anul viitor majorarea pensii-
lor, aplicarea legii statutului personalu-
lui feroviar, a anulat gratuitatea acordatã
studenþilor, oferind doar o reducere de
50% la transportul în comun ºi a stabilit
ca în acest an sã nu acorde vouchere de
vacanþã.

“Este ordonanþa de urgenþã de care
aveam nevoie pentru a putea aproba le-
gea bugetului de stat. Mâine vom avea
ºedinþa de guvern în care vom aproba bu-
getul de stat ºi bugetul asigurãrilor socia-
le de stat. Prin actul normativ adoptat
astãzi am eliminat sporul de 30% pentru
instituþia prefectului, menþinem pentru
anul 2021 punctul de pensie la valoarea
de 1442 lei, ceea ce înseamnã o econo-
mie la buget de 9 miliarde lei, se prorogã
pentru 1 aprilie 2022 intrarea în vigoare a
legii privind statutul personalului fero-

viar. De asemenea, se modificã legea
educaþiei naþionale, în sensul cã studenþii
vor beneficia de tarif redus cu 50% pe
mijloacele de transport în comun. Sume-
le rãmase în sold pentru facilitãþile la
transport ale studenþilor pot fi utilizate de
universitãþi în anii urmãtori pentru acor-
darea de burse pentru studenþi. Nu mai
emitem în acest an vouchere de vacanþã.
Sunt în circulaþie voucherele de vacanþã
din 2019 ºi 2020 a cãror utilizare a fost
prelungitã ºi pentru anul în curs”, a de-
clarat premierul Florin Cîþu, la finalul
ºedinþei de guvern.

În privinþa legii bugetului de stat al cã-
rui proiect ar urma sã fie aprobat în ºedin-
þa de guvern de astãzi, prim-ministrul a
spus cã nu existã modificãri privind þinta
de deficit, care rãmâne aceeaºi, de 7,16%
din PIB. El a precizat cã modificãrile
efectuate sunt minore, vizeazã creºterea
creditelor de angajament pentru investiþii,
dar nu o majorare a creditelor. ªeful Gu-
vernului a arãtat cã singura alocare buge-
tarã modificatã pozitiv este la Ministerul

Dezvoltãrii, unde apare o sumã mai mare
la Compania Naþionalã de Investiþii ºi
pentru Programul Naþional de Dezvoltare
Localã. Referitor la avizul negativ primit
ieri din partea Consiliului Economic ºi
Social pentru proiectul de buget de stat,
Florin Cîþu a spus:

“Bugetele care au distrus România,
care au crescut în perioada 2016-2020
cheltuielile nesustenabile de personal ºi
au îngrãdit dezvoltarea economicã au
primit aviz pozitiv de la CES, iar acest
buget care primeºte pentru prima datã un
aviz pozitiv de la profesionºtii din Consi-
liul Fiscal, primeºte aviz negativ de la
CES. Este o decizie politicã”.

Premierul a precizat cã nu vor fi intro-
duse noi taxe ºi impozite ºi nici nu vor fi
majorate cele existente pentru a creºte
veniturile bugetare, arãtând cã aceste ve-
nituri vor creºte din majorarea perfor-
manþei economice, mai ales cã membrii
Consiliului Fiscal se aºteaptã la o creºtere
economicã între 4 ºi 5%. (G.M.)

(continuare în pagina 15)

RESTRUCTURAREA
COMPANIILOR DE STAT

Industria de
apãrare, între
cerinþa
premierului
ºi realitatea
legislativã
l Angajaþii acuzã cã
funcþionarii Ministerului
Economiei au gestionat prost
unele lucruri din industria de
apãrarelConstantin Bucuroiu,
preºedinte ASIAA: “Din cauza
politizãrii intense a funcþiilor
de conducere, unitãþile din
industria de apãrare au pierdut
anul trecut mai multe oportunitãþi”

R
eorganizarea ºi restructurarea
companiilor de stat din subordi-
nea ministerelor treneazã, deºi
premierul Florin Cîþu le-a solici-

tat miniºtrilor, încã din prima jumãtate a
lunii ianuarie, sã întocmeascã memoran-
dumuri privind situaþia financiarã a so-
cietãþilor respective. Documentele re-
spective care trebuie sã conþinã planurile
de restructurare ºi reorganizare a activi-
tãþii acolo unde situaþiile bugetare înre-
gistreazã pierderi considerabile, ar fi tre-
buit sã fie aprobate în ºedinþele de gu-
vern care au avut loc pânã în 4 februarie,
conform declaraþiilor de luna trecutã ale
prim-ministrului Florin Cîþu.

Din pãcate, pânã astãzi niciun astfel
de memorandum nu a ajuns pe ordinea
de zi a ºedinþelor de guvern. Nemulþumit
de situaþia respectivã, premierul a decla-
rat în dese rânduri, recent, cã, dacã
miniºtrii nu înþeleg sã vinã cu planurile
de restructurare pentru companiile re-
spective, atunci îi va constrânge prin scã-
derea limitelor bugetare pentru fiecare
minister în culpã pentru anul curent.

Situaþia este greu de gestionat, deoa-
rece sunt ministere unde majoritatea
companiilor înregistreazã pierderi. Clau-
diu Nãsui, ministrul Economiei, Antre-
prenoriatului ºi Turismului, a declarat re-
cent pentru ziarul BURSAcã, din cele 42
de companii publice din subordine, 14
sunt în insolvenþã sau în faliment ºi 22 au
probleme mari (pierderi ºi datorii masi-
ve). Menþionãm cã 26 de unitãþi sunt din
industria naþionalã de apãrare.

Referitor la situaþia întreprinderilor
din industria de apãrare, Constantin Bu-
curoiu, preºedintele Alianþei Sindicate-
lor din Industria de Apãrare ºi Aeronau-
ticã (ASIAA), a declarat pentru ziarul
BURSA: “Pentru mine ºi colegii mei
sunt mai multe semne de întrebare în le-
gãturã cu analiza efectuatã de Ministerul
Economiei ºi cu afirmaþiile referitoare la
gãurile negre din industria de apãrare".

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

PIAÞA BVB, ASCENDENTÃ (DIN MARTIE ANUL TRECUT), DAR...

Explozia investitorilor
români pe pieþele strãine
lCreºtere puternicã a numãrului clienþilor noi în ianuarie anul acesta, pentru unii intermediari

A
petitul investitorilor sau tra-
derilor din þara noastrã pen-
tru pieþele externe a explo-
dat anul trecut, fapt reflectat
de activitatea înregistratã de
societãþile de intermediere
ce oferã instrumente din

bursele internaþionale (atât cu deþinere,
cât ºi CFD-uri), care au marcat recorduri
ale numãrului noi de clienþi, conturi de-
schise sau tranzacþii efectuate, în 2020.

Este un fenomen care se manifestã pe
fondul unui cumul de factori, între care
volatilitatea puternicã a titlurilor finan-
ciare precipitatã de ºocul Covid-19, tren-
dul digitalizãrii accelerat de pandemie,
scãderea puternicã sau chiar eliminarea
comisioanelor de tranzacþionare ºi oferta
mult mai bogatã de instrumente, dupã
cum reiese din informaþiile culese de
ziarul BURSA de la mai mulþi
intermediari.

TradeVille – 41% din
conturile noi deschise în 2020
au fost pentru tranzacþii pe
bursele externe

La TradeVille, numãrul total al contu-
rilor de tranzacþionare s-a dublat anul tre-

cut, la aproape 18.000, ne-au transmis
reprezentanþii casei de brokeraj.

“Dintre acestea, aproximativ 36%
sunt destinate tranzacþionãrii pe marile
burse internaþionale. Numãrul conturi-
lor noi deschise pentru tranzacþii pe
bursele externe a fost de 41% din tota-
lul conturilor noi deschise în 2020", a
adãugat echipa societãþii de interme-
diere.

Tot anul trecut, prin TradeVille s-au
executat peste 630.000 de tranzacþii atât
la Bursa de Valori Bucureºti cât ºi pe bur-
sele externe. Dintre acestea, aproximativ
11% au fost fãcute pe bursele externe, iar
peste 100.000 de tranzacþii au fost fãcute
direct de pe telefonul mobil, ne-au mai
spus cei de la TradeVille.

Cotaþiile bursiere mai ieftine din pri-
mãvara anului trecut reprezintã un factor
care a stat la baza dinamicii înregistrate,
dar diferenþa criticã a fost fãcutã de cât de
uºor a devenit sã investeºti de pe orice
ecran, a apreciat echipa casei de
brokeraj.

“Crearea unui portofoliu bursier la noi
este 100% online, confirmarea deschide-
rii contului se face în urmãtoarea zi lu-
crãtoare, transferurile sunt rapide, iar co-
misioanele de tranzacþionare pe bursele

externe au fost reduse”, au adãugat cei de
la TradeVille.

În perioada stãrii de
urgenþã, TradeVille
a deschis de trei ori mai
multe conturi faþã
de acelaºi interval
din 2019

Conform societãþii de intermediere,
interesul pentru tranzacþionare pe burse-
le externe a crescut accelerat încã de la
începutul anului trecut.

“Ne-au ajutat mult investiþiile pe care
le-am fãcut în tehnologiile online si mo-
bile de tranzacþionare chiar înaintea pan-
demiei Covid-19. De asemenea, ne-am
adaptat rapid ºi eficient operaþiunile noi-
lor circumstanþe, inclusiv pe parcursul
stãrii de urgenþã din primãvarã. De altfel,
în perioada 16 martie - 15 mai 2020, Tra-
deVille a deschis de trei ori mai multe
conturi de tranzacþionare faþã de perioa-
da similarã din 2019", ne-a spus echipa
casei de brokeraj.

Este contextul în care, în 2020, pro-
porþia tranzacþiilor realizate prin Trade-
Ville pe pieþe externe a crescut substan-

þial faþã de cele realizate cu titluri listate
la Bursa de Valori Bucureºti, dupã cum
reiese din informaþiile pe care ni le-a
transmis societatea de intermediere.

“Menþionãm, totuºi, cã ºi volumul
tranzacþiilor cu titluri a crescut, în condi-
þiile în care atât emisiunile de obligaþiuni
corporative cât ºi cele ale statului român
s-au bucurat de un interes foarte bun
printre investitori”, au adãugat cei de la
TradeVille.

eToro a avut o creºtere
de 228% a numãrului de
clienþi români în primele
nouã luni din 2020,
comparativ cu aceeaºi
perioadã din 2019

La eToro, 2020 a fost un an de creºtere
masivã, compania adãugând peste cinci
milioane de noi utilizatori ai platformei
pe plan global, în timp ce volumul de
tranzacþionare cu acþiuni a crescut cu
400% faþã de anul precedent, ne-au tran-
smis reprezentanþii eToro.

“Am continuat apoi sã vedem o
creºtere constantã, iar la sfârºitul lunii ia-
nuarie am depãºit un milion de noi utili-

zatori înregistraþi pe plan global,
ajungând la peste 18 milioane de utiliza-
tori înregistraþi. Românii reprezintã
aproximativ 1,5% din baza de clienþi
globalã a eToro”, au adãugat reprezen-
tanþii companiei, subliniind cã informa-
þiile prezentate sunt valabile la data de 15
februarie.

În opinia lor, evoluþia înregistratã are
la bazã o confluenþã de circumstanþe re-
spectiv: accelerarea tehnologiilor digita-
le, investiþii fãrã comisioane, reduceri ale
dobânzii ºi tendinþe similare.

“Acestea stimuleazã participarea in-
vestitorilor individuali pe pieþele de ca-
pital, care reprezintã acum 25% din vo-
lumele de tranzacþionare în zilele de
vârf. Anul 2020 a însemnat o creºtere a
celor care investesc în acþiuni, în timp
ce pandemia Covid a indus volatilitate
pieþelor. Mulþi din noii noºtri utilizatori
au început sã interacþioneze cu pieþele
financiare în timpul lockdown-urilor.
Ei investesc în special în acþiunile
brandurilor pe care le recunosc din uti-
lizarea lor zilnicã”, ne-au transmis cei
de la eToro.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 16)

Gospodãriile din SUA
continuã sã se împrumute de
parcã mâine nu ar mai exista
D

atoriile gospodãriilor din Statele
Unite au atins un nou record în T4
2020, de 14,56 trilioane de dolari,
pe fondul unei creºteri trimestriale

de 206 miliarde, dupã un avans de 87 de
miliarde de dolari în T3 2020, conform ul-

timului raport de la Fe-
deral Reserve Bank of
New York (FRBNY)
(vezi graficul 1).

Soldul creditului a
crescut cu 414 miliarde
de dolari în 2020 faþã de
anul precedent, iar sol-
dul creditului din T4

2020 a fost cu 1,88 de trilioane de dolari
mai mare decât vârful anterior, de 12,68
trilioane de dolari, înregistrat în T3 2008,
ºi cu 30,5% (3,41 trilioane de dolari) pe-
ste minimul post-crizã din T2 2013.

Valoarea creditelor ipotecare nou
acordate a ajuns la un nou record, de
1,174 trilioane de dolari, în creºtere de la

1,049 trilioane de dolari în trimestrul an-
terior (vezi graficul 2).

Cea mai mare parte a fost reprezentatã
de refinanþãri, în condiþiile în care soldul
creditului ipotecar a crescut cu 182 de
miliarde de dolari faþã de T3 2020, pânã
la 10,04 trilioane de dolari.

Creditul acordat pe carduri a crescut

cu 12 miliarde de dolari în T4 2020, dupã
o scãdere de 10 miliarde în trimestrul an-
terior, ºi a ajuns la 819 miliarde de dolari.
Faþã de sfârºitul anului 2019, soldul cre-
ditului acordat pe carduri a scãzut cu 108
miliarde de dolari, cel mai mare declin
anual din 1999.

(continuare în pagina 16)

CÃLIN
RECHEA

Ilustraþie de MAKE


