
TIMPUL S-A OPRIT PENTRU O BANCÃ DIN CALIFORNIA, NUMÃRÃTOAREA INVERSÃ SE ACCELEREAZÃ PENTRU ALTELE

Activele sigure s-au dovedit
fatale pentru Silicon Valley Bank

C
olapsul Silicon Valley
Bank este �învãluit�
într-o ironie amarã: a
pornit tocmai de acti-
vele cele mai sigure
din bilanþul sãu, res-
pectiv obligaþiunile
guvernamentale ºi ce-

le ipotecare.
Banca s-a prãbuºit la doar câteva zile

dupãceoagenþiede reglementare finan-

ciarã dinCalifornia a declarat cã institu-
þia financiarã este solidã ºi stabilã.

Silicon Valley Bank, parte a SVB
Financial Group, listat la Nasdaq sub
simbolul SIVB, a ocupat locul al
16-lea în clasamentul dupã active al
bãncilor din SUA, dupã o creºtere ex-

plozivã în ultimii trei ani.
Activelor totale ale bãncii au fost de

circa 71 de miliarde de dolari la
sfârºitul anului 2019, au crescut pânã
la 115,5 miliarde în 2020, iar apoi
aproape s-au dublat în 2021, pânã la
circa 211,5 miliarde în 2021.

SVB a fost un nume important pe
segmentul finanþãrilor acordate noilor
companii din sectoarele emergente ale
tehnologiilor înalte, criptomonedelor,
biotehnologiilor sau din sectorul far-
maceutic.

(continuare în pagina 9)

PLASAMNETE ALTERNATIVE

Banii noºtri ºi
personajele feminine

F
emeia pe bani! Nu, nu este vor-
ba de ceea ce bãrbaþii numesc
cea mai veche meserie din
lume, sau infecta practicã a ex-

ploatãrii sexuale sau cea a traficului
de persoane cu acest scop, pe care au-
toritãþile nu se pricep ºi nu reuºesc sã
le stârpeascã. Subiectul este frumos ºi
generos, se referã la ilustraþia bancno-
telor, sau chiar a monedelor, cu
subiecte feminine.

Nu vorbim de Marea Brita-
nie, care a avut chipul reginei,
efigia ei, mai exact, vreo ºapte
decenii pe bani, timbre ºi alte
însemne oficiale, pe care apare
chipul ºefului statului, regretata
reginã Elisabeta a II-a. Ne refe-
rim la România, desigur, ºi la dezide-
ratul ca unul dintre chipurile de pe
bancnotele sale sã fie al unei femei. Al
unei femei cunoscute, cu prenume ºi
nume, celebrã, una dintre multele fe-
mei ale României care ne-au fãcut sã
ne simþimmândri în lume, dar ºi la noi
acasã. A fost o dezbatere îndelungatã,
interesantã, în care au fost prezentate
multe opinii ºi idei, o ocazie excelentã
sã ne vedem istoria ºi din acest punct
de vedere. Cu bune ºi rele, cã nimeni
nu a zis sã o punem pe Elena,

Ceauºescu, nu una mai recentã, pe
bancnotã, dar ar fi mers ºi o eroinã
contemporanã.Euaº fi vrut sã ovãdpe
Nadia Comãneci pe banii noºtri, fãrã
nicio glumã sau rânjet!

Primul chip de femeie pe obancnotã
româneascã, sau prima femeie cãreia
i-a fost dedicatã o bancnotã este Ecate-
rina Teodoroiu, sau Caterina Toderoiu,

dupã numele din acte, cuno-
scuta eroinã din Primul Rãz-
boi Mondial care a luptat din
Gorj, unde s-a nãscut, ºi pânã
la Mãrãºeºti, unde a cãzut în
luptã, în septembrie 1917. A
fost o perioadã dramaticã din
istoria românilor, când între-
gul stat românerape cale sã se

piardã, capitala fusese ocupatã, familia
regalã, parlamentul ºi guvernul se refu-
giaserã la Iaºi, aliaþii ruºi puneau de re-
voluþia comunistã iar occidentalii nu
aveau niciun spor în Balcani.

Ecaterina Teodoroiu este
înmormântatã chiar în sarcofagul-monu-
ment din centru oraºului Târgu Jiu, scul-
ptat de Miliþa Petraºcu ºi inaugurat în
1936, înprezenþa unei alte femei demare
ispravã, Arethia Tãtãrescu, ºi a soþului
sãu, un fost prim-ministru al României.

(continuare în pagina 11)
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Piaþa cripto a pierdut
peste 70 de miliarde
de dolari în 24 de ore
l Bitcoin a scãzut, vineri, sub 20.000 de dolarilDeclinul
monedelor cripto, generat de lichidarea bãncii Silvergate

C
riptomoneda Bitcoin a co-
borât, vineri, sub 20.000 de
dolari, atingând nivelul mi-
nim al ultimelor aproape douã

luni, dupã o vânzare masivã de acþiuni
pe piaþa bursierã din SUA ºi prã-
buºirea recentã a unui creditor axat pe
criptomonede, potrivit CNBC.

În acest context, piaþa criptomone-
delor a pierdut peste 70 de miliarde de
dolari în numai 24 de ore. Bitcoin se
tranzacþiona vineri, la ora 05.11, în
scãdere cu aproape 8%, la 19.900,28
dolari, conform datelor CoinDesk. La
ora 09.19, moneda valora 19,934.75
dolari. Ether a scãzut cu peste 8%, la
1.400,63 dolari.

Vânzarea de pe piaþa cripto a fost
provocatã de o serie de factori, potrivit
sursei citate, care adaugã cã declinul
criptomonedelor este destul de strâns
corelat cu pieþele bursiere din SUA, în
special cu Nasdaq, piaþã dominatã de
segmentul tehnologiei.

Sãptãmâna trecutã, preºedintele
bãncii centrale aSUA(FederalReserve

-Fed), JeromePowell, a indicat cã rate-
le dobânzilor ar putea creºte mai mult
decât arãtau aºteptãrile ºi vor fi menþi-
nute la niveluri ridicate. Creºterea din
ultimul an a dobânzilor a pus presiune
pe activele riscante, cum sunt acþiunile,
ºi în special pe criptomonede.

�Existã puþine motive pentru a
cumpãra bitcoin acum, deoarece piaþa
este saturatã de evoluþii negative, nu
doar în mod specific pentru industria
cripto, ci ºi pentru piaþa financiarã, în
general�, a declarat, pentru CNBC,
Yuya Hasegawa, analist la firma
japonezã de criptomonede Bitbank.

Un alt factor care pune presiune pe
valoarea monedelor cripto este prã-
buºirea Silvergate Capital, un impor-
tant creditor al industriei de profil,
aminteºte CNBC.

Silvergate a informat sãptãmâna
trecutã cã îºi închide operaþiunile ºi in-
trã în proces de lichidare voluntarã,
ceea ce a dus la prãbuºirea acþiunilor
sale. (V.R.)

(continuare în pagina 12)
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Prinþul Harry,
posibil sã-ºi piardã
banii câºtigaþi din
vânzarea
autobiografiei sale
lOprah Winfrey riscã sã
rãmânã fãrã 590 de milioane
de dolari

O
listã a �victimelor� SVB
ar putea aduce în atenþia
publicului mari surprize
în zilele urmãtoare. Com-

pania media iSour-
ce News a prezen-
tat o serie de infor-
maþ i i din surse
anonime pe contul
sãu de Twitter ,
conform cãrora
Prinþul Harry poa-
te pierde milioane

de dolari în urma colapsului SVB,
în condiþiile în care toate câºtiguri-
le din vânzarea autobiografiei sale
�Rezerva� au fost depuse acolo.
Controversatul cuplu regal ºi-a de-
schis cont la SVB în urma sfaturi-
lor primite de la prietenii din Sili-
con Valley, dupã cum mai scrie
iSource News.

Pe acelaºi cont de Twitter se mai
aratã cã o altã vedetã, Oprah Win-
frey, riscã o pierdere de circa 590 de
milioane de dolari. �La fel ca alþi in-
vestitori pricepuþi în domeniul teh-
nologiei, ea a investit la SVB, iar
acum totul a dispãrut�, a declarat o
sursã anonimã pentru iSource
News.

CÃLIN
RECHEA

Crizele financiare -
rezultatul politicilor
iresponsabile ale
bãncilor centrale

M
ajorãrile consecutive ale
dobânzilor de politicã
monetarã, fãrã pauzele nece-
sare pentru evaluarea impac-

tului asupra inflaþiei ºi a mecanismelor
de transmitere ale politiciimonetare, ara-
tã cã bãncile centrale, indiferent de im-
portanþa lor, acþioneazã doar sub im-
pulsul unei panici generate de igno-
ranþã.

Astfel s-au înregistrat numeroase
cazuri demajorãri consecutive care au
ajuns la valori cumulate de câteva
puncteprocentuale îndoar câteva luni.

De ce nu au fost anunþate, de exem-
plu, majorãri individuale de 200 sau
300 de puncte de bazã, care sã fie ur-
mate de pauze de cel puþin 6 luni,
astfel încât sã fie evaluatã eficienþa
mãsurilor de restricþionare a politicii
monetare? Au crezut bãncile centrale
cã una saudouãmajorãri cu 50de pun-
cte de bazã ar putea schimba aºteptãri-
le de pe piaþã ºi sã ducã la angrenarea
unui cerc virtuos de temperare a infla-
þiei, care a ajuns lamaxime ale ultime-
lor decenii?

Chiar nu au fost luate în considerare
efectele generate de aplicarea pe o pe-
rioadã îndelungatã a dobânzilor zero
sau negative, pe fondul pornirii tipar-
niþelor, ºi a fost crezutã propria propa-
gandã referitoare la inflaþia tranzito-
rie?

Rãspunsul este înconjurat de o
mare incertitudine, deoarece pare im-
probabil ca astfel de efecte sã nu fie

luate în considerare, mai ales dacã
avem în vedere cã independenþa bãn-
cilor centrale a fost acordatã tocmai
pentru eliminarea elementului discre-
þionar din politica monetarã.

Implicaþiile politicilor monetare re-
laxate, mai ales când acestea sunt apli-
cate pe o perioadãmai îndelungatã, au
fost analizate de profesori din SUA ºi
Europa ºi au fost prezentate recent pe
site-ul Federal Reserve Bank of San
Francisco sub titlul �Loose Monetary
Policy and Financial Instability�
(Working Paper 2023-06).

Pe baza unor date din ultimii 150
de ani, autorii au încercat sã determi-
ne dacã �perioadele persistente de po-
liticã monetarã relaxatã conduc la
creºterea fragilitãþii financiare ºi a
probabilitãþii de apariþie a unei crize
financiare�.

Rãspunsul nu este deloc încurajator
pentru cei care încãmai au încredere în
competenþa bãncilor centrale.

�Am ajuns la concluzia cã, atunci
când politica monetarã este relaxatã
pentruoperioadã îndelungatã, probabi-
litatea unei crize financiare creºte con-
siderabil în perioada urmãtoare�, subli-
niazã autorii, care prezintã ºi principa-
lele douã cauze ale fenomenului.

Acestea se manifestã prin �crearea
creditului� ºi �supraîncãlzirea preþuri-
lor activelor financiare�.
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