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Un tsunami al falimentelor
se apropie de Europa

D
acã statele membre ale UE nu
reuºesc o tranziþie linã de la su-
sþinerea firmelor cu ajutorul pro-
gramelor de lichiditate cãtre pro-

grame de îmbunãtãþire a solvabilitãþii ºi
de restructurare a datoriilor pen-
tru firmele viabile, ameninþarea
unui val al insolvenþelor este
mare, se aratã într-un comunicat
de presã al Comitetului european
pentru risc sistemic (CERS),
structurã înfiinþatã în 2010 în ca-
drul Bãncii Centrale Europene.

Comunicatul a însoþit publica-
rea raportului “Prevenirea ºi ad-
ministrarea unui numãr mare de insol-
venþe ale companiilor”, unde se sublinia-
zã cã “autoritãþile nu trebuie sã considere
scãderea numãrului cererilor de intrare în
insolvenþã drept un semn al sãnãtãþii
companiilor”.

Indicele falimentelor publicat de Eu-

rostat aratã o scãdere de peste 22% a nu-
mãrului falimentelor din zona euro în
2020 faþã de anul precedent, pânã la 62,6
puncte (2015 = 100).

Pe baza acestor date, un articol de la
Bloomberg întreabã dacã toate
programele guvernamentale de
susþinere nu au fãcut decât sã am-
âne inevitabilul sau valul fali-
mentelor nu se va materializa, de-
oarece va creºte cererea, pe fon-
dul accelerãrii procesului de vac-
cinare.

Datele prezentate de CERS
aratã cã valoarea totalã a progra-

melor europene de combatere a efectelor
pandemiei la nivelul companiilor este de
circa 1,5 trilioane de euro, sumã care in-
clude ajutoarele nerambursabile, amânã-
rile de taxe ºi creditele acordate.

Raportul include prognoze de la
Allianz ºi Euler Hermes, care aratã o

creºtere a numãrului insolvenþelor cu
32% în 2021 faþã de 2019 la nivelul Eu-
ropei de Vest ºi cu 34% în Europa de
Est.

“În scenariul pesimist, insolvenþele
amânate se vor materializa subit ºi vor
declanºa o dinamicã recesionarã, care va
conduce la noi insolvenþe”, se mai aratã
în raport, unde nivelul actual scãzut al in-
solvenþelor este comparat cu “retragerea
mãrii înainte de un tsunami”.

Pe marginea unui articol din The Tele-
graph despre raportul publicat de CERS,
un cititor, detaºat în Italia în interes de
serviciu, a descris situaþia de acolo. “Din
discuþiile cu localnicii am aflat cã firmele
au declarat venituri aºa de mici în cereri-
le pentru primirea ajutoarelor guverna-
mentale încât sumele primite nu acoperã
nici mãcar chiria”, a scris cititorul The
Telegraph.

(continuare în pagina 12)

PROPUNERE:

Persoanele
vaccinate pot
participa, de
la 1 iunie, la
evenimente
private, nunþi
ºi botezuri

C
omitetul Interministerial pentru
revenirea României la normali-
tate începând cu 1 iunie va di-
scuta, mâine, noi propuneri pri-

vind relaxarea unor mãsuri odatã cu
prima zi de varã. Conform premierului
Florin Cîþu, existã posibilitatea ca,
dacã la 1 iunie vom avea 5 milioane de
persoane vaccinate, persoanele re-
spective sã poatã participa la eveni-
mente private, nunþi ºi botezuri.

“Vineri va fi ºedinþa Comitetului
Interministerial ºi avem un set de propu-
neri pe care le vom discuta cu reprezen-
tanþii Ministerului Sãnãtãþii, Ministeru-
lui de Interne, Ministerului Justiþiei ºi
vom vedea care vor fi soluþiile. (...) Fie-
care þarã are un mod de a motiva popula-
þia pentru a se vaccina. Dacã ºi Germa-
nia acordã beneficii pentru persoanele
vaccinate, înseamnã cã acesta este un
lucru bun. Este nomal sã poþi sã benefi-
ciezi de ridicarea restricþiilor, dacã eºti
vaccinat. (...) Noi am oferit companiilor
din România suport pentru centrele de
vaccinare din sediile acestora ºi vom
propune în Comitetul Interministerial
ca în openspace-urile din companii ºi în
spaþiile comune de lucru, dacã toate per-
soanele sunt vaccinate, de la 1 iunie sã
nu mai poarte masca de protecþie. Dacã
nu atingem þinta de vaccinare (n.red. –
de 5 milioane de persoane), nu vom ridi-
ca restricþiile. (...) Participarea la nunþi,
botezuri ºi evenimente private a persoa-
nelor vaccinate poate avea loc de la 1 iu-
nie, dacã vom avea 5 milioane de perso-
ane vaccinate”, a declarat prim-minis-
trul Florin Cîþu dupã ºedinþa de guvern
de ieri.

Referitor la evenimentele publice,
ºeful Executivului a precizat cã la specta-
cole ºi evenimente sportive vor participa
doar persoanele vaccinate.

“Avem certificat de vaccinare în
România, iar la partidele de la turneul fi-
nal al Campionatului European de fotbal
vor participa doar spectatorii vaccinaþi.

Organizatorii de evenimente au fost
de acord cã vor sã facã evenimentele
doar cu persoane vaccinate. De aceea,
ne-au prezentat evenimentul pilot care a
avut loc în Spania cu persoane vaccinate.
Am aflat cã existã o propunere privind
delimitarea spaþiilor din restaurante pe
criteriu vaccinat-nevaccinat, dar ea nu a
fost prezentatã Comitetului Interministe-
rial. Propunerea mea este cunoscutã: re-
staurantele îºi pot relua activitatea la in-
terior, fãrã raportare la rata de incidenþã,
dacã tot personalul este vaccinat”, a mai
spus premierul Florin Cîþu.

În privinþa acordãrii unor stimulente
pentru persoanele care vor fi vaccinate,
ºeful Guvernului a spus cã stimulentul
cel mai bun este revenirea la normalita-
te, la o viaþã fãrã masca de protecþie, în
care sã putem circula liber oricând ºi
oriunde. (G.M.)

Preþurile globale ale mãrfurilor, la cel
mai înalt nivel din ultimii zece ani
l Indicele Bloomberg Commodity Spot, care mãsoarã evoluþia a 23 de materii prime, a
crescut cu peste 70% faþã de recordul minim al ultimilor patru ani, atins în martie 2020
lAIE: Preþurile ridicate ale mãrfurilor pot întârzia tranziþia energeticã

C
otaþiile futures ale materiilor
prime au crescut sãptãmâna
aceasta, pe piaþa internaþiona-
lã, ajungând la cel mai ridicat

nivel al ultimului deceniu, în condi-
þiile în care reluarea activitãþilor în
cele mai mari economii ale lumii im-
pulsioneazã cererea de metale, ali-
mente ºi energie; vremea rea afectea-
zã culturile, iar blocajele din sectorul
transportului limiteazã aproviziona-
rea.

În acest context, indicele Bloomberg
Commodity Spot, care mãsoarã evolu-
þia a 23 de materii prime, a urcat cu
0,8% marþi, la 470,61 dolari, atingând
cel mai ridicat nivel din 2011 pânã

acum. Valoarea indicelui este cu aproa-
pe 63% mai mare faþã nivelul consem-
nat în urmã cu un an, respectiv cu peste
70% mai mare comparativ cu recordul
minim al ultimilor patru ani, atins în
martie 2020.

Având în vedere cã unele economii
majore se refac dupã restricþiile impuse
de pandemie, industria prelucrãtoare ia
avânt, ceea ce susþine piaþa metalelor,
scrie Bloomberg, menþionând cã, în
acelaºi timp, revenirea ºoferilor pe dru-
muri creºte cererea de combustibili, re-
spectiv preþurile din domeniu. În acelaºi
timp, preþurile porumbului, grâului ºi
zahãrului urcã din cauzã cã seceta afec-
teazã culturile din Brazilia, SUA ºi Eu-

ropa.
Costul crescând al materiilor prime

determinã majorarea preþurilor în toate
sectoarele, de la locuinþe la alimente, ge-
nerând temeri de inflaþie în întreaga
lume.

“Creºterea preþurilor mãrfurilor în ul-
timul an garanteazã o inflaþie mai mare în
aceastã varã”, conform IHS Markit Ltd.,
care adaugã: “În urmãtoarele câteva luni,
chiar ºi avansul preþurilor de consum în
þãri precum Statele Unite va atinge nive-
luri care nu s-au vãzut în aproape zece
ani”.

A.V.
(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

Bãncile centrale pregãtesc
reconfigurarea arhitecturii
sistemului monetar global
l “Confidenþialitatea datelor trebuie sã fie «primordialã»”, conform unui raport al Consorþiului pentru guvernanþa monedelor digitale
din cadrul Forumului Economic de la Davos l Banca Reglementelor Internaþionale: “Mai bine de 85% din bãncile centrale ale lumii
au în derulare studii sau teste cu monede digitale pe care le emit”

P
andemia de Covid-19 ºi
criza economicã asocia-
tã au transformat într-un
mod iremediabil viaþa
de zi cu zi a oamenilor.
Una dintre schimbãrile
cu impact pe termen
lung a fost accelerarea

tranziþiei cãtre plãþile digitale: clienþii
au evitat sã foloseascã numerarul din
cauza temerilor cu privire la rãspândi-
rea virusului, iar firmele au cãutat sã se
adapteze prin mutarea activitãþii lor în
online - în România, comerþul online a
crescut anul trecut cu aproape 50%.
Aceste provocãri au oferit un teren fer-

til pentru explorarea noilor forme digi-
tale de platã, aratã o cercetare amplã re-
alizatã de Consorþiul pentru guvernan-
þa monedelor digitale al Forumului
Economic de la Davos (WEF), studiu
ce cautã sã punã în balanþã beneficiile
ºi riscurile asociate acestor noi forme
de monede.

“Modul în care statele lumii se coor-
doneazã cu privire la tratamentul acestor
noi tehnologii, potenþial perturbatoare,
va modela în mod critic modul în care
oportunitãþile pe care le prezintã pot fi
valorificate ºi riscurile pot fi atenuate”,
se aratã în raportul publicat ieri de WEF.

Douã astfel de noi dezvoltãri tehnolo-

gice în materie de plãþi digitale sunt
aºa-numitele “central bank digital cur-
rencies” (CBDC - monede digitale emise
de cãtre bãnci centrale) ºi “stablecoins”
(monede stabile).

Bãncile centrale studiazã în prezent
CBDC-urile în contextul în care autoritãþi-
lemonetare seconfruntãcu diversedemer-
suri ce le pun în pericol propriile puteri
(proiectul Libra al Facebook sau mai nou
proiectul stablecoin Diem) sau proiecte cu
interes geostrategic (proiectul bãncii cen-
trale din China pentru un yuan digital), dar
ºi cu o cerere din ce în ce mai mare pentru
soluþii digitale de platã. (M.G.)

(continuare în pagina 4)

Ilustraþie de MAKE

Plãþile online clasice versus
cele printr-o monedã digitalã

Diferenþa între plãþile online clasice ºi cele printr-o monedã digitalã constã în
principal în diferenþa de sistem prin care se face plata, conform experþilor din do-
meniu. În prezent, existã sisteme de plãþi precum SWIFT (sistemul internaþional
cel mai folosit pentru tranzacþii - circa jumãtate din toate tranzacþiile mondiale în
2018) ºi TARGET2 (folosit în Europa de cãtre BCE ºi bãncile din eurosistem). Re-
alizarea de tranzacþii prin noile monede digitale emise de bãncile centrale (CBDC)
implicã crearea unui sistem de plãþi complet separat care sã asigure realizarea
tranzacþiilor prin monedele digitale nou-emise.
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