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Problema în domeniul
mediului este timpul
l Pentru a schimba comportamentul a 8 miliarde de oameni
de pe pãmânt va fi nevoie de 50 de ani ºi toþi experþii spun
cã este prea târziu
Scorul conferinþeiCOP26de laGlasgow -întâlnireapentru salvareaplanetei-este urmãtorul:
Victorii:

ü Realizare masivã a acordului asupra combustibililor fosili
ü Emisiile trebuie sã scadã cu 45% pânã în 2030
ü Acord asupra tranzacþionãrii de cãrbune
ü S-a cãzut pentru prima oarã de acord asupra nevoii de a combate emisiile de metan
ü China ºi U.S.A. au încheiat un acord de colaborare

EURO = 4,9488 RON

DOLAR = 4,3642 RON

Stock Option Plan (SOP)
nu înseamnã sã-þi dai
acþiuni gratuite
l Sau cum a fost confiscatã sintagma ESOP sã fie oferite acþiuni gratuite sub o titulaturã pompoasã

Pierderi:

ü Þãrile bogate nu ºi-au luat angajamente clare pentru finanþare
ü Potrivit experþilor, comerþul cu carbon are mai puþine puncte slabe
ü Majoritatea þãrilor vulnerabile nu primesc fondurile necesare pentru a face faþã
ü Angajamentele naþionale curente pun lumea spre calea pentru 2.4 Celsius
ü Exprimarea privind cãrbunele s-a înmuiat
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00 de þãri au participat la COP26, zator de cãrbune, cu India, SUA ºi Aude la 1 la 12 noiembrie, în Gla- stralia mult în spate. China emite 7 misgow, Scoþia.
liarde de tone de CO2 în fiecare
an, cu India la 2 miliarde ºi SUA
Toate naþiunile mici în
la 1 miliard. SUA este cel mai
curs de dezvoltare au cerut bani
de la þãrile bogate, ceea ce era
mare creator de emisii rezultate
previzibil, dar aici e vorba de o
din petrol. Conferinþa, sub presiunea Chinei ºi Indiei, a schimînþelegere greºitã a problemei, respectiv cã þãrile bogate trebuie sã
bat forma finalã semnatã de la
IAN
cheltuiascã mai mult pentru pro“Eliminare treptatã” la “dimiDEACON
nuare”, deoarece economia Chipriile lor emisii, iar atunci planeta
nei este încã în expansiune ºi una
s-ar rãci ºi problemele þãrilor sãrace s-ar rezolva. Aceste þãri ºtiu asta, dintre principalele probleme ale actiaºa cã pentru ele este doar un alt joc de viºtilor climatici este ambiþia continuã a
lumii de a creºte PIB-ul în fiecare an.
“daþi-ne bani”.
Problema combustibililor fosili este
(continuare în pagina 3)
cãrbunele. China este cel mai mare utili-

ÎN CEL MAI SLAB TRIMESTRU PENTRU S&P 500,
DE LA ÎNCEPUTUL PANDEMIEI:

Mai puþini traderi
de retail pe
piaþa americanã
l Investitorii individuali au realizat 19% din totalul
tranzacþiilor în perioada iulie-septembrie 2021, faþã de 24%
la începutul anului, conform Bloomberg Intelligence

C

el mai slab trimestru de la începutul pandemiei pentru indicele major S&P 500 al Bursei din New
York, adicã intervalul iulie - septembrie 2021, pare sã-i fi alungat de pe
piaþã pe unii investitori de tip “do-it-yourself” (de retail), conform unei analize
Bloomberg Intelligence.
Creºterea volumului de tranzacþionare pe segmentul retail, care a început
odatã cu lockdown-ul impus de pandemia de Covid-19, a slãbit acum, astfel cã
transferurile de acþiuni realizate de investitorii individuali au scãzut la 19% din
total în al treilea trimestru al anului curent, de la 24% la începutul lui 2021, po-

trivit Comisiei pentru Valori Mobiliare ºi
Burse din SUA (SEC) ºi datelor de piaþã
furnizate de Bloomberg Intelligence.
“S-ar putea ca unii traderi sã fi ieºit de
pe piaþã, dar ne aºteptãm ca majoritatea
investitorilor individuali sã facã o trecere
spre strategii pe termen lung, în mãsura
în care pierderile din tranzacþiile zilnice
cresc”, potrivit analiºtilor Jackson Gutenplan ºi Larry Tabb de la Bloomberg
Intelligence, care adaugã: “Volumul de
retail ar putea continua sã scadã, deoarece supra-tranzacþionarea duce la pierderi, mai ales dacã pieþele sunt agitate sau
suferã corecþii”. (V.R.)
(continuare în pagina 12)

Revoluþia lor
ncet, dar sigur, funia se apropie de bertate” de mai toate instituþiile statului,
par. Se cam terminã. Nu mai poate începînd cu Guvernul ºi instituþiile sale,
dura decît, cel mult, un deceniu. Se pentru a termina cu ultima dintre primãduc pe apa Sîmbetei, sub ochii noºtri, riile din fundul þãrii. Datorii care, nimeni
ultimele resurse dintr-o avuþie pe care de nu trebuie sã se îndoiascã mãcar o clipã,
o generaþie ºi jumãtate le-am tot stors. nu vor fi niciodatã ºterse, au scadenþe
Pentru noi, cîte puþin, pentru alþii cu du- precise ºi vor trebui achitate pînã la ultiiumul, cu nemiluita, cu carul. În fapt, mul sfanþ. Iar ele nu pot fi achitate decît
le-am ”expatriat” cu ºirurile de trenuri, în douã feluri: luînd cu biciul aspru al
camioane ºi vapoare, ori le-am
impozitãrii alte nouã piei de pe
distrus din prostie ºi rãutate în
spinarea contribuabilului, adicã
cantitãþi industriale sau, pur ºi
a cetãþeanului iobag adus în
simplu, le-am lãsat sã se degrasapã de lemn ºi pus pe drumul
deze, pentru cã nu am fost în stacãtre sclavaj la statul numit
re sã facem nimic altceva decît
România ºi/sau prin vînzarea
sã stãm cu braþele încruciºate ºi
”pe te miri ce ºi mai nimic” a
sã ne uitãm cum se scurg, ca apa
singurelor aseturi de care vom
CORNEL
în pãmînt. Atît putem ca ”naþiumai dispune: pãmîntul cu toate
CODIÞÃ
ne”! Despre resursele acumulate
acareturile, minele, pãºunile,
de societatea României în nenorocita, apele ºi pãdurile aflate pe el, plus iobagii
lunga ºi chinuita perioadã de ”acumulãri din sate. Cu sate cu tot! Cine nu crede,
primitive” ale socialismului totalitar este sã ia aminte la exemplul foarte recent al
vorba, cel pe care l-am dus la groapã în unei þãri încã ºi mai sãrace decît RomDecembrie 1989. Rezultatul? Un larg ºi ânia, Grecia, care în ciuda unui sprijin
cuprinzãtor teritoriu al sãrãciei aride, politic la care România nu poate mãcar
întins peste România, în care îºi duc deja visa vreodatã, nici la Bruxelles, nici la
viaþa aproape jumãtate dintre cetãþeni ºi Washington, nici în altã capitalã mare a
în care ºi-o vor duce curînd ºi cei mai Europei, a fost despuiatã fãrã milã, la os,
mulþi din jumãtatea rãmasã deocamdatã pentru datoriile fãcute doar ca sã fie adîn zona ”privilegiat mijlocie”. În plus, misã, circa un deceniu, la balul ”europeun uriaº munte de datorii acumulate cu nilor cu stare”.
frenetic iresponsabilã ”voioºie” ºi ”li(continuare în pagina 3)
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Dupã o idee a lui Ben Madadi. Imagine preluatã de pe Flickr, de la Sanna Borell.
n pieþele dezvoltate existã o me- forma actualã. De asemenea, în timp, s-a
todã foarte bunã de fidelizare ºi creat ºi legislaþia necesarã reglementãrii
de compensare a angajaþilor oferirii de acþiuni proprii ale companiei
companiilor, în special cele cota- cãtre angajaþi la preþuri prestabilite.
Aceastã metodã de fidelizare a
te. Angajaþilor, mai ales
angajaþilor se numeºte Employee
celor din conducere, li se
Stock Option Plan (ESOP) sau
oferã posibilitatea sã paStock Option Plan (SOP), iar în
rieze pe creºterea preþuprezent se referã la urmãtorul lului acþiunii companiei
cru: acþionarii oferã angajaþilor,
prin cointeresarea lor în apreciedin conducere sau nu, posibilitatea
rea preþului acþiunii companiei
BEN
sã cumpere într-un termen limitã
unde lucreazã. Bazele acestei MADADI
sau în alte condiþii impuse, un numetode au fost puse în 1956
într-o companie din San Francisco, de mãr predeterminat de acþiuni ale
cãtre avocatul economist Louis Kelso. În companiei la un preþ prestabilit.
Se presupune, destul de rezonabil, cã
anii 1970 ºi 1980 a tot evoluat, mai mult
din motive fiscale, ºi a ajuns pe la înce- angajaþii companiei vor face tot posibiputurile anilor 1990 destul de aproape de lul pentru dezvoltarea ºi prosperitatea

Î

companiei. Iar odatã cu dezvoltarea
companiei, acþiunile acesteia (fie cã
sunt sau nu listate) devin mai valoroase.
În acel moment, angajatul ajunge sã-ºi
exercite dreptul de a cumpãra acþiunile
la preþul vechi. Angajatul câºtigã diferenþa de preþ a acþiunii (între cel vechi ºi
cel nou), iar acþionarii se bucurã cã investiþia lor devine mai valoroasã. Toatã lumea câºtigã, adicã vorba americanilor:
win-win.
Un exemplu celebru este cel practicat la compania Tesla pentru Elon
Musk, directorul executiv al companiei
(CEO). Consiliul de Administraþie (board) al Tesla a stabilit, acum niºte ani, cã
dacã acþiunea Tesla se scumpeºte, ºi
prin urmare capitalizarea Tesla

depãºeºte niºte praguri (la vremea aceea
considerate absurde), domnul Musk are
dreptul sã-ºi exercite opþiunile pentru a
cumpãra acþiuni Tesla la preþuri vechi,
foarte mici, prestabilite. Acum ºtim cã
acþiunea Tesla a crescut enorm, “absurdul” a devenit realitate, iar domnul
Musk nu a ezitat sã-ºi exercite opþiunile
care i se cuveneau. Dar dacã acesta nu
s-ar fi zbãtut suficient pentru toþi acþionarii Tesla, ºi prin urmare capitalizarea
companiei nu s-ar fi apreciat, nu ar mai
fi primit nimic.
Confraþilor noºtri români le-a plãcut,
pesemne, sintagma ESOP, sau SOP
(Stock Option Plan), însã au pervertit-o
ºi au denaturant-o complet.
(continuare în pagina 9)

