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ZEROHEDGE:

“Germania, posibil sã-ºi
repatrieze aurul de la New York
dacã Trump câºtigã alegerile”

Î
n timpul administraþiei Trump rela-
þiile politice dintre Statele Unite ºi
Germania s-au deteriorat semnifi-
cativ. Cel mai recent, SUA au im-

pus sancþiuni pe companiile care lucre-
azã la gazoductul rusesc Nord Stream
2 ºi a anunþat retragerea din Germania
a 12.000 de militari. Jumãtate din per-
sonal se va întoarce acasã, iar restul
vor fi relocaþi în alte þãri europene prin-
tre care Italia, Belgia ºi Polonia.

În 2013, când a Bundesbank-ul a
anunþat cã intenþioneazã sã repatrieze
aproape 54.000 de lingouri de aur de-
pozitate la Paris ºi la New York Fed
(aproape 700 de tone din totalul de
3.400), au existat voci care spuneau
cã Berlinul pune la îndoialã prestigiul
Fed-ului ºi a bãncilor centrale parte-
nere. Alþii, în special oficiali germani,
au dat de înþeles cã miºcarea a fost fã-
cutã pentru a susþine “o nouã marcã

germanã, în cazul în care zona Euro
se prãbuºeºte” - s-a intenþionat depo-
zitarea la Bundesbank a 50% din re-
zerve.

Site-ul Zerohedge scrie cã germanii
au vrut sã comunice Statelor Unite,
prin repatrierea finalizatã anticipat în
2017 (planul viza repatrierea completã
abia în 2020), dupã alegerea preºedin-
telui american Donald Trump, “cã nu
se vor lãsa ameninþaþi” în condiþiile în
care aurul este “un metal politic” care
poate fi folosit pentru a pune presiune
pe alte þãri. Exemplul cel mai elocvent
este tot cel al Germaniei, care deºi
avea cele mai mari rezerve de dolari în
perioada sistemului monetar Bretton
Woods, nu a convertit dolarul în aur
pentru a contribui la “cooperarea mo-
netarã internaþionalã” ºi “pentru a evi-
ta efecte perturbatoare asupra pieþelor
valutare ºi pieþei aurului”. La vremea
respectivã, în 1967, preºedintele Bun-
desbank era Karl Blessing. (M.G.)

(continuare în pagina 12)

Nu avem
nevoie de alte
comorbiditãþi

D
espre capcane ale persuasiunii
comerciale ºi riscul de su-
pra-îndatorare - primul pas pe
pantã fatalã cãtre faliment - e

bine sã fim avertizaþi, întrucât vin fali-
mentele, ºomajul, criza alimentarã ºi
chiar foametea.

Supra-îndatorarea rezultã, în mod
indubitabil, din faptul cã luãm iraþio-
nal decizii de a face achiziþii ºi facem
alegeri oligo-raþionale sau chiar iraþio-
nale. Concluzia iraþionalitãþii majori-

tãþii achiziþiilor ºi
alegerilor simplilor
particulari ºi legãtura
dintre (lipsa de) per-
sonalitate ºi consum
rezultã din constatã-
rile ºi studiile com-
plexe de economie
comportamentalã,

psihologie, neurologie (ºi, în general,
ale ºtiinþelor cognitivie, care reunesc
atât aceste ramuri, cât ºi filosofia ºi an-
tropologia). Cauzele acestor decizii
iraþionale de a achiziþiona sunt, de
exemplu, mecanismele emoþionale
care gestioneazã (destul de eficient,
dar automatic) ceea ce mintea
conºtientã, raþiunea, nu poate face sau
refuzã sã facã, date fiind multitudinea
de procese psihosomatice necesare
”funcþionãrii” noastre ºi bombarda-
mentul informaþional cãruia îi suntem
supuºi în orice moment al existenþei
noastre, realitate care ne determinã sã
ne adãpostim în diverse tipuri de ”safe
haven” ºi sã lãsãm automatismele ºi
stereotipurile sã ne ghideze. Sunt, de
asemenea, cauze ale deciziilor (cva-
si)automatice de a achiziþiona judecã-
þile prescurtate, euristice, adicã „scur-
tãturile” mentale pe care le utilizãm
pentru a economisi efortul individual
sau pentru a ne blura identitatea ºi a ne
dilua rãspunderea în mulþime.

Dezideratul dreptului la informare
al simplului particular ca parte a pre-
venþiei supraîndatorãrii acestuia se po-
ate transforma uºor într-o „suprainfor-
mare” a sa prin furnizarea unui numãr
mult prea mare sau „ameþitor” de in-
formaþii. De aici necesitatea de a con-
tingenta acest drept – nu este vorba de
un simplu drept la informare, cu care
consumatorul ”sã se descurce” cum
poate, ci de un drept de a fi informat,
precis, concret ºi util. Din acest drept
la informare face parte ºi dreptul de a fi
avertizat asupra motivelor care l-ar pu-
tea face sã nu contracteze. Doar în
acest fel dreptul la informare ar putea
fi utilizat, la modul realist ºi eficient,
ca instrument de prevenþie a su-
pra-îndatorãrii.

(continuare în pagina 3)

Este pregãtitã þara noastrã
pentru trecerea de la
globalizare la localizare?

L
ocalizarea a devenit una dintre
cele mai discutate teme în
SUA ºi Europa de la izbucni-
rea pandemiei, dupã ce globa-
lizarea a adus mari beneficii
pentru companiile mari.

Astfel începe o analizã recentã de la
Deutsche Bank, semnatã de Jim Reid
ºi Luke Templeman, unde sunt
prezentate acþiunile unor “forþe
ale localizãrii”, despre care se
afirmã cã “s-au angajat într-o
conspiraþie împotriva marilor
corporaþii ºi în favoarea com-
paniilor mici”.

Corporaþiile au beneficiat
de pe urma globalizãrii deoa-
rece ºi-au construit noile capacitãþi de
producþie în þãrile unde costul forþei
de muncã era foarte scãzut. În plus,
aceste companii multinaþionale au
înfiinþat ºi lanþuri internaþionale de
aprovizionare ºi distribuþie, care le-au
permis sã-ºi reducã puternic costurile
de producþie, dupã cum subliniazã

Reid ºi Templeman.
Tendinþa de creºtere a globalizãrii

s-a temperat semnificativ în ultimii
ani, iar pandemia nu a fãcut decât sã
accentueze schimbarea dramaticã în
favoarea localizãrii.

Analiºtii de la DB au identificat cin-
ci forþe principale care acþioneazã în

favoarea localizãrii ºi împotriva
companiilor mari.

Prima o reprezintã scãderea
puternicã a investiþiilor strãine
directe, în condiþiile în care “in-
vestiþiile strãine directe, în spe-
cial investiþiile în China, au
condus la creºterea profitabili-
tãþii relative a corporaþiilor în

raport cu firmele mici”.
De la intrarea Chinei în Organizaþia

Mondialã a Comerþului (OMC) pânã
în 2019, investiþiile directe ale Statelor
Unite în China au crescut de peste 10
ori, iar dupã relativa stagnare din pe-
rioada crizei financiare globale au cre-
scut de aproape douã ori între 2013 ºi

2019 (vezi graficul).
O evoluþie similarã s-a înregistrat ºi

pentru investiþiile directe ale compa-
niilor din Europa în China, însã ten-
dinþa de creºtere acceleratã s-a menþi-
nut doar pânã în 2013.

Acum situaþia s-a schimbat radical.
“Scãderea investiþiilor din acest an va fi
brutalã”, se aratã în analiza de la DB, în
condiþiile în care cele mai recente esti-
mãri din cadrul World Investment Re-
port de la UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Develop-
ment) aratã un declin de 40% faþã de
anul precedent, pânã sub pragul de 1
trilion de dolari, care a fost depãºit în
2005.

A doua forþã care acþioneazã în fa-
voarea companiilor mici ºi a procesu-
lui de localizare o reprezintã creºterea
salariilor din China, pe fondul schim-
bãrii structurii demografice a popula-
þiei, în condiþiile în care “lipsesc alter-
nativele de externalizare la o scarã
similarã Chinei”.

Conform datelor din raport, costuri-
le de producþie din industria prelucrã-
toare au crescut puternic în China ºi au
ajuns la un nivel doar cu 5% mai redus
decât cel din Statele Unite.

Apoi autorii vin cu o informaþie
deosebit de importantã pentru per-
spectivele economiei noastre. Reid
ºi Templeman afirmã cã þãrile mai
ieftine decât China, pe fondul inclu-
derii în comparaþie a costurilor ener-
giei, sunt Mexic, Irlanda, India, Tha-
ilanda ºi România, în timp ce Polonia
ºi Ungaria sunt doar puþin mai scum-
pe.

Concluzia analiºtilor de la Deut-
sche Bank este cã pot fi gãsite nume-
roase argumente convingãtoare pen-
tru relocarea unui numãr important de
corporaþii europene în Irlanda, Rom-
ânia, Ungaria ºi Polonia, mai ales
dacã se are în vedere proximitatea ge-
ograficã.

Oportunitãþile pentru þara noastrã
nu se limiteazã, însã, doar la posibila

revenire “acasã” a corporaþiilor euro-
pene, ci sunt reprezentate, mai ales, de
crearea unui mediu care sã faciliteze
crearea ºi dezvoltarea companiilor
mici.

Acestea sunt favorizate ºi de a treia
forþã prezentatã în analiza de la DB,
respectiv accentul tot mai puternic
care se pune asupra criteriilor ESG
(Environmental, Social, Governan-
ce), care au un potenþial ridicat de dis-
locare a lanþurilor de distribuþie ac-
tuale.

Celelalte douã forþe sunt clienþii ºi
situaþia politicã. În primul caz este vor-
ba despre modificarea preferinþelor de
consum, manifestatã tot mai mult prin
renunþarea la bunurile produse în masã
de marile corporaþii internaþionale ºi
optarea pentru bunuri ºi servicii perso-
nalizate, fenomen care avantajeazã
firmele mici, care acþioneazã pe pieþe
locale.
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Airbnb a ales Nasdaq
pentru IPO-ul sãu
l Oferta publicã iniþialã este cea mai mare lansatã de o companie din alcãtuirea indicelui Nasdaq
Composite dupã cea a Facebook, din 2012lMulte IPO-uri pe piaþa americanã, înaintea alegerilor
din SUA

Compania americanã Airbnb, ope-
ratorul platformei de rezervãri de spa-
þii de cazare cu acelaºi nume, a ales sã
îºi listeze acþiunile pe piaþa Nasdaq,
marcând cea mai mare ofertã publicã
iniþialã (IPO) din cadrul indiceului Na-
sdaq Composite de dupã cea de 16 mi-
liarde de dolari lansatã de Facebook
Inc. în 2012, potrivit Bloomberg.

La Nasdaq sunt listate de obicei
companii axate pe tehnologie, cum
sunt cele din sectorul de software sau
cel de biotehnologie, considerate so-
cietãþi de profil înalt, precum furnizo-
rul de servicii de transport Lyft Inc. ºi
cel de servicii de videoconferinþe
Zoom Video Communications Inc.

Totuºi, din cauza eºecului listãrii
Facebook cu ani în urmã, Nasdaq a
pierdut adesea IPO-uri de profil înalt
în favoarea Bursei de Valori din New
York (New York Stock Exchange -
NYSE), potrivit Bloomberg. Este ca-
zul listãrii operatorului de servicii de
transport Uber Technologies Inc. -
IPO de 8,1 miliarde de dolari în 2019 -

ºi al furnizorului de servicii de cloud
computing Snowflake Inc. - IPO de
3,86 miliarde de dolari, anul acesta.

Airbnb, compania a cãrei listare este
una dintre cele mai aºteptate ale anului,
va fi a treia ca mãrime din cadrul indice-
lui Nasdaq, dupã listarea mai sus men-
þionatã a Facebook ºi cea a producãtoru-
lui de dulciuri Mondelez International
Inc. din 2001, care a atras 8,68 miliarde
de dolari, conform Bloomberg.

Potrivit sursei, Airbnb a avut de sufe-

rit în timpul pandemiei de Covid-19, de-
oarece utilizatorii ºi-au anulat în masã
rezervãrile, renunþând în mare parte la
cãlãtorii ca sã evite contaminarea cu
noul coronavirus. Populara companie de
închirieri de vacanþe a fost evaluatã la 18
miliarde de dolari în aprilie 2020, nivel
în scãdere faþã de 31 de miliarde de dolari,
cât a fost evaluarea prealabilã.

ALINA VASIESCU
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