
GRAM AUR = 244,3812 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5366 RON EURO = 4,9274 RON DOLAR = 4,1687 RON

12 + 4 pagini

n Organizatorii de evenimente culturale ameninþã
Guvernul cu acþiuni în justiþie

PAGINA 10

n EIT, finanþare pentru 135 de instituþii de
învãþãmânt superior

PAGINA 10

n EMIL BOC, PRIMARUL DIN CLUJ-
NAPOCA: ”Trebuie sã punem capãt
rãzboaielor interne din PNL”

PAGINA 3

n DATE INS: Importurile de gaze au
crescut cu 24,5% în primele cinci
luni din 2021 PAGINA 3

5 lei
n PLASAMENTE ALTERNATIVE / Ce artã

cumpãrãm pe caniculã
PAGINA 11

n Undã verde pentru o viitoare listare a
operatorului metroului din Tokyo

PAGINA 12

Luni, 19 iulie 2021, nr. 136 (6916), anul XXX

Bursa din Praga – de la
privatizãrile din anii ‘90 la
piaþã emergentã avansatã
l Petr Koblic, CEO: “Pieþele noastre împãrtãºesc anumite probleme structurale, care nu sunt prioritare în dezbaterile
de la nivelul UE despre viitorul pieþelor de capital”

R
edeschisã în 1993, dupã
peste jumãtate de secol de
inactivitate la început sub
regimul Germaniei Nazi-
ste ºi apoi sub cel comu-
nist, Bursa de Valori din
Praga este astãzi una dintre

cele mai importante burse din Europa
Centralã ºi de Est.

Originile pieþei pragheze moderne sunt
legate de schema de privatizare în masã
prin cupoane, baza reformei economice a
autoritãþilor din Praga de la începutul ºi

mijlocul anilor ‘90. Afost totuºi un proces
forþat, prin care peste 1.500 de companii
au fost listate rapid de guvernul ceh, pen-
tru ca în scurt timp majoritatea sã iasã din
piaþã, fiind în cele mai multe cazuri com-
panii care oricum nu îndeplineau condiþii-
le de listare. Cu toate cã demersul nu a
avut rezultatul scontat, câteva companii
listate atunci fac acum parte din pilonul de
bazã al bursei din Praga, cea mai impor-
tantã fiind gigantul energetic Èeské Ener-
getické Závody (ÈEZ).

Astãzi, piaþa de capital din Cehia este

emergentã avansatã în ierarhia FTSE
Rusell (unde noi abia am intrat în catego-
ria emergentã secundarã) ºi emergentã în
clasamentul MSCI (ierarhie în care noi
suntem piaþã de frontierã), iar ponderea
capitalizãrii companiilor locale în PIB
era anul trecut de 10,9%, faþã de 10,3%
în þara noastrã.

Dacã iniþial aportul statului la redes-
chiderea bursei a fost esenþial, în prezent
piaþa de acþiuni nu este folositã de guver-
nul din Cehia, dupã cum ne-a spus Petr
Koblic, directorul general al bursei din

Praga.
“Piaþa de acþiuni nu a mai fost susþi-

nutã de guvern de la mijlocul anilor
‘90; din pãcate, niciuna dintre privati-
zãrile care au avut loc de atunci nu a
mai fost fãcutã prin piaþa de capital. În
plus, adevãrata reformã a pensiilor încã
nu a avut loc (…). Fondurile noastre de
pensii sunt limitate, de facto, sã cumpe-
re obligaþiuni de stat cu scadenþe scur-
te ºi nu existã voinþã politicã de a
schimba aceastã situaþie. Este pãcat cã
statul nu este mai implicat”, ne-a decla-

rat Petr Koblic, care este ºi preºedintele
Federaþiei Europene a Burselor de Va-
lori (FESE).

CEO-ul bursei din Praga spune cã,
pentru reducerea decalajului dintre pie-
þele din regiunea noastrã ºi cele din Euro-
pa de Vest, ºi chiar între cele europene ºi
piaþa din Statele Unite, este necesarã
schimbarea mentalitãþii companiilor ºi a
factorilor de decizie politicã.

ANDREI IACOMI
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ÎN TRIMESTRUL AL DOILEA DIN 2021

Profituri importante pentru
cele mai mari bãnci din SUA
l Cresc puternic cheltuielile efectuate de americani cu cardurile de credit

M
arile bãnci de retail din SUA
au raportat recent, pentru pe-
rioada aprilie-iunie 2021, pro-
fituri importante, pe fondul

unei creºteri solide a cheltuielilor de
consum, susþinute de stimulentele acor-
date de guvernul american.

Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase
& Co., Citigroup Inc. ºi Bank of America
Corp. au anunþat, sãptãmâna trecutã, un
profit net combinat de 33 de miliarde de
dolari, alimentat de eliberarea unui total
de 9 miliarde de dolari, rezerve constitui-

te anul trecut pentru absorbþia eventuale-
lor pierderi provocate de pandemie. Ci-
fra raportatã depãºeºte cu mult estimarea
analiºtilor, respectiv un profit combinat
de 24 de miliarde de dolari, dupã cele 6
miliarde de dolari - profit înregistrat de
aceste bãnci în al doilea trimestru din
anul anterior.

JPMorgan a raportat un profit net de
11,9 miliarde de dolari pentru trimestrul
al doilea din 2021, faþã de 4,7 miliarde de
dolari în acelaºi interval din anul prece-
dent; Citigroup - de 6,19 miliarde de do-

lari, comparativ cu 1,06 miliarde de do-
lari în anul anterior; Wells Fargo - de 6
miliarde de dolari, faþã de o pierdere de
3,85 miliarde de dolari; iar Bank of Ame-
rica - de 8,96 miliarde de dolari, faþã de
un câºtig de 3,28 miliarde de dolari.

Directorul executiv al Citigroup, Jane
Fraser, a declarat citat de Reuters: “Rit-
mul redresãrii globale depãºeºte aºteptã-
rile anterioare ºi, odatã cu aceastã evolu-
þie, încrederea consumatorilor ºi a com-
paniilor creºte”. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

OPINII

Impozitarea multinaþionalelor,
o frecþie la picior de lemn

S
e fac multe valuri pe seama impo-
zitãrii globale a marilor companii,
dar, dacã citeºti cui se va aplica ºi
în ce condiþii, eºti tentat sã crezi

cã totul este mai mult un hei-rup propa-
gandistic. Iniþial, când am auzit de con-
sensul privind rata de impozitare de
15% pe profitul multinaþionalelor ºi de
dreptul statelor de a se alege cu câte
ceva din acest impozit pentru marile fir-
me care opereazã ºi în alte jurisdicþii
decât cele în care sunt înregistrate, am
crezut cã e vorba de teama de falimente-
le suverane dupã dilatarea cheltuielilor
publice în urma pandemiei.

Apoi m-am calmat, felul în care e
gânditã taxa face ca marile companii sã
piardã mai mult praful de pe tobã. De
exemplu, un stat va putea impozita profi-
turile obþinute de o multinaþionalã înregi-
stratã în strãinãtate dacã acolo plãteºte un
impozit pe profit mai mic de 15% (impo-
zit pe diferenþã) dar asta se aplicã numai
pentru companiile cu cifrã de afaceri de
peste 750 de milioane de euro. Dacã
multinaþionala se transformã în holding
ºi opereazã pe mai multe companii cu ci-
fre de afaceri mai mici, pa taxare. În plus,
distribuirea unor cote din profit cãtre sta-
tele de unde se obþin veniturile se va pu-

tea solicita doar multinaþionalelor cu pe-
ste 20 de miliarde de euro cifra de afaceri
globalã ºi a cãror rentabilitate este mai
mare de 10%. Iar cu rentabilitatea se re-
zolvã repede, doar nu învãþãm noi multi-
naþionalele sã facã optimizãri. Profitul
poate fi subþiat la comandã prin tot felul
de achiziþii intra-grup sau consultanþã
exorbitantã, cum cu succes se practicã ºi
în România, care nu apucã sã impoziteze
mare lucru din profiturile companiilor
strãine înregistrate în þarã, deºi impozitul
este de 16% ºi nu 15%.

CRISTIAN DOGARU
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FDA:
Vaccinarea
copiilor,
din iarnã

D
iscuþiile la cel mai înalt nivel le-
gate de vaccinarea copiilor se
intensificã. La ONU se vor-
beºte despre o catastrofã dacã

cei mici nu vor fi vaccinaþi (nu doar
anti-Covid) ºi dacã restricþiile se ridicã
prea repede.

Tema este sensibilã, temerile, fo-
arte mari, argumentele pro sau con-
tra se construiesc din mers. Autori-
zaþia de urgenþã pentru vaccinarea
anti-Covid a copiilor cu vârste sub
12 ani ar putea veni în prima jumãtate
a iernii, a declarat un oficial al Food
and Drug Administration (FDA), orga-
nismul american de reglementare a me-
dicamentelor.

Agenþia sperã sã acorde apoi rapid
aprobarea vaccinului pentru aceastã
grupã de vârstã. Un punct sensibil pen-
tru unele familii care încã ezitã, a mai
spus oficialul, este faptul cã vaccinuri-
le aflate în prezent în circulaþie sunt ad-
ministrate sub o autorizaþie de urgenþã
ºi nu au primit aprobarea deplinã a
FDA. Dacã aceasta vine rapid dupã cea
de urgenþã, poate atenua îngrijorãrile.

În State le Unite , vaccinuri le
anti-Covid au primit autorizaþie pentru
a fi folosite în cazul persoanelor cu
vârste de peste 12 ani, însã niciunul nu
a primit aprobarea deplinã deocamda-
tã. Moderna ºi Pfizer/BioNTech au de-
marat în martie studii privind vaccinu-
rile lor pentru copiii cu vârste sub 12
ani.

Rezultatele sunt aºteptate în toamnã
ºi FDA va analiza aplicaþiile companii-
lor. Agenþia de reglementare cere date
de urmãrire privind siguranþa în cazul
copiilor cu vârste sub 12 ani pe parcur-
sul a 4 pânã la 6 luni, a mai spus oficia-
lul FDA. În cazul studiilor clinice pe
adulþi a fost nevoie de date de urmãrire
colectate pe parcursul a douã luni. Ace-
ste date suplimentare ar putea uºura
procesul de obþinere a aprobãrii depli-
ne. Date pe ºase luni sunt necesare pen-
tru ceea ce este cunoscut ca aplicaþie
pentru licenþa produselor biologice
(BLA).

Pânã acum, doar Pfizer/BioNTech a
aplicat pentru aprobarea deplinã a vac-
cinului lor pentru persoanele de peste
18 ani. Oficialul FDA a spus cã oferi-
rea aprobãrii depline pentru vaccinuri
este principala prioritate a agenþiei.
Pfizer a transmis cã anticipeazã ca re-
zultatele studiilor clinice pentru copiii
cu vârste cuprinse între 5 ºi 11 ani sã fie
disponibile în septembrie, apoi va pu-
tea aplica pentru autorizaþia de urgenþã.
La scurt timp dupã, a mai transmis
compania, vor veni ºi informaþiile pri-
vind grupa de vârstã 2 - 5 ani, iar cele
privind copiii cu vârste cuprinse între
6 luni ºi 2 ani ar putea fi anunþate
dupã luna octombrie.

Dr. Buddy Creech, unul dintre princi-
palii cercetãtori pentru studiile clinice
Moderna KidCOVE, care includ copiii
cu vârste de peste 6 luni, a preconizat un
calendar similar cu cel al Pfizer.

OCTAVIAN DAN
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