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Listãrile lunii noiembrie
la BVB – de la primele
companii venite în piaþã
la cele mai recente
lNouã acþiuni tranzacþionate în prezent la BVB au debutat,
de-a lungul timpului, în penultima lunã a anuluilDouã
companii sunt listate încã din prima zi de tranzaþionare din
istoria modernã a pieþei noastre

N
ouã companii ale cãror acþiuni
sunt listate în momentul de
faþã la Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB) au debutat de-a

lungul timpului în ringul nostru bur-
sier, douã fiind prezente chiar din pri-
ma zi de tranzacþionare din istoria
modernã a BVB, dupã cum reiese din
datele pe care ni le-a trimis operatorul
pieþei noastre de capital.

Cele mai tinere împlinesc, în ace-
astã lunã, patru ani de la listare, dar
evoluþia lor a fost foarte diferitã.
Altele, fac parte din categoria mari-
lor companii listate de Guvern, în
scurta perioadã din 2013 – 2014 când
statul a folosit piaþa de capital pentru
a vinde o parte din deþinerile de la so-
cietãþile energetice ºi de utilitãþi. Iar
celelalte sunt companii ce au reuºit
cumva sã se adapteze schimbãrilor

din sectoarele în care activeazã ºi
care, luna aceasta, împlinesc cel pu-
þin un sfert de secol de prezenþã în
piaþa de capital.

Bursa – platforma
perfectã pentru
satisfacerea dorinþei
brokerilor de asigurãri

Transilvania Broker de Asigurare
(TBK) devenea, în data de 2 noiem-
brie 2017, primul broker de asigurãri
ce pãºea în ringul nostru bursier,
dupã ce, la finele lunii octombrie a
acelui an, cei doi proprietari vindeau
printr-o ofertã publicã 25% din com-
panie.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

Inflaþia din zona euro
este mânatã de vânt ºi
BCE se întreabã ce mai
este normalitatea

C
onferinþele de presã ale bãncilor
centrale au început sã semene tot
mai mult cu spectacole care pun
în umbrã pânã ºi piesele repre-

zentative ale teatrului absurdului. În
fruntea clasamentului se aflã, de
departe, BCE, aºa cum a dove-
dit-o preºedintele Christine La-
garde dupã ultima ºedinþã de
politicã monetarã.

În ciuda creºterii explozive
a bilanþului bãncii (vezi grafi-
cul 1), care înseamnã stimula-
rea aproape directã a unei cereri artifi-
ciale, prin definiþie nesustenabilã, ºi a
celor mai mari presiuni inflaþioniste
din ultimele decenii, au fost menþinu-
te toate mãsurile caracteristice unei
politici monetare ultrarelaxate.

În condiþiile în care nimeni nu
vrea sã recunoascã ceea ce este mai
mult decât evident, adicã falimentul
iminent al statelor din zona euro în

urma unei creºteri a dobânzilor, ju-
stificãrile deciziilor de politicã mo-
netarã trebuie sã urce noi culmi ale
absurdului, iar “escaladarea” se face
pe fondul reinterpretãrii libere ºi a

redef in i r i i în þe lesur i lor
cuvintelor.

Stagflaþia nu reprezintã ni-
ciun pericol, dupã cum a rã-
spuns preºedintele Lagarde
unei întrebãri a jurnaliºtilor,
deoarece “creºterea este robu-
stã ºi economia zonei euro îºi

continuã redresarea puternicã”, adi-
cã lipseºte partea de stagnare din
ecuaþia stagflaþiei.

“Activitatea economicã ne poate
depãºi aºteptãrile dacã va creºte
încrederea la nivelul consumatorilor
ºi îi va determina sã economiseascã
mai puþin”, se aratã în comunicatul
de politicã monetarã.

(continuare în pagina 12)

CORESPONDENÞÃ DIN UK

A visa visul imposibil -
Don Quijote ºi morile
lui de vânt

T
oþi cei 25.000 de delegaþi care
vin la Glasgow în aceastã sãp-
tãmânã, inclusiv 120 de ºefi de
stat, intenþioneazã sã salveze lu-

mea. Potrivit activistului de mediu de
renume mondial, Sir David
Attenborough, aceastã confe-
rinþã este ultima ºansã de a re-
media “urgenþa climaticã”.

Activiºtii privind schimbã-
rile climatice care opresc în
prezent traficul pe drumurile
majore din Marea Britanie, li-
pindu-se cu clei de suprafaþa drumu-
rilor, susþin cã dovezile ºtiinþifice
sprijinã cazul lor cã, în patru ani, în
afarã de cazul în care guvernele lu-
mii acþioneazã urgent, media anualã
a temperaturii se va ridica la niveluri
care provoacã inundaþ i i º i o
asemenea cãldurã încât miliarde de
vieþi vor fi pierdute.

Pretenþia lor este cã numai guver-
nele pot emite legi pentru a forþa po-
pulaþiile sã-ºi schimbe comporta-

mentul.
Evident, acest lucru nu se va

întâmpla. Prim ministrul Australiei
a declarat deja în public cã nu va
cere australienilor sã-ºi schimbe ra-

dical modul lor de viaþã ºi,
mai mult, el nu-ºi poate ima-
gina o situaþie în care Austra-
lia îºi va reduce dependenþa
de cãrbune pentru energia sa
foarte repede ºi a declarat, de
asemenea, cã Australia nu va
ajunge la “Net zero” înainte

de 2050.
Mult noroc cu suporterii lui Do-

nald Trump din statele sudiste, care
refuzã sã poarte mãºti sau sã se vac-
cineze, ei nu vor renunþa la vehicule-
le lor care consumã benzinã.

Înainte sã aprofundãm problema
schimbãrilor climatice, sã analizãm
o serie de termeni, o serie de termeni
deseori folosiþi în discuþiile privind
schimbãrile climatice.

(continuare în pagina 12)
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ACORD ISTORIC G20

Cotã minimã de
impozitare a profitului
pentru toate
corporaþiile lumii

L
iderii G20, organizaþie
care reuneºte statele pu-
ternic dezvoltate ºi emer-
gente, au aprobat sâmbã-
tã, la reuniunea lor de la
Roma, noua arhitecturã
fiscalã internaþionalã, ca-
re stabileºte la nivel mon-

dial impozitarea companiilor multina-
þionale cu minimum 15% ºi redistribu-
irea unei pãrþi a profiturilor începând
din anul 2023. Conform unor prime
estimãri, implementarea cotei minime
de impozitare de 15% ar aduce aproxi-
mativ 150 de miliarde de dolari (127

miliarde euro) în venituri fiscale supli-
mentare la nivel global.

“Aici, la G20, liderii care repre-
zintã 80% din PIB-ul mondial – aliaþi
ºi concurenþi deopotrivã – ºi-au ex-
primat clar sprijinul pentru o taxã
minimã globalã puternicã. Aceasta
este mai mult decât o simplã înþele-
gere fiscalã - este o diplomaþie care
remodeleazã economia noastrã glo-
balã ºi oferã rezultate pentru cetãþe-
nii noºtri. Impozitul minim global pe
care l-am stabilit astãzi reprezintã o
schimbare a regulilor, care va fi be-
neficã angajaþilor, contribuabililor ºi

companiilor americane”, a precizat
Joe Biden, preºedintele SUA.

“De patru ani, mã lupt pentru im-
plementarea unei impozitãri interna-
þionale de cel puþin 15% pentru com-
paniile multinaþionale. Astãzi am
reuºit.Toate statele G20 aprobã calea
unei globalizãri mai echitabile”, a
af i rmat Emmanuel Macron,
preºedintele Franþei.

“Am aprobat un acord istoric pen-
tru un sistem fiscal internaþional mai
echitabil ºi mai eficient. Rezultatul de
astãzi va fi o amintire puternicã a ceea
ce putem realiza împreunã”, a decla-

rat, imediat dupã aprobarea deciziei,
Mario Draghi, prim-ministrul Italiei.

Creat în anul 1999, G20 cu-
prinzând 19 þãri (Marea Britanie,
Germania, Franþa, Italia, SUA, Cana-
da, Japonia, Rusia, Argentina, Brazi-
lia, Mexic, China, India, Australia,
Indonezia, Arabia Sauditã, Africa de
Sud, Coreea de Sud ºi Turcia) plus
Uniunea Europeanã, este principalul
forum de cooperare internaþionalã pe
probleme financiare ºi economice.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ADRIAN CODIRLAªU,
VICEPREªEDINTE CFA ROMÂNIA:

“Impozitarea
multinaþionalelor va
avea impact zero
în þara noastrã”

I
mpozitarea companiilor multina-
þionale cu procentul stabilit la ni-
vel global este o mãsurã care nu va

avea niciun impact în þara noastrã, su-
sþine Adrian Codirlaºu, vicepreºedin-
te al CFA România, care afirmã cã
noua mãsurã a fost impusã de SUA
din cauza giganþilor din tehnologie –
Apple ºi Google - care au ales sã îºi
þinã banii în þãri cu rate mici de impo-
zitare, printre acestea numãrându-se
Irlanda.

G.M.

(continuare în pagina 3)

CRISTIAN PÎRVAN,
PREªEDINTELE PIAROM:

“Impozitarea
multinaþionalelor,
fãrã impact pozitiv
dacã nu se stabilesc noi
reguli privind preþurile
de transfer”

P
entru a avea un impact pozitiv al
impozitãrii profitului companii-
lor multinaþionale cu taxa stabili-

tã la nivel global, este nevoie ºi de alte
reglementãri în domeniul fiscal, aratã
Cristian Pîrvan, preºedintele Patrona-
tului Investi torilor Autohtoni
(PIAROM).

I.GHE.

(continuare în pagina 3)

DANIEL DÃIANU, PREªEDINTELE
CONSILIULUI FISCAL:

“Impozitarea globalã a
companiilor
multinaþionale aratã o
schimbare de atitudine
din partea statelor
puternice”

I
ntroducerea taxei unice de impozi-
tare la nivel global a companiilor
multinaþionale este binevenitã,

aratã o schimbare de atitudine din
partea statelor puternice, dar ea ar tre-
bui corelatã cu reglementãri în mai
multe domenii de activitate, susþine
Daniel Dãianu, preºedintele Consi-
liului Fiscal.

G.M.

(continuare în pagina 3)

DUMITRU FORNEA, SECRETAR
GENERAL AL CSN MERIDIAN:

“Banii din impozitarea
profitului
multinaþionalelor ar
trebui folosiþi pentru
modernizarea
infrastructurii”

I
mpozitarea profitului companiilor
multinaþionale cu o ratã minimã la
nivel global este o mãsurã beneficã,

dacã banii respectivi se vor regãsi în
dezvoltarea statelor în care aceste com-
panii desfãºoarã activitãþi curente, afir-
mã Dumitru Fornea, secretar general al
Confederaþiei Sindicale Naþionale Me-
ridian ºi membru al Consiliului Econo-
mic ºi Social European. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

Liderii G20 au aruncat, duminicã, monede în Fontana di Trevi. Potrivit legendei, cine stã cu spatele la fântânã ºi aruncã o monedã în aceasta, se va întoarce la Roma.CÃLIN
RECHEA


