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POTRIVIT MOODY’S

Eventuale noi mãsuri de lockdown -
un risc major pentru bãncile globale
lMarile bãnci sunt pregãtite pentru eliminarea Libor

P
osibilitatea introducerii de noi
mãsuri de lockdown (n.r. blocaj
al activitãþilor economice, impus

de carantinã) reprezintã un risc-cheie
pentru bãncile globale, chiar dacã cele
mai multe dintre acestea pot suporta
ºocurile provocate de pandemia de co-
ronavirus, conform unei analize reali-

zate de agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service.

Totuºi, sursa aratã cã, ºi în aceste
condiþii, majoritatea sistemelor banca-
re din lume se menþin solide ºi într-o
formã bunã ca sã reziste creºterilor da-
toriilor neperformante.

În raportul intitulat “Majoritatea

bãncilor pot suporta ºocul coronaviru-
sului; noile mãsuri de lockdown repre-
zintã un risc esenþial”, agenþia de eva-
luare menþioneazã cã, pentru bãnci,
este vitalã soliditatea capitalului în ve-
derea sprijiniirii bonitãþii creditului pe
termen mediu, însã provocãrile
actuale la adresa profitabilitãþii
reprezintã o ameninþare.

Moody’s a informat cã perspective-
le pentru bãncile globale au devenit
puternic negative la începutul anului
2020, dupã izbucnirea pandemiei ºi
impunerea de restricþii economice,
care au avut un impact puternic. Peste
trei sferturi din 70 de perspective refe-
ritoare la sistemul bancar, lansate de
Moody’s, sunt acum negative, faþã de
numai 14% la sfârºitul anului 2019, a
subliniat agenþia.

A.V.

(continuare în pagina 12)

ANALIZÃ SÃPTÃMÂNALÃ

Dobânzile
bondurilor
americane ºi
nemþeºti
evolueazã
contrar celor
româneºti
l Analiºtii BCR: “Zgomotul
politic specific perioadelor
electorale ºi posibilitatea
creºterii cheltuielilor rigide ale
statului sunt vulnerabilitãþi
suplimentare pentru leu, relativ
la monedele regionale”

P
iaþa titlurilor de stat din þara noa-
strã a fost influenþatã de evolu-
þiile macro-financiare mondiale

ºi europene ºi de ºtirile interne în ulti-
ma sãptãmânã, evidenþiindu-se de-
plasarea în sus a curbei randamente-
lor, în medie cu ºapte puncte de bazã,
evoluþie care este divergentã cu ten-
dinþa din SUA ºi Germania, aratã
Andrei Rãdulescu, economistul-ºef al
Bãncii Transilvania, într-un raport de
analizã.

Referitor la cursul de schimb, per-
spectiva este una nefavorabilã pentru
leu, potrivit analiºtilor BCR, care ara-
tã cã “zgomotul politic specific perio-
adelor electorale ºi posibilitatea
creºterii semnificative a cheltuielilor
rigide ale bugetului de stat cu poten-
þiale efecte negative asupra ratingului
de þarã sunt vulnerabilitãþi suplimen-
tare pentru leu relativ la monedele re-
gionale”.

Potrivit analistului de la BT, evolu-
þia ascendentã a randamentelor la titlu-
rile de stat este influenþatã de intensifi-
carea percepþiei de risc dupã votul Par-
lamentului cu privire la majorarea
pensiilor.

Rãdulescu noteazã: “Parlamentul a
votat (marþi - n.r.) majorarea pensiilor
cu 40%, aspect care a contribuit la in-
tensificarea percepþiei de risc cu pri-
vire la sustenabilitatea finanþelor pu-
blice. Aceste aspecte coroborate cu
volatilitatea din pieþele financiare in-
ternaþionale au determinat creºterea
ratei de dobândã la titlurile de stat pe
scadenþa 10 ani cu 1,2% la 3,46% în
cursul sãptãmânii - diminuare cu
21,5% de la începutul anului. Spre-
ad-ul de dobândã (diferenþa între rata
de dobândã pe termen lung ºi rata de
dobândã pe termen scurt - n.r.) s-a
ajustat cu 1,5%, la 0,96 puncte pro-
centuale”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

Comerþul global se menþine pe tendinþa
negativã care a precedat pandemia

C
omerþul global ºi-a temperat re-
dresarea în iulie 2020, conform
datelor din raportul World Trade

Monitor, publicat de
institutul olandez CPB
(www. cpb.nl).

Creºterea lunarã re-
cord de 7,9% din luna
precedentã a fost ur-
matã de un avans de
4,8%, iar contracþia
anualã s-a temperat

pânã la 6,6%, de la 9,5% în luna ante-
rioarã. Cu excepþia unei creºteri anua-
le de 0,4% în decembrie 2019, volu-
mul comerþului global a înregistrat
scãderi anuale începând din iunie
2019.

Dupã primele ºapte luni ale anului
2020, comerþul global a fost cu 6,2%
sub nivelul de la sfârºitul anului trecut
ºi cu 8,3% sub recordul înregistrat în
octombrie 2018.

Volumul schimburilor comercia-
le de la nivelul economiilor dezvol-
tate ºi-a temperat declinul anual
pânã la 9,2% de la 13,1%, pe fondul

unei creºteri lunare de 5,6%, iar vo-
lumul schimburilor comerciale de la
nivelul economiilor emergente ºi-a
temperat declinul anual pânã la 3,2%,
de la 4,6% în luna anterioarã, în condi-
þiile unei creºteri lunare de 3,7%.

Indicele volumului schimburilor
comerciale din zona euro ºi-a temperat
scãderea anualã pânã la 8,8% de la
13,4% în luna anterioarã, pe fondul
unei creºteri lunare de 5%, în condiþii-
le în care scãderea anualã a importuri-
lor s-a temperat pânã la 9,2%, de la

12,9%, iar scãderea anualã a exportu-
rilor s-a temperat pânã la 8,4%, de la
13,8%.

În ciuda redresãrii semnificative a
schimburilor comerciale din zona
euro, la nivelul Europei Centrale ºi de
Est s-a accelerat contracþia anualã a
comerþului, pânã la 10,3%, de la 8,1%
în luna precedentã, pe fondul unei
creºteri lunare de 0,1%, dupã o scãde-
re de 0,3% în luna anterioarã (vezi
graficul).

(continuare în pagina 4)
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Rocada mare

P
andemia nu a dus la prã-
buºirea prezenþei la vot. Din
contrã, aceasta a rãmas com-
parabilã cu ceea ce
s-a întâmplat la
alegerile locale din

2008 ºi 2016. Prezenþa la
urne este un bun indicator al
politizãrii campaniei electo-
rale, aºa putându-se explica
de ce în 2004 sau 2012 pre-
zenþa la vot a fost spectacu-
loasã pentru niºte alegeri lo-
cale. În alegerile locale din iunie 2004
prezenþa mare la vot (54,23%) anticipa
alegerea ca preºedinte a lui Traian Bã-
sescu, iar în iunie 2012 numãrul mare
de votanþi (56,39%) reprezenta un

adevãrat vot de blam împotriva acelu-
iaºi, anunþând referendumul pentru re-
vocare din iulie. Pe de altã parte, în

anii electorali fãrã un grad
mare de politizare, precum
2008 (49,38%, la primul tur)
sau 2016 (48,44%), prezenþa
la urne a fost mai micã. ªi aºa
va fi ºi în 27 septembrie 2020,
când la final vom vedea cam
acelaºi interval de prezenþã ca
în alegerile din 2008 ºi 2016.
Nici o scãdere dramaticã din

cauza pandemiei, ca în Franþa, nici o
creºtere importantã. Doar la Bucureºti,
unde miza politicã e mare, prezenþa
este ceva mai mare, dar nu mult: doar
atât cât sã ridice miza.

Pe de altã parte, alegerile locale din
2020 confirmã o tendinþã: bipolariza-
rea bipartizanã a României. Deja acea-
stã tendinþã se vedea încã de la alegeri-
le locale din iunie 2016, când cele
douã partide pivot, PNL ºi PSD, obþi-
neau împreunã 68,25% din totalul vo-
turilor exprimate (37,58% PSD, re-
spectiv 30,64% PNL). Dar situaþia re-
prezentãrii la nivelul consiliilor jude-
þene a fost ºi mai clarã: trei pãtrimi din
totalul consilierilor judeþeni (74,24%)
aparþinea celor douã partide (40,32%
PSD ºi 33,92% PNL). Pe de altã parte,
nu trebuie neglijatã nici influenþa si-
stemului de vot majoritar într-un tur de
la alegerile de primar: în 2016 acest si-
stem a oferit un avantaj de 20% PSD,

care a trecut de la un vot de 33,64% la
52,63% de primari. În schimb, PNL,
care obþinuse 29,60% din voturile ex-
primate pentru primari, a rãmas cu
acelaºi procent, la puþin peste 32%
dintre primarii aleºi. Dar împreunã,
cele douã partide au atins 85% din to-
talul primarilor aleºi. Aceastã situaþie
se înregistreazã ºi la alegerile de acum,
doar cã cele douã partide fac rocada.
PNL va fi câºtigãtorul politic la scruti-
nului. Nu este însã doar efectul Iohan-
nis, care a oferit PNL prin victoria sa
din noiembrie 2019 la prezidenþiale un
avantaj pe care partidul l-a fructificat,
ci ºi a unei strategii de bipolarizare a
vieþii politice. Dar toate aceste calcule
pot fi relativizate de rezultatul final al

votului din Bucureºti.
În 2020, PSD ºi PNLvor fi principa-

lele beneficiare ale sistemului electo-
ral de la alegerea primarilor ºi
preºedinþilor consiliilor judeþene, pe
când al treilea partid ca numãr de votu-
ri - de data aceasta USR - va avea difi-
cultãþi în perspectiva înrãdãcinãrii po-
litice locale. Votul pentru primari este
relevant pentru capacitatea de mobili-
zare electoralã, fiind un bun predictor
în vederea alegerilor parlamentare. Un
partid care are consilieri de orice fel
dar n-are primari nu poate sã se perma-
nentizeze ºi riscã sã disparã odatã ce
starea de opinie care l-a propulsat se
schimbã.

(continuare în pagina 3)

La secþiile de votare, accesul a fost permis dupã mãsurarea temperaturii.
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