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KRISTALINA GEORGIEVA, ªEFA FMI AVERTIZEAZÃ:

”Pericol de creºtere
a inegalitãþii de avere

în Europa,
din cauza pandemiei”

D
iscrepanþa de avere, atât
dintre þãrile europene, cât
ºi din interiorul acestora,
riscã sã se adânceascã,
dupã cum a avertizat di-
rectorul general al Fondu-
lui Monetar Internaþional,

Kristalina Georgieva. Domnia sa susþine
cã redresarea economicã a Uniunii Euro-
pene este extrem de incertã þinând cont
cã gesitonarea pandemiei Covid-19 ºi a
programului de vaccinare a determinat
creºterea inegalitãþilor.

Avertizmentul ºefei FMI nu este unul
singular. Întreaga politicã a Fondului
Monetar de anul trecut a avut în centru
decalajul dintre bogaþi ºi sãraci, fie cã
vorbim de þãri sau cetãþeni, dar ºi
ºtergerea datoriilor.

De altfel, anul trecut în cadrul G20 s-a
pus problema ºtergerii datoriilor þãrilor
sãrace ºi a existat chiar un apel la acþiune
fãcut de cãtre Banca Mondialã ºi Fondul
Monetar Internaþional (FMI) prin care
cele douã organisme financiare ºi-au unit
vocile într-o declaraþie comunã pentru a

solicita creditorilor internaþionali sã acor-
de scutirea þãrilor aflate în dificultate.

Cele mai recente declaraþii ale ºefei
FMI vin pe fondul analizelor care aratã
cã în 2020, 90% dintre þãri au terminat
anul cu o economie mai micã decât la
începutul acestuia - cea mai proastã per-
formanþã pe care a avut-o lumea în
timpul pãcii.

Kristalina Georgieva a precizat: "Ar fi
putut fi mult mai rãu. Acþiunile extrem de
puternice ºi coordonate ale bãncilor cen-
trale ºi ale autoritãþilor financiare au jucat
un rol critic în atenuarea impactului uman
ºi economic. Vreau sã aduc un omagiu
Christinei Lagarde ºi BCE pentru cã au
reacþionat rapid cu adaptãri politice extra-
ordinare ºi tuturor guvernelor UE pentru
cã au pus în aplicare un sprijin fiscal ma-
siv de peste 3 trilioane de euro pentru fir-
me ºi gospodãrii, inclusiv scheme de pã-
strare a locurilor de muncã care a ajutat
peste 54 de milioane de muncitori".

ADELINA TOADER
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PNRR, la cheremul
coaliþiei de guvernare

M
inisterul Investiþiilor ºi Pro-
iectelor Europene a anunþat
cã a finalizat dezbaterile pri-
vind Planul Naþional de Re-

dresare ºi Rezilienþã, cã va face modifi-
cãrile care se impun ºi va trimit docu-
mentul, dupã aprobarea în Guvern, Co-
misiei Europene. Este vorba despre me-
canismul european prin care þãrii noa-
stre i se alocã o finanþare de 30,5 miliar-
de euro, din care 17 miliarde euro re-
prezintã împrumuturi. Dupã aprobarea
de cãtre Comisia de la Bruxelles ºi
dupã ce Consiliul Uniunii Europene îºi
va da acordul la începutul lunii iulie,
guvernul de la Bucureºti ar urma sã pri-
meascã un avans de 14%, adicã aproa-
pe 4 miliarde euro. 70% din alocarea de
30,5 miliarde euro trebuie contractatã
pânã la 31 decembrie 2022, iar restul de
30% pânã la finalul anului 2023. Pro-
iectele se vor derula pânã în anul 2026,
iar Comisie Europeanã ºi Consiliul UE
vor aproba de douã ori pe an, pentru
fiecare stat, decontarea sumelor cheltu-
ite. Ultima cerere de platã va fi trimisã
în august 2026.

Practic vorbim despre un plan naþio-
nal care se întinde pânã la finalul anu-
lui 2026, adicã lucrãrile ºi proiectele
antamate se vor derula începând din a

doua jumãtate a anului 2021 pânã
atunci. Vorbim despre o perioadã de
timp care depãºeºte mandatul de patru
ani al actualului Parlament, dar ºi
mandatul unui guvern. De aceea, pen-
tru întocmirea acestui plan este nece-
sarã o abordare la nivel naþional ºi
dezbateri cu toþi actanþii sociali, dar ºi
cu toþi decidenþii politici. Mai ales cã
vorbim ºi despre faptul cã 17 miliarde
euro reprezintã împrumuturi pe care
statul român, prin Ministerul Finanþe-
lor Publice va trebui sã le returneze
Comisiei de la Bruxelles.

În realitate, lucrurile stau cu totul al-
tfel. Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor
Europene, condus de Cristian Ghinea, a
ales sã se consulte doar cu ministerele de
linie, cu o parte din structurile asociative
din administraþia publicã localã, cu o
parte din organizaþiile neguvernamenta-
le ºi cu câteva dintre patronate. În rest,
Parlamentul, partidele politice importan-
te, asociaþiile patronale, sindicatele ºi
unele structuri asociative sau profesiona-
le au fost þinute departe de întocmirea
PNRR. În aceste condiþii, mai putem
vorbi despre un plan naþional?

GEORGE MARINESCU
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Goodyear preia Cooper
Tire pe 2,8 miliarde
de dolari
l Entitatea nou-creatã va fi deþinutã în proporþie de 84% de
Goodyear, iar Cooper va avea în proprietate 16%lAllied
Market Research: “Piaþa globalã a anvelopelor auto va avea
o creºtere agregatã anualã de 4,1% din 2020 pânã în 2027”

P
roducãtorul american de anvelo-
pe Goodyear Tire & Rubber Co.
preia Cooper Tire & Rubber Co.
pe aproximativ 2,8 miliarde de

dolari, în vederea extinderii portofoliu-
lui sãu destinat camioanelor uºoare ºi
SUV-urilor de lux, respectiv pentru con-
solidarea prezenþei sale în America de
Nord ºi China.

Afacerea, care a fost aprobatã de bo-
ard-urile celor douã companii america-
ne, vine pe fondul dificultãþilor cu care
s-a confruntat industria auto din cauza
pandemiei de coronavirus. Tranzacþia
aproape dubleazã prezenþa Goodyear în
China ºi extinde distribuþia anvelopelor
de schimb Cooper prin reþeaua Goodye-
ar de 2.500 de magazine din þarã. SUA ºi
China, cele mai mari douã pieþe de anve-
lope din lume, reprezintã aproximativ o
treime din volumul global al industriei de

profil.
Richard J. Kramer, directorul exe-

cutiv al Goodyear, declarã: “Adãuga-
rea portofoliului de produse ºi a acti-
velor de producþie Cooper la tehnolo-
gia ºi canalele de distribuþie ale Good-
year aduce companiei combinate
oportunitãþi pentru o eficienþã îmbu-
nãtãþitã a costurilor ºi o ofertã mai lar-
gã pentru reþelele de retaileri ale am-
belor societãþi”.

Conform acordului dintre pãrþi, acþio-
narii Cooper vor primi 41,75 de dolari în
numerar plus 0,907 titluri Goodyear pen-
tru fiecare titlu deþinut, reprezentând un
total de 54,36 dolari/acþiune, ofertã care
conþine o primã de 24% faþã de preþul ac-
þiunilor Cooper la închiderea ºedinþei
bursiere din 19 februarie.

A.V.

(continuare în pagina 12)

BROKERII:

“Asistãm la marcãri de
profituri la BVB”

T
rendul ascendent dezvoltat de in-
dicele BET încã din prima parte a
anului trecut a intrat într-o nouã
fazã corectivã în ultimele aproape

douã sãptãmâni, iar brokerii consultaþi
de ziarul BURSA sunt de pãrere cã unul
dintre motivele care stau la baza acestui
declin recent þine de marcãrile de profit
ale investitorilor, dupã creºterile susþi-
nute ale cotaþiilor de la începutul anului
ºi chiar de mai demult.

De asemenea, brokerii atrag atenþia cã
ne aflãm în sezonul raportãrilor financia-
re preliminare pentru anul trecut, iar in-
vestitorii fie sunt dezamãgiþi într-o oare-
care mãsurã de rezultatele publicate pânã
acum, fie aºteaptã ca mai multe companii
sã îºi prezinte situaþia pentru 2020, pen-
tru a putea lua ulterior decizii în
cunoºtinþã de cauzã.

Practic, din data de 9 februarie ºi pânã
în prezent, indicele BET are un declin de
circa 4,3%, cea mai mare corecþie de la
cea din septembrie-octombrie anul tre-
cut. Este un parcurs diferit faþã de cel al
pieþelor din Europa care în ansamblu, în
ultimele aproape douã sãptãmâni, prin
prisma indicelui STOXX 600, a avut un
parcurs mai degrabã lateral.

Marcel Murgoci, Estinvest:
“Este posibil ca anumite
raportãri ale companiilor sã fie
interpretate ca indicaþii pentru
ceea ce ar putea sã raporteze
alþi emitenþi din aceleaºi
sectoare de activitate”

Marcel Murgoci, director de operaþiu-
ni în cadrul casei de brokeraj Estinvest,
ne-a declarat: “În primul rând trebuie su-
bliniat cã BET vine dupã o creºtere im-
portantã într-o perioadã relativ scurtã de
timp. Astfel, din punctul meu de vedere,
un factor ce stã la baza corecþiei este dat
de marcãrile de profituri ale
investitorilor”.

Este o afirmaþie care vine în condiþiile
în care, de la începutul anului ºi pânã la
data de 9 februarie, principalul coº de ac-
þiuni al Bursei de Valori Bucureºti a avut
o creºtere de 9%, în timp ce de la mini-
mul din 30 octombrie, indicele BET a
marcat o ascensiune de circa 25%.

“Pe de altã parte, ne aflãm în plin se-
zon de raportãri financiare ceea ce îºi
pune amprenta asupra evoluþiei pieþei.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

Egalitatea, Cenuºãreasa
ºi Revoluþia

La ieºirea din Evul Mediu, sãracia era
aceeaºi, atât în Rusia, cât ºi în Franþa,
în România sau în Danemarca.
Cu 200 de ani în urmã, pe la începutul

secolului al XIX-lea, dacã familia ta
fãcea parte din sãrãcime, nu mai
conta unde te-ai nãscut - pe malul
stâng al Teleajenului, sau pe malul
drept al Tamisei - pentru cã saracia
era la fel pretutindeni.
Aºa se face cã printre coloniºtii Fa-
lansterului de la Scãieni, înfiinþat în
1835 ºi desfiinþat la sfârºitul anului
urmãtor, legenda spune cã s-ar fi
aflat ºi niºte emigranþi englezi, atraºi de apli-
carea ideilor fourieriste, în visul socialist al
egalitarismului.
Dezrobirea þiganilor de cãtre boierul Emanoil
Bãlãceanu (vãrul lui Teodor Mehtupciu, zis

Diamandi/Diamant - iniþiatorul Falansteru-
lui), pe moºia cãruia a avut loc experimentul
socialist, a fost legatã, mai curând, de nevoia
de completare a forþei de muncã necesare

proiectului numit ulterior “utopic”,
decât ca aplicare a principiilor egali-
tariste.
În societãþile agrare, nivelul de
avuþie era stabilit prin naºterea
într-una din poziþiile ierarhiei so-
ciale, iar poveºtile de parvenire
erau rare ºi, în bunã parte, presupu-
neau impostura; de aceea, pove-
stea parvenirii “Cenuºãresei” a de-

venit “viralã”, traversând mileniile, de la
Rhodopis, din Egiptul antic, la francezul
Charles Perrault (în 1697) ºi Fratii Grimm
(secolul al XIX-lea).
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