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Marile bãnci centrale
escaladeazã noi culmi ale
nebuniei

Semnificaþia ºi dimensiunea capca-
nei reprezentate de programele de ti-
pãrire devin tot mai greu de negat de
oficialii marilor bãnci centrale.

Recent a fost rândul lui Ran-
dal Quarles, vicepreºedinte al
Federal Reserve, sã facã o afir-
maþie “ºocantã”, dupã cum
scrie Zerohedge pe marginea
unei ºtiri de la Bloomberg.

În cadrul unei conferinþe or-
ganizate de Hoover Institution,
conducãtorul supravegherii bancare
din cadrul Fed-ului a subliniat cã “pia-
þa titlurilor de stat a devenit aºa de
mare, încât banca centralã a Statelor
Unite trebuie sã se implice pentru a-i
asigura funcþionarea adecvatã”.

“Faptul cã piaþa titlurilor de stat este
semnificativ mai mare decât a fost în
urmã cu câþiva ani ºi cu mult mai mare
decât a fost în urmã cu un deceniu a

condus la depãºirea capacitãþii infra-
structurii private a pieþei de a face faþã
oricãrui stres”, a mai subliniat vice-

preºedintele Federal Reserve.
Dupã cum se observã, inclu-

siv noþiunea de “stres” a fost re-
definitã. Efectele unei crize ma-
jore asupra pieþelor financiare
pot fi produse acum ºi numai de
o uºoarã creºtere a costurilor de
finanþare, care pot amorsa o re-
acþie în lanþ catastrofalã, având

în vedere gradul de leverage din
sistem.

Situaþia este descrisã pe scurt de Ze-
rohedge: “nu mai existã pieþe, mai exi-
stã doar tranzacþii planificate central,
care pot avea loc numai cu acordul ex-
plicit al Federal Reserve, fãrã de care
poate avea loc o prãbuºire de trilioane
în câteva nanosecunde”.

(continuare în pagina 11)

ASF - a doua zi,
credibilitate 96,66%

A trecut o zi de la înregistrarea la
Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a solicitãrii
noastre sã ne furnizeaze o copie
dupã Adresa ASF nr. SI/DRA
nr. 2690.1/18.06.2019, care a
stat la baza justificãrii admini-
stratorului SIF Banat Criºana
sã manipuleze Valoarea Acti-
vului Net, umflându-l cu peste 1,5 mi-
liarde de lei.

Publicul investitor are dreptul
sã examineze acest docu-
ment.

Întrucât ASF nu a dat curs
solicitãrii noastre legale (ºi
îndreptãþite), credibilitatea in-
stituþiei scade cu 3,33% - pro-
centajul aferent unei zile de
întârziere.

Prin urmare: ASF - a doua zi, cre-
dibilitate 96,66%. n

Pactul ecologic/Green
Deal: onouã„direcþie
creatã” îneconomia
europeanã într-unmoment
de „joncþiunecriticã”

Uniunea Europeanã ºi-a creat un
nou proiect de dezvoltare pe termen
lung, care va schimba radical
procesele de producþie ºi de
consum într-un orizont de timp
definit: 2050. Nu este drum de
întoarcere. Proiectul la care fac
referire, intitulat Pactul ecolo-
gic/”Green Deal” se bazeazã pe
cooperare, convergenþã ºi, con-
trar celor declarate oficial, pe
concurenþa între partenerii europeni.
Miza economicã este imensã ºi pri-
veºte mai cu seamã canalizarea inve-

stiþiilor publice ºi private. În interiorul
Uniunii, statele cel mai bine poziþiona-

te în plan tehnologic ºi finan-
ciar îºi vor întãri poziþia, iar
cele care au resurse limitate,
mai cu seamã în plan instituþio-
nal vor rãmâne la periferia eco-
nomiei europene. Dar, luat ca
întreg, acest nou proiect poate
garanta dezvoltarea în interio-
rul Uniunii ºi competiþia pe

termen lung între Uniunea Europeanã,
SUA ºi China.

(continuare în pagina 11)

Leul digital îºi face loc
între proiectele BNR
l ªapte mari bãnci centrale ºi-au expus, vineri, viziunea cu privire la emiterea de monede
digitalelBNR discutã de multã vreme despre posibilitatea de emitere a unei monede
electronice, potrivit lui Adrian VasilesculAurelian Dochia: “Bãncile centrale nu vor sã
scape din mânã producþia de monedã”

M
onedele digitale repre-
zintã un subiect tot mai
des abordat, în ultimii
ani, de institutiile de re-
glementare din sectorul
financiar. Dacã la înce-

put bãncile centrale priveau cu reti-
cenþã criptomonedele, acum reprezen-
tanþii acestora discutã intens despre
emiterea de monede digitale.

Dupã ce Banca Centralã Europeanã
(BCE) a lansat, la începutul acestei
luni, Raportul Euro digital, iar vineri
ºapte mari bãnci centrale - printre care
ºi Rezerva Federalã a Statelor Unite
(Fed) - ºi-au expus viziunea cu privire
la modul în care ar putea sã arate o mo-
nedã digitalã, luni BCE a lansat o dez-
batere cu cetãþenii, mediul academic,

sectorul financiar ºi autoritãþile publi-
ce despre cum va arãta Eurosistemul,
urmând sã fie evaluate în detaliu nevo-
ile, avantajele ºi dificultãþile pe care
aceºtia se aºteaptã ca emiterea euro
digital sã le genereze.

ªi þara noastrã se aliniazã acestei
tendinþe, dupã cum ne-a precizat, vi-
neri, Adrian Vasilescu, consultant de
strategie în cadrul Bãncii Naþionale a
României (BNR), care ne-a spus cã la
nivelul bãncii noastre centralã sunt
purtate discuþii cu privire la emiterea
unei monede digitale, în condiþiile în
care BNR nu îºi permite sã rãmânã în
urmã.

Adrian Vasilescu ne-a declarat:
“Este o dezbatere generalã privind
aceste monede digitale, în condiþiile în

care vedem cu toþii cã a început era di-
gitalizãrii. Ar fi fost nefiresc ca secto-
rul emiterii monedei sã fie în afara ace-
stei preocupãri care s-a rãspândit în to-
atã lumea. Banca Naþionalã discutã de
multã vreme aceastã posibilitate. Nu
vom putea sã rãmânem în urmã. Nu
avem dreptul sã rãmânem în urmã.
Dacã privim spre apus ºi privim în ace-
laºi timp ºi ce se întâmplã la noi, sigur
cã þãrile dezvoltate au luat-o înainte, în
primul rând cu restrângerea numeraru-
lui. România este încã o þarã a numera-
rului. Pensionarii primesc pensia pe
card, dar sunt foarte mulþi care fac
(doar) douã operaþiuni: se duc o datã sã
vadã dacã le-a intrat pensia, dupã care
îºi scot toþi banii de pe card. Era digita-
lizãrii este încã un concept experimen-

tal. Se rãspândeºte ºi la noi telemunca.
De asemenea, aceastã crizã prin care
trecem este o crizã a sãnãtãþii publice
dublatã de o crizã economicã ce are
drept cauzã criza sãnãtãþii publice.
Aceastã crizã a determinat multe com-
panii din comerþ sã sune clopoþelul cã
pentru ele au început era digitalizãrii.
Magazinele online funcþioneazã chiar
foarte bine. (…) Este normal ca ºi mo-
neda digitalã sã intre în obiºnuinþã,
ceea ce pentru unii deja este - mulþi îºi
plãtesc impozitele prin telefon, fac
cumpãrãturi prin telefon, îºi cumpãrã,
dacã mai merg, biletele de avion de pe
telefon”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

VALENTIN

M. IONESCU

Monedele europene au primit
numele de taleri sau cuvinte derivate din taler de la

moneda bãtutã din argintul extras din minele din
Boemia, dintr-un loc numit Valea lui Ioachim

(Joachimsthal). De aici au derivat cuvintele tolar ºi
dolar. Puþinã lume ºtie cã moneda spaniolã

de 8 reali s-a numit dolar, iar dolarul american a
împrumutat numele de la aceasta. În Regatul

Boemiei a fost bãtut un guldiner, de
dimensiuni fizice similare, dar ceva

mai puþinã fineþe, care a fost numit în
germanã Joachimsthaler. Ioachim,

tatãl Fecioarei Maria, a fost portretizat
pe monedã împreunã cu leul boem. Monede

similare au început sã fie bãtute
în vãile învecinate, bogate în zãcãminte de argint,

fiecare numitã dupã thal sau valea specialã din care
a fost extras argintul.

Din acest prim taler s-a dezvoltat noul taler -
moneda pe care Sfântul Imperiu Roman încerca

sã o creeze ca standard pentru comerþul între
regiunile Europei.

Dupã prãbuºirea Sfântului Imperiu Roman,
Reichstalerul german a supravieþuit sub forma

talerului prusac pânã în 1871.

În þãrile româneºti, pânã în secolul al XVII-lea
circula moneda olandezã Löwentaler, având

înfãþisat un leu rampant (ridicat în douã
picioare).

Moneda româneascã a preluat numele
de leu de la aceasta. Pe teritoriul României

au fost emiºi taleri în monetãriile
transilvãnene atât în perioada principatului

autonom, cât ºi în perioada suzeranitãþii
austriece.

În Principatul Moldovei, Despot Vodã
a încercat sã batã taleri moldoveneºti, fãrã

prea mult succes, cunoscându-se
doar câteva exemplare pãstrate, emise în

1562 ºi 1563. Un exemplar se aflã în
colecþia numismaticã a Academiei Române.

Urmãtorul pas pare sã fie trecerea denumirii
de leu la moneda digitalã româneascã -

leul digital.
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