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BURSA – SCHIÞÃ DE STUDIU

Refugiul lumii în
videogame

C
u peste 119 milioane de
persoane afectate ºi peste
2,6 milioane de decese, la
finalul sãptãmânii trecute,
pandemia a lovit puternic
viaþa de zi cu zi, afectând
economiile din întreaga
lume ºi ducând la pierde-

rea a milioane de locuri de muncã ºi la
schimbarea stilului de viaþã. Regulile
s-au schimbat pentru mai multe indu-
strii. În timp ce turismul, sportul ºi ci-
nematografele se zbat sã supravieþuia-
scã din cauza restricþiilor adoptate de
guverne, industria jocurilor video a
ieºit câºtigãtoare din aceastã pande-
mie, în contextul în care populaþia a
fost obligatã ca mare parte a timpului
sã o petreacã în casã, ca urmare a mãsu-
rilor impuse, cum ar fi munca la domi-

ciliu, ºcoala online sau restricþionarea
ieºitului pe strãzi în anumite intervale
orare. Dezvoltatorii de jocuri video au
avut, astfel, un an 2020 excelent, cu 2,7
miliarde de jucãtori la nivel global.
Conform unui raport realizat de Saxo
Bank, industria jocurilor video a mar-
cat o creºtere de 37%, în 2020 faþã de
anul precedent.

În 2019, au fost 2,5 miliarde de jucãto-
ri la nivel mondial, care cheltuiau 152,1
miliarde dolari pentru jocuri, potrivit stu-
diului de piaþã Newzoo. Pânã în 2019, in-
dustria cunoºtea o creºtere de 9,6%, de la
an la an. Într-un raport din luna mai 2020,
a fost publicatã o prognozã care era în
concordanþã cu cifrele de creºtere ante-
rioare - o creºtere de 9,3% pentru vânzãri
de 159,3 miliarde dolari cãtre 2,7 miliar-
de de utilizatori. Pânã în noiembrie 2020,

Newzoo ºi-a revizuit previziunile, pentru
a indica o ratã de creºtere de 19,6%, cu ve-
nituri preconizate sã atingã 174,9 miliarde
dolari, cu aproape 15 miliarde de dolari

mai mult decât estimãrile anterioare.

JULIA PANDI
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Cazul SC Conban SA Bucureºti
– emblematic pentru diversitatea
cazuisticilor din procesele de
transfer al proprietãþii statului
cãtre privaþi

M
olima contestaþiilor ºi proceselor
a atins ºi societãþile la care AVAS
deþinea pachete minoritare, unul

din cazurile emblematice privind diver-
sitatea cazuisticilor din procesele de
transfer a proprietãþii statului cãtre priva-
þi fiind cel al SC Conban SA Bucureºti.

Aºa cum se ºtie, la privatizarea socie-
tãþilor, statul român, nu avea obþinute
atestatele asupra dreptului de proprietate
pe terenurile companiilor din portofoliu.
Ulterior privatizãrii, obþinerea acestor
atestate dãdea dreptul vânzãtorului sã-ºi
majoreze cota de acþiuni deþinutã la so-
cietate cu valoarea terenului, dar ºi drep-
tul de preferinþã acordat cumpãrãtorului

în cazul în care dorea achiziþia ºi a
acestui pachet de acþiuni din conversia
valorii terenului.

Astfel, pachetul de 35.602 acþiuni, re-
prezentând 18,19% din capitalul social,
gestionat de Autoritatea pentru Valorifi-
carea Activelor Statului la SC Conban
SA Bucureºti provine din majorarea în
anul 2005 a capitalului social al societãþii
cu valoarea calculatã la HG 500/1994 a
terenului de 23.844 mp situat în Bucu-
reºti, ªoseaua Pipera nr. 55, sector 2 pen-
tru care societatea a obþinut certificatul
seria M09 nr. 0896/15.04.2003 de atesta-
re a dreptului de proprietate.

(continuare în pagina 4)
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RAUL FILIP, ALTEX:

Cererea pentru console gaming a depãºit
oferta, uneori , chiar ºi de peste cinci ori

Cererea din segmentul jocurilor video ºi a echipamentelor de gaming din þara
noastrã a crescut, anul trecut comparativ cu 2019, ca urmare a faptului cã, atât co-
piii, cât ºi pãrinþii au stat acasã ºi au avut nevoie de o activitate de relaxare, ne-a
spus Raul Filip, director de achiziþii în cadrul Altex. Conform domniei sale, cere-
rea din piaþã nu a fost satisfãcutã pe deplin, în contextul în care, dupã lansare, con-
sola PlayStation 5 a avut mari probleme de disponibilitate.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Redresare sau subminare a
economiei SUA cu planul de
1,9 trilioane de dolari?

P
reºedintele american Gwroot (Guy
Who Runs the Outfit Over There)
probabil cã nu ºtie ce a semnat.

Dupã ce a trecut de Congres, le-
gea cu numele înduioºãtor ºi re-
voluþionar în acelaºi timp “Ame-
rican Recovery Plan Act” (Legea
Planului American de Redresare)
este aºteptatã sã facã minuni chiar
la nivel global.

Economistul ºef de la OECD,
Laurence Boone, a declarat pentru
Financial Times cã planul va adã-
uga pânã la un punct procentul creºterii
globale în 2021.

Bineînþeles cã totul va fi “finanþat”

prin noi emisiuni de obligaþiuni, pe fon-
dul încrederii în capacitatea Federal Re-
serve de a þine dobânzile la un nivel

foarte scãzut.
Din pãcate, încrederea în Fed

a devenit o mare necunoscutã,
în condiþiile în care randamen-
tul obligaþiunilor de 10 ani a
depãºit 1,6%, dupã câteva zile
în care a fost “împins” cãtre
1,5%, iar analiºtii de la JP Mor-
gan au scris cã “oferta de obli-
gaþiuni a Trezoreriei este tot

mai greu de absorbit”, dupã cum aratã
Zerohedge.

(continuare în pagina 16)

BET – tot mai aproape de
recordul din iulie 2007
lCraig Fehr, Edward Jones Investments: “Ne aºteptãm la
scãderi periodice ale pieþelor de acþiuni, dar istoria aratã cã
trendurile ascendente solide ºi de duratã au retrageri frecvente”

B
eneficiind de un context pozitiv în
pieþele internaþionale de acþiuni, in-
dicele BET al Bursei de Valori Bu-

cureºti (BVB) a fost propulsat sãptãmâ-
na trecutã la un nou maxim al ultimilor
aproape paisprezece ani, de 10.742,75
puncte, cu doar 0,7% sub recordul istoric
de 10.813,59 puncte, din 24 iulie 2007.

Astfel, principalul coº de acþiuni al
pieþei noastre a depãºit pentru moment
etapa corectivã în care intrase luna trecu-
tã, continuându-ºi trendul ascendent de-
marat în primãvara anului trecut, dupã
cãderea severã cauzatã de ºocul Co-
vid-19.

Maxime istorice pentru indicii
din SUA, dupã semnarea de
cãtre Biden a noului pachet de
susþinere economicã

Brokerii de la Prime Transaction au
notat, în raportul lor sãptãmânal: “BET
a înregistrat un avans de 2,31% la nivel
de sãptãmânã, indicele aflându-se la
o distanþã de mai micã de 100 de punc-
te faþã de maximul istoric. În plan inter-
naþional, bursele au înregistrat maxime
ale ultimului an.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 2)
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Sancþiunile americane ameninþã
valul de IPO-uri din Rusia

P
iaþa globalã a ofertelor publice ini-
þiale (IPO) aºteaptã numeroase
companii ruseºti anul acesta, care

au deja în pregãtire listãrile, însã realiza-
rea tranzacþiilor ar putea fi îngreunatã din
cauza ameninþãrii pe care o reprezintã
eventualele sancþiuni noi impuse þãrii de
noua administraþie americanã, condusã
de democratul Joe Biden, potrivit unei
analize publicate recent de frunizorul
britanic de date Global Capital.

Aceasta aminteºte cã sancþiunile im-
puse de SUA Rusiei în aprilie 2018 au
oprit efectiv toate IPO-urile companiilor
din þarã pânã în luna mai a anului urmã-
tor, când Headhunter, furnizor rus de ser-
vicii IT pentru firmele de recrutare, s-a li-
stat pe piaþa americanã Nasdaq.

În martie anul curent, administraþia Bi-
den, în coordonare cu Uniunea Europea-

nã, a introdus noi sancþiuni împotriva mai
multor membri de rang înalt din Guvernul
preºedintelui rus Vladimir Putin, ca repre-
salii pentru încarcerarea ºi otrãvirea lide-
rului opoziþiei Alexei Navalnîi. Mãsurile,
care presupun interdicþii de cãlãtorie ºi
îngheþarea activelor pentru ºapte înalþi
oficiali ruºi ºi 14 entitãþi implicate în pro-
ducþia chimicã ºi biologicã, sunt conside-
rate “benigne”, dar reprezintã un avertis-
ment cã SUAar putea merge mai departe.
Conform presei internaþionale, oficialii
britanici ºi americani lucreazã împreunã
la alte noi sancþiuni care ar putea viza oli-
garhi ruºi ce au legãturi strânse cu Krem-
linul, aºa cum au fãcut în 2018, în cazul
miliardarului Oleg Deripaska, preºedinte-
le celei mai mari companii din industria
mondialã a aluminiului, Rusal. (A.V.)
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