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Nou record al comerþului
global pe fondul creºterii
explozive din China

I
ndicele volumului schimburilor co-
merciale la nivel global a înregistrat
un nou record în ianuarie 2021, con-

form datelor din raportul World
Trade Monitor, publicat de insti-
tutul olandez CPB (www. cpb.nl)
(vezi graficul 1).

Pe fondul celei mai mari
creºteri anuale din ultimii 4 ani,
de 5,7%, dupã un avans de 1,3%
în luna precedentã, indicele co-
merþului global a urcat pânã la
128,3 puncte, de la 125,1 puncte,
în condiþiile unei creºteri lunare de 2,6%.
Recordul anterior, de 127 de puncte, a
fost înregistrat în octombrie 2018.

Volumul schimburilor comerciale de
la nivelul economiilor emergente ºi-a ac-

celerat creºterea anualã pânã la 12,4%,
cea mai ridicatã din noiembrie 2010, de
la 2% în luna anterioarã, pe fondul unei

creºteri lunare de 5,9%, iar volu-
mul schimburilor comerciale de
la nivelul economiilor avansate a
crescut cu o ratã anualã de 2,6%,
dupã o creºtere de 0,9% în luna
anterioarã, în condiþiile unei
creºteri lunare de 0,9%.

Indicele volumului schimbu-
rilor comerciale din zona euro
ºi-a accelerat scãderea anualã

pânã la 1,3% de la 1,2% în luna anterio-
arã, pe fondul unei creºteri lunare de
0,4%, dupã un declin de 0,8% în luna
precedentã.

(continuare în pagina 20)

PNRR-ul pe Sãnãtate,
necorespunzãtor cerinþelor
Comisiei Europene
l Asistenþa medicalã primarã ºi îngrijirea ambulatorie
subfinanþate în PNRRl Introducerea unui sistem de coplatã ar
majora fondurile CNAS ºi cele necesare spitalelor, susþin oficialii
europenil Cartea electronicã de identitate trebuie sã includã ºi
cardul de sãnãtate

P
lanul Naþional de Redresare ºi Re-
zilienþã întocmit de guvernul Cîþu
pare sã nu fie pe placul oficialilor

de la Bruxelles. Cel puþin în domeniul
Sãnãtãþii, pentru care aceºtia au formu-
lat 13 pagini de obiecþii pe care le-au tri-
mis autoritãþilor de la Bucureºti pentru a
fi clarificate, înainte ca ministrul Inve-
stiþiilor ºi Proiectelor Europene, Cri-
stian Ghinea sã se deplaseze la Bruxel-
les pentru a negocia PNRR-ul.

Obiecþiunile Comisiei Europene cu
privire la reformele din Sãnãtate propuse
în PNRR de miniºtrii Cristian Ghinea ºi
Vlad Voiculescu au fost formulate dupã
ce, la 1 martie 2021, guvernul Cîþu a tri-
mis cãtre Bruxelles draftul documentului
naþional pe care l-a prezentat ulterior în
dezbatere publicã ºi pe care ministrul
Investiþiilor ºi Proiectelor Europene va
negocia cu oficialii respectivi.

Problema este cã ministrul Cristian
Ghinea nu prea are ce negocia în acest
moment atât timp cât în PNRR-ul postat
pe site-ul ministerului nu se regãsesc
îndeplinite obiecþiile formulate, în do-
meniul sãnãtãþii, de oficialii de la Bru-
xelles în cursul acestei luni.

“Este esenþial sã se facã o distincþie
clarã între reforme ºi investiþii. În pre-
zent, componenta combinã reformele cu
investiþiile, ceea ce nu permite o identifi-
care adecvatã a etapelor ºi obiectivelor,
finanþãrii ºi costurilor. Nivelul ridicat de
ambiþie creeazã riscuri de cheltuieli pen-
tru PRR, inclusiv riscuri de a nu îndeplini
etapele ºi obiectivele. Pe baza istoricului
investiþiilor ESIF în sectorul sãnãtãþii, ri-
scul pare a fi ridicat.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)
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Optanipânãlaînlocuirea
leuluicueuro

C
riza sanitarã pe care o tra-
versãm nu a trasat distanþe
doar între noi, ca indivizi, ci
ne-a îndepãrtat, ca þarã, de
zona euro. Specialiºtii su-
bliniazã faptul cã, dacã îna-
inte de pandemia de Co-
vid-19, nu stãteam bine în

ceea ce priveºte îndeplinirea criteriilor
de aderare, acum suntem departe de a fi
cu temele la zi. Analiºtii din cadrul CFA
anticipeazã cã am putea sã trecem la
adoptarea monedei euro în circa opt ani.
Cei mai mulþi dintre experþii în domeniu
considerã acest termen ca fiind unul rea-
list, întrucât vom avea nevoie de aproxi-
mativ patru ani pentru a ajunge acolo
unde trebuie cu cerinþele solicitate de UE
ºi de încã circa doi ani pe care sã-i petre-
cem în aºa numita antecamerã, respectiv
în Mecanismul Cursului de Schimb.
Sunt, însã, ºi specialiºti care apreciazã cã
opt ani este un orizont destul de îndepãr-
tat pentru aderarea la zona euro.

Potrivit lui Adrian Codirlaºu, vice-
preºedintele CFA România, ieºirea din
crizã necesitã fonduri suplimentare de la
buget, în condiþiile în care noi suntem
deja în procedura de deficit excesiv: “Va
fi greu de redus deficitul, pentru cã peste
90% din veniturile fiscale se duc în pen-
sii ºi salarii. Trebuie sã creºtem veniturile
ºi sã fim foarte atenþi la cheltuieli”.

Ca sã ajungem la un deficit sustenabil,
de sub 3% din PIB, trebuie sã avem fi-
nanþe publice sãnãtoase, un buget solid,
ceea ce înseamnã sã avem rezerve, adicã
venituri superioare, este de pãrere acade-
micianul Daniel Dãianu, preºedintele
Consiliului Fiscal. Domnia sa considerã
cã 2028-2029 este un orizont rezonabil
pentru adoptarea monedei euro, dar care
presupune multã râvnã, seriozitate, di-
sciplinã, reforme în sectorul public, în
întreprinderile de stat, precum ºi în
ansamblul economiei.

Adrian Vasilescu, cosultant de strate-
gie în cadrul Bãncii Naþionale a Româ-
niei (BNR), considerã sã este nepotrivit
sã facem prognoze înainte de îndeplini-
rea criteriilor de convergenþã. Acesta
ne-a spus, în nume personal: ”Opinia
mea este cã vor fi fãcute analize foarte
multe, având în vedere cã aceastã crizã a
fãcut lumea foarte vulnerabilã. Pânã
acum o lunã, privind înapoi pânã prin
vara anului 2020, aveam cea mai bunã
poziþie din toatã Uniunea Europeanã în
ceea ce priveºte rata inflaþiei, dupã ce tre-
cuserãm printr-un ciclu inflaþionist din
2017 pânã în 2020".

"Acum începe iar un val inflaþionist
care va ajunge, aºa cum a precizat Consi-
liul BNR în 15 martie, la 3,5%, pânã la fi-
nalul anului. Apoi sunt prevãzute noi co-
borâºuri. Este foarte complicat de fãcut o
prognozã acum”.

Dacã Bulgaria, care se aflã deja în
Mecanismul Cursului de Schimb, adoptã
moneda euro înaintea României, atunci
ea va cãpãta un avantaj competitiv în faþa
noastrã pentru turism mult mai mare
decât este acum, opineazã fostul premier
ºi europarlamentar Theodor Stolojan,
care ne-a explicat: ”Deja la turism au un
avantaj competitiv faþã de noi, prin cali-

tatea serviciilor oferite, prin raportul
preþ/calitate, iar trecerea în zona euro le
va crea un avantaj competitiv în plus faþã
de România pe tot ceea ce înseamnã
turism ºi servicii, în special”.

Aderarea la zona euro este optimã
pentru consumator, întrucât vom avea re-
guli extrem de stricte în ceea ce priveºte
finanþele publice, iar BCE va fi foarte

atentã la inflaþie, conchide Adrian
Codirlaºu.

Anca Dragu, preºedintele Senatului ºi
fost ministru de Finanþe, a declarat, re-
cent, în cadrul unui eveniment, cã “bene-
ficiile adoptãrii euro sunt uriaºe”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 17)

TEMERI PRIVIND SOARTA FIRMELOR
CHINEZEªTI LISTATE ÎN SUA

Corecþie la Bursa din
Hong Kong
l Indicele Hang Seng a scãzut cu 10,2% faþã de vârful din
februarie, iar acþiunile grupului Tencent - cu aproape 21%

Acþiunile listate la Bursa din Hong
Kong (Hong Kong Exchanges - HKEX)
au intrat într-o etapã de corecþie, iar pier-
derile de pe pieþele Chinei continentale
s-au adâncit pe fondul îngrijorãrilor lega-
te de reglementãri, dupã ce SUA au
adoptat reguli care le impun firmelor chi-
nezeºti ºi altor companii strãine listate la
bursele americane sã depunã audituri fi-
nanciare sau, în caz contrar, sã fie
eliminate de pe Wall Street.

Ieri, indicele Hang Seng al pieþei din
Hong Kong a coborât cu 0,07%, la
27.899,61 puncte, aflându-se în a cincea
zi consecutivã de declin - cea mai lungã
perioadã de scãdere din septembrie 2019
pânã acum. Raportat la vârful consemnat
în 17 februarie, indicele a pierdut 10,2%,
conform South China Morning Post.

ªi indicele Hang Seng Tech a pierdut
1,2% ieri, aflându-se, de asemenea, în a
cincea zi de declin. Acþiunile conglome-
ratului chinez tehnologic Tencent Hol-
dings Ltd., cea mai valoroasã companie

de pe piaþa din Hong Kong, au scãzut cu
2,8% ieri, la 606 dolari HK, dupã ce ace-
sta a confirmat o reuniune “voluntarã”
între fondatorul sãu, Pony Ma Huateng,
ºi autoritatea antitrust din Beijing. Din
25 ianuarie, când au atins un nivel re-
cord, titlurile companiei au coborât cu
aproape 21%, diminuând valoarea de
piaþã a Tencent cu 1,54 trilioane de dolari
HK (198 miliarde de dolari). De menþio-
nat cã un declin cuprins între 10% ºi 20%
denotã, în mod obiºnuit, o corecþie sau o
piaþã descendentã.

Pe piaþa SUA, ADR-urile Tencent au
pierdut5,1%miercuri,atingând76,81dolari.

Alte companii tehnologice care au
avut de suferit în sesiunea de ieri, pe piaþa
din Hong Kong, sunt producãtorul de te-
lefoane inteligente Xiaomi Corp.
(-4,4%, la 23,90 dolari HK), AAC Tec-
hnologies (-1,1%, la 39,65 dolari HK),
Alibaba Group Holding (-3,9%, la 221
dolari HK). (A.V.)

(continuare în pagina 18)

THEODOR STOLOJAN, FOST PREMIER
ªI EUROPARLAMENTAR:

„Nu mai îndeplinim
în niciun fel
condiþiile de
convergenþã la
euro”

Þ
ara noastrã avea un deficit de peste
3% dinainte de pandemie ºi, practic,
nu îndeplineam criteriile de aderare
la zona euro nici înainte de crizã,

atrage atenþia Theodor Stolojan, fost pre-
mier ºi europarlamentar, care evidenþia-
zã cã, acum, ”nu le mai îndeplinim în ni-
cun fel”: ”Ne apropiem ºi cu nivelul da-
toriei publice la circa 50% din PIB, în
condiþiile în care existã o limitã de 60%.
Este singurul indicator pe care-l mai
îndplinim din aceste criterii de aderare la
zona euro".

(continuare în pagina 17)

ADRIAN CODIRLAªU,
VICEPREªEDINTELE CFA ROMÂNIA:

„Vom avea unul
dintre cele mai
mari deficite
bugetare din UE”

D
eficitul nostru bugetar va fi, anul
acesta, unul dintre cele mai mari din
Uniunea Europeanã (UE), este de

pãrere Adrian Codirlaºu, vicepreºedintele
CFA România. Analistul financiar ne-a
declarat: ”Pentru a adera la zona euro tre-
buie îndeplinite niºte criterii, pe care noi
acum nu le îndeplinim. Vom avea în acest
an unul dintre cele mai mari deficite buge-
tare din UE. Ar trebui sã reducem sub 3%
deficitul, ca sã putem solicita aderarea la
zona euro. Aceastã reducere va fi foarte
grea, date fiind condiþiile de crizã ºi faptul
cã noi am intrat în crizã cu cel mai mare
deficit bugetar din UE.

(continuare în pagina 17)

ADRIAN VASILESCU, CONSULTANT
DE STRATEGIE ÎN BNR:

„Este nepotrivit
sã facem prognoze
pentru adoptarea
monedei euro”

E
ste nepotrivit sã facem prognoze
pentru aderarea la zona euro pânã
când nu îndeplinim criteriile de con-

vergenþã, considerã Adrian Vasilescu,
consultant de stragetie în cadrul Bãncii
Naþionale a României (BNR). ”Trebuie
întâi sã îndeplinim criteriile ºi apoi, când
va fi timpul, vom ºi intra în zona euro”,
ne-a spus Adrian Vasilescu, care ne-a de-
clarat, în nume personal: ”În UE este o
regulã - cine este stat membru al Uniunii
Europene va fi ºi stat membru al zonei
euro, dar intrarea în zona euro este legatã
de îndeplinirea unor criterii de perfor-
manþã.

(continuare în pagina 17)

DANIEL DÃIANU, PREªEDINTELE
CONSILIULUI FISCAL:

”2028-2029 este un
orizont rezonabil de
aderare la zona euro”

C
a sã ajungem la un deficit bugetar
sustenabil, de sub 3% din PIB, tre-
buie sã avem finanþe publice sãnãto-

ase, un buget solid, ceea ce înseamnã sã
avem rezerve, adicã venituri superioare,
avertizeazã academicianul Daniel Dãia-
nu, preºedintele Consiliului Fiscal.
Domnia sa ne-a explicat: „Nici nu se po-
ate imagina sã intrãm în Mecanismul
Cursului de Schimb pânã când nu avem
realizatã consolidarea bugetarã, care ori-
cum ne va lua patru ani. În mod normal,
ar trebui sã avem o creºtere de venituri
proprii ale bugetului public de 3-4% din
PIB, atunci când vom avea realizatã ºi
consolidarea bugetarã. Aºadar, patru ani
este un prim reper".

(continuare în pagina 17)
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