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Sistemul financiar global îºi
reconfigureazã arhitectura
l Dolarul ºi euro îºi pierd din strãlucire în faþa aurului ºi a bitcoinului

P
iaþa monetarã a fost lovitã de
instabilitate, iar economia
globalã pluteºte în incertitu-
dine în urma crizei de-
clanºate de pandemia de co-
ronavirus. Întreaga lume se

luptã sã se redeschidã în urma blocaje-
lor cauzate de criza sanitarã ºi de ame-
ninþarea unei recesiuni globale, iar
probabilitatea reconfigurãrii arhitec-
turii sistemului monetar-financiar in-
ternaþional în perioada urmãtoare,
dupã terminarea crizei, este în creºtere,
considerã Andrei Rãdulescu, econo-
mistul-ºef al Bãncii Transilvania.
Domnia sa a precizat cã se aºteaptã ca
tranziþia sã se facã spre moneda digital
ºi a subliniat cã se poate prefigura un
rol mult mai important al Chinei în ar-
hitectura mondialã post-pandemie.

De altfel, miºcãrile de pe piaþa mo-
netarã scot în evidenþã tot mai mult cã
banii par sã nu se mai poarte, în schimb
existã un apetit tot mai mare al investi-
torilor pentru aur, considerat un metal
de refugiu ºi investiþie sigurã în vre-
muri dificile, dar ºi pentru moneda vir-
tualã bitcoin.

În schimb, dolarul american începe
sã-ºi piardã strãlucirea, suferind, în ul-
timele sãptãmâni, scãderi ºi atingând
cel mai mic nivel, din ultimul an, odatã
ce preocupãrile cu privire la recupera-
rea economiei americane cresc, iar
neînþelegerile comercial dintre cele
mai mari douã economii ale lumii –
SUA ºi China se intensificã. Mulþi
strategi estimeazã cã acest trend de
scãdere a dolarului va continua, dupã
cum aratã o analizã Bloomberg. Acea-

sta aratã cã ratele reale negative din
SUA, rãspândirea neobositã a corona-
virusului în America ºi o amplificare a
sentimentului de risc global au fãcut
investitorii sã apese butonul de exit din
planurile pe termen lung în dolari.

ªi moneda europeanã plutea în in-
certitudine, însã odatã cu acordul
Uniunii Europene privind relansarea
economicã, aceasta a fost readusã pe
linia de plutire. Uniunea Europeanã a
reuºit, astfel, cã mute euro cu un pas
mai aproape de a fi considerat un refu-
giu sigur pentru investitori. Fondul de
750 de miliarde de euro pe care l-au
convenit liderii UE, sãptãmâna trecu-
tã, va face blocul mai stabil ºi emiterea
de obligaþiuni garantate în comun va
stimula apelul la moneda unicã în timp
de stres. Dar mai sunt multe de fãcut

pânã euro va fi vãzutã monedã sigurã,
deºi, în teorie, euro este un refugiu ide-
al, conform analiºtilor. Datoria combi-
natã a celor 27 de membri ai UE valora
78% din PIB înainte de pandemie, mai
micã decât cea a Statelor Unite sau Ja-
poniei, potrivit Reuters. Regiunea are
un excedent de cont curent, fãcând-o
mai puþin dependentã de creditorii
strãini. În plus, aproape o treime din
plãþile globale implicã euro. Deºi opti-
mismul a fost evident, iar euro a
crescut în raport cu dolarul imediat
dupã încheierea acordului, investitorii
nu par dispuºi sã-ºi plaseze banii în
euro sau dolari.

ADELINA TOADER,
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

Alegeri în mai multe zile
Stãm prea liniºtiþi. Gândiþi-vã puþin.

Cum aþi reacþiona dacã aþi constata,
dupã ce vã urcaþi într-un taxi, cã ºofe-
rul este orb? Sau dacã aþi fi student ºi
aþi descoperi cã profesorul nu ºtie sã
citeascã? Aþi fi indignaþi, desigur. Dar
mulþi dintre noi suportãm fãrã mari
probleme existenþa unei clase politice
cam de aceeaºi facturã. Cu toa-
te cã ºtim bine cât de incom-
petenþi sunt.

Un exemplu, din atâtea al-
tele. S-a iscat o controversã
acum cu privire la organiza-
rea alegerilor pe timp de pan-
demie. Unii spun cã nu se po-
ate. Cu toate cã în alte þãri eu-
ropene s-au organizat. În Franþa, în
Polonia, în Serbia sau în Islanda. În
1944, în plin rãzboi mondial, în State-
le Unite au fost organizate alegeri
pentru Congres. În Iulie 1945, pe
când rãzboiul din Pacific nu se înche-
iase încã, au avut loc alegeri parla-
mentare în Marea Britanie.

Este adevãrat cã riscul infectãrii cu
coronavirus este real. Dacã am fi avut
vot electronic, alta era situaþia. Nu
avem, mulþumitã în primul rând Parti-
dului Socialist (PSD). Dar ºi datoritã

actualului Preºedinte, care este curios
de dezinteresat de reformarea
sistemului electoral.

Se discutã, ca o posibilã soluþie, ca
alegerile sã fie întinse pe mai multe
zile (douã, de regulã). Aºa s-ar înghe-
sui mai puþini oameni la vot, spun su-
sþinãtorii acestei formule. În schimb,

actualul ºef al socialiºtilor, un
anume Ciolacu, spune cã ideea
este “o tãmpenie”. Dar acelaºi
Ciolacu l-a susþinut pe fostul li-
der socialist, infractorul Liviu
Dragnea, când a organizat un
referendum (acela despre “fa-
milia tradiþionalã”) întins pe
douã zile. Atunci nu mai era “o

tâmpenie”?
De fapt, alegeri întinse pe mai multe

zile existã deja. Votul prin corespon-
denþã, aºa limitat cum este în prezent,
exact asta este. Socialiºtii deja au votat
legea votului prin corespondenþã. Nu
au observat cã acea lege permite ca
alegãtorul sã îºi exprime votul într-un
interval de mai multe zile?

Realitatea cã partidele se tem, cam
toate, de extinderea intervalului de
vot.

(continuare în pagina 3)

Schimburile comerciale ale
economiilor emergente
ºi-au accelerat declinul

Redeschiderea gradualã a econo-
miilor naþionale a avut doar un efect de
temperare a declinului comerþului glo-
bal în luna mai 2020, conform
datelor din raportul World Trade
Monitor, publicat de institutul
olandez CPB (www.cpb.nl).

Volumul schimburilor comer-
ciale a scãzut cu o ratã lunarã de
1,1%, dupã contracþia record de
12,2% din luna precedentã.

Scãderea anualã s-a accelerat
pânã la 17,7%, de la 16,2% în luna an-
terioarã, în condiþiile în care volumul
schimburilor comerciale de la nivelul

economiilor dezvoltate ºi-au temperat
declinul anual pânã la 21%, de la
22,8% în aprilie 2020, iar volumul

schimburilor comerciale de la
nivelul economiilor emergente
ºi-a accelerat declinul anual
pânã la 13,3%, de la 7,5% (vezi
graficul).

Schimburile comerciale au
crescut cu o ratã lunarã de
3,3% la nivel economiilor
dezvoltate ºi au scãzut cu o

ratã lunarã de 6,1% la nivelul econo-
miilor emergente.

(continuare în pagina 12)

ESTIMÃRI CITIGROUP PENTRU TRIMESTRUL AL DOILEA

Bãncile din UE au avut
pierderi de cel puþin 23
miliarde de euro din credite
l Oliver Wyman: “Bãncile europene vor avea pierderi din
împrumuturi de pânã la 800 de miliarde de euro în urmãtorii trei
ani, dacã va exista un al doilea val al pandemiei de coronavirus”

Bãncile europene se pregãtesc sã-ºi
asume pierderi uriaºe din împrumuturi,
în contextul în care pandemia de Co-
vid-19 continuã sã aibã efecte asupra
instituþiilor financiare, potrivit Citi-
group. Estimãrile Citigroup, preluate
de Financial Times (FT), aratã cã cele
mai mari bãnci din Uniunea Europea-
nã (UE) au avut pierderi din împrumu-
turi de cel puþin 23 de miliarde de euro
(26,8 miliarde de dolari) în trimestrul
al doilea din anul curent, dupã cele de
25 de miliarde de euro din primul tri-
mestru. Luând în calcul ºi pierderile
din împrumuturi de 61 de miliarde de
dolari înregistrate de cele mai mari
cinci bãnci americane din ianuarie
pânã în iunie 2020, cifra combinatã a
pierderilor care afecteazã creditorii
majori din Occident ar putea ajunge la
117 miliarde de dolari, conform
publicaþiei britanice.

Citigroup subliniazã cã pierderea

menþionatã este cea mai mare înregi-
stratã dupã primul semestru din 2009,
când a avut loc colapsul gigantului
bancar american Lehman Brothers.

Firma americanã de consultanþã Oli-
ver Wyman considerã cã, dacã va exista
un al doilea val al pandemiei de corona-
virus, bãncile europene vor înregistra
pierderi din împrumuturi de pânã la 800
de miliarde de euro (931,4 miliarde de
dolari) în urmãtorii trei ani.

Jon Peace, analist la banca elveþianã
Credit Suisse, a declarat pentru FT cã,
în conformitate cu noile reguli conta-
bile, bãncile sunt obligate sã-ºi consti-
tuie anticipat provizioanele pentru
pierderi potenþiale.

Sãptãmâna trecutã, gigantul bancar
elveþian UBS Group AG a informat cã a
înregistrat o creºtere cu 43% a câºtiguri-
lor sale la nivelul diviziei de investment
banking, în trimestrul al doilea. (A.V.)
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