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avalanºã de declaraþii contradic- dere creºterea masivã a randamentelor
torii din partea marilor bãnci pe termen lung.
Etalonul reprezentat de randamentul
centrale ocupã de ceva timp prima paginã a presei financiare in- obligaþiunilor de 10 ani a crescut cu aproternaþionale. Contradicþiile au apãrut ºi ape 50% din ultima parte a lunii ianuarie
între declaraþiile oficialilor din cadrul 2021 pânã la sfârºitul sãptãmânii trecute,
aceloraºi instituþii monetare. Parcã toatã echivalentul a peste 50 de puncte de bazã
lumea este un “cuib de cuci” lãsat fãrã (vezi graficul 1).
De la începutul anului, atât randamensupraveghere de asistenta ºefã Ratched.
tul obligaþiunilor de 10 ani cât ºi al
Pe fondul creºterii accelerate
celor de 30 de ani au crescut cu 63
a costurilor de finanþare, care par
de puncte de bazã, pânã la 1,56%,
sã nu mai fie impresionate de tirespectiv 2,28%, conform datelor
parniþe, sau poate tocmai din cade la Trezoreria SUA (vezi
uza tiparniþelor, oficiali ai BCE
graficul 2).
au subliniat cã “ne vom asigura
cã nu va exista o înãsprire nedo“Randamentele obligaþiunilor
nu cresc dramatic, acestea au fost
ritã a condiþiilor de finanþare”, în
CÃLIN
suprimate artificial iar acum abia
condiþiile în care “o creºtere prea
RECHEA
dacã se apropie de un nivel care cu
abruptã a dobânzilor reale pe
fondul îmbunãtãþirii prospectelor greu poate fi considerat apropiat de norcreºterii globale poate pune în pericol malitate”, considerã economistul spaniol
Daniel Lacalle.
redresarea economicã”.
Creºterea dobânzilor pe piaþa obligaDe cealaltã parte a Atlanticului, Jerome Powell, preºedintele Federal Reser- þiunilor guvernamentale americane a
ve, a interpretat creºterea randamentelor avut efecte dramatice ºi la nivelul pieþede pe piaþa obligaþiunilor guvernamenta- lor emergente, unde situaþia a fost descrile ca “semnal al încrederii în redresare”.
sã de Bloomberg prin folosirea
Iar aceastã încredere trebuie sã fie cuvântului “carnagiu”.
mare de tot în Statele Unite, având în ve(continuare în pagina 8)
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Controlul curbei
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centrale
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Mineritul din
România îºi ascultã
prohodul european
l CE a dispus înlocuirea cãrbunelui cu surse regenerabile de energie, pânã în 2050 l Minerii
reclamã cã autoritãþile nu þin cont de propunerile referitoare la situaþia lor dupã închiderea minelor
l CE Hunedoara - în insolvenþã, CE Oltenia - fãrã plan de restructurare aprobat

Edilii din teritoriu
avertizeazã asupra fraudãrii
fondurilor europene
l Eliminarea standardelor de cost de cãtre guvernul Dãncilã a
aruncat în aer preþurile studiilor de fezabilitate l De la 3%,
preþul unui studiu de fezabilitate a ajuns chiar la 47% din
valoarea proiectului l Estimãri de costuri exorbitante pentru
proiectele adresate localitãþilor mici: 696 milioane euro, un
proiect „smart”
ondurile alocate pentru proiectele
care se vor derula pe Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
riscã sã fie fraudate, afirmã mai
mulþi reprezentanþi ai unor structuri asociative legate de administraþia publicã
localã, care au contactat ziarul BURSA.
În opinia acestora, atât timp cât nu existã
standarde de cost pentru investiþiile publice ce urmeazã a fi realizate din cele
30,5 miliarde euro alocate þãrii noastre
de Comisia Europeanã din Mecanismul
de Redresare ºi Rezilienþã, estimãrile de
cost vor fi mai mari, plãþile efectuate

F

pentru unele lucrãri le vor depãºi cu
mult pe cele existente în piaþã, iar toatã
aceastã stare de lucruri va avea efecte
negative cu privire la numãrul de proiecte finanþate. Mai mult, edilii respectiv
susþin cã astfel de preþuri stabilite aleatoriu de fiecare executant sau beneficiar al
unei lucrãri, vor include în ele ºi comisioane tentante pentru cei care ar urma
sã semneze contractele de achiziþie publicã din partea autoritãþilor locale.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

LudovicOrban,preºedinteleCamereiDeputaþilor,preºedintealPNL ºifostpremier,ne-aspuscãesteimposibilãincluderea în PNRR a unor costuri precum cele reclamate de cãtre primarii din þarã.
“Orice proiect are o procedurã în conformitate cu legislaþia. Þine de complexitatea fiecãrui proiect modul în care
este întocmit studiul de fezabilitate, în care sunt stabiliþi indicatorii tehnico-economici, în care este realizat proiectultehnicºiîncareesteexecutatacesta.Deregulã,acestecondiþiisestabilescîncadrulproceduriideachiziþiepublicã, chiar dacã nu existã standarde de cost. Din informaþiile pe care le am, nu existã niciun studiu de fezabilitate pe
proiectelemarideinvestiþiialcãruicostsãdepãºeascã5%.Îngeneral,unastfeldestudiucostã3%sau4%dinvaloarea proiectului”, ne-a declarat Ludovic Orban.

PROFIT ÎN URCARE PE 2020

Bursa din Londra creºte
dividendul
l David Schwimmer, LSE: “Bula SPAC-urilor
s-ar putea termina prost”
ondon Stock Exchange Group
PLC (LSEG), operatorul Bursei
de Valori din Londra (London
Stock Exchange – LSE) ºi-a majorat cu 5,2% profitul impozabil în
2020, în baza veniturilor în creºtere,
ceea ce a determinat piaþa britanicã sã
majoreze dividendul.
Grupul a raportat, vineri, un câºtig care
a ajuns la 685 de milioane de lire sterline
(951,7 milioane de dolari) anul trecut, de
la 651 de milioane de lire în 2019.
Veniturile totale ale operatorului bursier
au crescut la 2,12 miliarde de lire, de la
2,06 miliarde de lire în anul precedent.
Conform LSEG, avansul a fost determinat,
în principal, de veniturile din serviciile de
informaþii financiare ºi cele post-tranzacþionare, care au compensat rezultatele în
scãdere din serviciile tehnologice.
Câºtigurile ajustate înainte de
dobânzi, taxe, deprecieri ºi amortizãri au
crescut la 1,33 miliarde de lire, de la 1,27
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miliarde de lire în 2019.
LSEG a propus plata unui dividend final de 51,7 pence/acþiune, ceea ce duce
dividendul anual la 75 de pence, mai
mare cu 7% decât cel aferent anului
2019.
“LSEG este bine poziþionat pentru o
creºtere durabilã pe termen lung într-un
peisaj în continuã evoluþie, ca furnizor
principal de infrastructurã pentru pieþe ºi
date financiare mondiale”, a declarat, la
finele sãptãmânii trecute, conform Market Watch, directorul executiv al
grupului, David Schwimmer.
Amintim cã, în ianuarie 2021, LSEG a
finalizat preluarea furnizorului de informaþii financiare Refinitiv Holdings (fosta divizie Financial & Risk din cadrul
grupului Thomson Reuters), o tranzacþie
de 27 de miliarde de dolari.
A.V.
(continuare în pagina 12)

Canarul minerului va supravieþui mineritului .

M

ineritul din România
se îndreaptã cãtre ultimul drum. Recentele proteste ale minerilor de la exploatãrile de cãrbune din
Lupeni ºi Livezeni
au readus în atenþia opiniei publice o
problemã spinoasã a cãrei rezolvare a
tot fost amânatã de politicienii care s-au
perindat la guvernarea þãrii în ultimii 31
de ani. Problema s-a acutizat odatã cu
aprobarea de cãtre Comisia Europeanã a
planului Green Deal, ce prevede decar-

bonificarea economicã a Uniunii pânã
în anul 2050. Acest lucru înseamnã renunþarea la sistemele energetice pe bazã
de cãrbune ºi înlocuirea lor cu energii
regenerabile, verzi, fapt care, pe plan
naþional, se traduce prin închiderea totalã a exploatãrilor de cãrbune ºi lignit din
Valea Jiului ºi din bazinul Olteniei.
Un semnal în acest sens l-a dat recent ºi
prim-vicepreºedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cel care este responsabil de implementarea Green Deal,
care susþine: “Ca nepot al unor mineri, trebuie sã fiu brutal de onest. Cãrbunele nu

are viitor. De ce are probleme industria
cãrbunelui în toatã Europa? Din motive
pur economice. Pentru cã nu mai este cerere pentru cãrbune, se scufundã. Miliarde ºi miliarde de subvenþii acordate acestei industrii. Miliarde care ar putea fi folosite mai bine pentru crearea unui viitor
pentru oamenii care acum activeazã în industria cãrbunelui. ªi apoi nici mãcar nu
mai spun despre emisiile de CO2 asociate
cãrbunelui. Nici mãcar nu mai spun despre asta. Dacã adaugãm ºi asta la situaþia
economicã deja foarte dificilã, trebuie sã
fim oneºti ºi sã admitem cã nu existã viitor

pentru cãrbune. Dar existã viitor pentru
oamenii care lucreazã acum în industria
cãrbunelui. ªi asta ar trebui sã fie foarte
clar. Trebuie sã mobilizãm mecanismul
de tranziþie justã, pentru a ne asigura cã
ajutãm comunitãþile miniere sã-ºi gãseascã locul într-un mediu nou, cu posibilitãþi
noi. ªi sper cã România va avea curând un
plan pentru eliminarea cãrbunelui ºi de ce
e nevoie pentru a-l implementa.
EMILIA OLESCU,
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 9)

