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DISENSIUNI ÎN RÂNDUL NATO

Ucraina – din nou
singurã în faþa

unei posibile invazii
ruseºti

lMembrii CSAT au discutat, ieri, despre impactul pe care un conflict armat între Rusia ºi Ucraina
l-ar avea asupra economiei noastre

S
ituaþia conflictului ruso-
ucrainean pare sã escalede-
ze, în ciuda repetatelor
rânduri de negocieri pe care
reprezentanþii SUA, ai
NATO ºi ai Uniunii Euro-
pene le-au avut cu reprezen-
tanþii Federaþiei Ruse. Cu

toate acestea, necesitatea acordãrii unui
sprijin militar, prin trimiterea de arme ºi
muniþii Ucrainei, nu pare sã gãseascã un
consens în interiorul NATO ºi nici în in-
teriorul Uniunii Europene, mai ales cã
statul respectiv nu este membru al vreu-
neia dintre cele douã structuri.

În timp ce SUA ºi Marea Britanie
ºi-au sporit expedierile de armament cã-

tre autoritãþile de la Kiev, Germania a
anunþat, ieri, prin vocea ministrului Apã-
rãrii, Christine Lambrecht, cã va trimite
Ucrainei 5000 de cãºti militare, în con-
textul criticilor privind refuzul Berlinu-
lui de a trimite arme Kievului. Mai mult,
autoritãþile de la Berlin au spus cã vor
trimite Ucrainei ºi un spital de campanie.

Sprijinul acordat de Germania este
considerat drept o glumã proastã de cãtre
primarul Kievului, Vitali Klitschko, fost
campion mondial la box categoria grea,
care a afirmat pentru presa germanã cã se
aºteaptã ca, în acest mod, guvernul de la
Berlin sã trimitã în curând perne Ucrainei.

Mai mult, Peter Szijjarto, ministrul de
externe de la Budapesta, a declarat, ieri,

cã Ungaria nu va sprijini Ucraina în ac-
tualul conflict al acesteia cu Rusia atât
timp cât Kievul continuã sã priveze mi-
noritatea maghiarã de drepturile ei. Szij-
jarto a mai spus cã þara sa susþine o relaþie
de ‘’respect reciproc’’ cu Moscova.

În aceste condiþii, preºedintele croat
Zoran Milanovic a anunþat cã autoritãþile
de la Zagreb vor rechema toate trupele
Croaþiei din cadrul forþelor NATO din
Europa de Est, în cazul unui conflict între
Rusia ºi Ucraina, reclamând inconsec-
venþa ºi un comportament periculos al
marilor puteri în actualele chestiuni de
securitate internaþionalã.

În acest timp, la Bucureºti, a avut loc
ieri ºedinþa Consiliului Suprem de Apã-

rare a Þãrii (CSAT), în care a fost anali-
zat impactul pe care un conflict armat
între Rusia ºi Ucraina l-ar avea cu privire
în economia, în domeniul energetic ºi în
sistemul bancar din þara noastrã. În ceea
ce priveºte pretenþiile Federaþiei Ruse cu
privire la NATO, membrii CSAT au de-
cis sã lucreze cu administraþiile de la Wa-
shington ºi Paris pentru a pune în practi-
cã declaraþiile lui Joe Biden ºi Emmanu-
el Macron privind întãrirea capacitãþilor
militare pe Flancul Estic al alianþei prin
trimiterea de noi trupe în România ºi
Polonia.

GEORGE MARINESCU
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CNBC:

“Investitorii pe termen lung
nu ar trebui sã fie îngrijoraþi
de corecþia pieþei”

I
ndicele S&P 500 a cãzut, la începu-
tul acestei sãptãmâni, cu peste 10%
faþã de maximul istoric atins tot în
aceastã lunã, ceea ce înseamnã cã

principalul coº de acþiuni din Statele
Unite s-a aflat temporar în ceea ce se
considerã a fi zona de “corecþie”, se ara-
tã într-o analizã publicatã ieri de CNBC.

Piaþa a fost la un moment dat cuprinsã
de panicã, dar investitorii ar trebui sã þinã
cont de trendurile pe termen lung, men-
þioneazã sursa citatã. “Nu este neobiºnuit
faptul cã am avut o corecþie de 10%; neo-
biºnuitã este durata mare dintre corecþii”,
scrie agenþia americanã.

În februarie-martie 2020, S&P 500 a
cãzut cu aproximativ 33% înainte de a-ºi
reveni. Înainte de cãderea provocatã de
pandemie, ultima scãdere de peste 10% a
avut loc în ultima parte a anului 2018,
când Rezerva Federalã vorbea despre
creºterea agresivã a dobânzilor. În acea
perioadã – de la sfârºitul lunii septembrie
pânã chiar înainte de Crãciun - S&P 500
a avut o scãdere de 19%.

Practic au fost douã corecþii de peste
10% în ultimii trei ani ºi douã luni, ceea
ce înseamnã o corecþie la fiecare 19 luni.
Pare mult, dar este sub norma istoricã,
conform CNBC.

Corecþiile de 5-10% sunt
normale

Într-un raport din 2019, Guggenheim
Partners remcarca cã scãderile de 5 –
10% pentru S&P 500 apar regulat. Firma
de consultanþã financiarã ºi investiþii ob-
servase cã, din 1946 pânã în acel mo-
ment, existaserã 84 de scãderi între 5% ºi
10% ale pieþei din Statele Unite, adicã
mai mult de una pe an. Dar, piaþa revine
dupã aceste deprecieri, timpul mediu de
recuperare fiind de o lunã.

Scãderi mai mari se produc mult mai
rar, scrie CNBC, citând din raportul
Guggenheim Partners. (vezi tabel)

ANDREI IACOMI
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SE APROPIE DE 90 DE DOLARI/BARIL

Preþul petrolului creºte
continuu, pe fondul
tensiunilor dintre Rusia ºi
Ucraina

P
reþul futures al þiþeiului brut a ur-
cat ºi ieri, pe pieþele externe,
ajungând aproape de 90 de dolari
pe baril, în urma escaladãrii ten-

siunilor dintre Rusia ºi Ucraina, dar ºi pe
fondul ameninþãrilor la adresa infra-
structurii din Emiratele Arabe Unite ºi al
eforturilor fãcute de OPEC+ pentru atin-
gerea obiectivului de creºtere lunarã a
producþiei, conform Reuters.

Cotaþia futures a þiþeiului european de
tip Brent cu livrare în martie a urcat cu
1,6% în a doua parte a zilei de ieri, la
89,78 dolari barilul la ICE Futures Euro-
pe, acesta fiind cel mai ridicat nivel atins
dupã octombrie 2014. Preþul petrolului
brut american West Texas Intermediate
(WTI) cu livrare în martie a crescut cu
1,5% la Nymex, la ora localã 08.40,
ajungând la 86,87 dolari/baril. Avansul a
venit dupã un plus de peste 2% înregistrat
în ziua anterioarã, pe ambele pieþe.

”Riscurile geopolitice au dus la creºte-
rea preþurilor þiþeiului, deoarece o piaþã
strânsã a petrolului, afectatã deja de sto-

curile scãzute, pare vulnerabilã la o crizã
în lunile urmãtoare”, a declarat, conform
Reuters, Edward Moya, analist senior de
piaþã la OANDA, adãugând: ”Traderii de
energie nu ºtiu cum se va desfãºura situa-
þia de la graniþa dintre Ucraina ºi Rusia
sau dacã Iranul va putea ajunge la un
acord nuclear cu Occidentul, dar probabi-
litãþile aratã cã ceva nu va merge bine ºi
asta va duce, probabil, la unele lipsuri în
aprovizionare pe piaþa petrolului”.

La rândul sãu, Hiroyuki Kikukawa de
la Nissan Securities, a afirmat: ”Evoluþii-
le de pe piaþã sunt influenþate de escala-
darea tensiunilor dintre Rusia ºi Ucraina
ºi de ameninþãrile cu care se confruntã
Emiratele Arabe Unite”.

În Orientul Mijlociu, miºcarea Houthi
din Yemen - aliniatã Iranului - a lansat
luni un atac cu rachete asupra unei baze
din Emiratele Arabe Unite care gãzdu-
ieºte armata americanã. Atacul a fost zã-
dãrnicit de interceptoare Patriot construi-
te în SUA. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

Scãderile indicelui S&P 500 din 1946

Scãdere
Numãrul
scãderilor

Perioada
medie a
recuperãrii
(luni)

5% - 10% 84 1

10% - 20% 29 4

20% - 40% 9 14

40%+ 3 58

Sursa: CNBC

TOP TENDINÞE ÎN BANKING, ÎN 2022

Capgemini: Revoluþia
inovaþiei aduce noi
provocãri pentru bãncile
tradiþionale

R
evoluþa inovaþiei tulburã sectorul
de business-banking, la fel ca ºi
pe cel de consumer banking, iar
bãncile tradiþionale riscã sã piar-

dã un nou sector de clienþi în competiþia
cu fintech-urile, aratã raportul “Top
Trends in Commercial Banking 2022"
publicat recent de compania de consul-
tanþã Capgemini. Potrivit Capgemini,
mare parte din noile produse ºi caracte-
ristici digitale din banking s-au concen-
trat pe partea de consumatori persoane
fizice, în timp ce serviciile pentru perso-
ane juridice au fost uºor neglijate.

Raportul Capgemini aratã cã bãncile
îºi pot atrage din ce în ce mai mulþi clienþi
persoane juridice prin investiþii în tehno-
logii noi sau chiar parteneriate cu fin-
tech-uri. “Succesul bãncilor retail va de-
pinde de investiþii în noile tehnologii.
Pandemia a pornit un proces de transfor-
mare a structurii costurilor ºi de reducere
a cheltuielilor”, se noteazã în raport.

Potrivit acestuia, “noua erã” a ban-

kingului vizeazã migrarea serviciilor în
platforme speciale ºi în acelaºi timp mi-
grarea bazelor de date în cloud: “O in-
frastructurã IT de bazã robustã ºi rezi-
lientã va permite bãncilor sã lanseze su-
cursale exclusiv digitale. În timp ce teh-
nologiile digitale sunt critice, datele re-
prezintã unul din cele mai importante
active ale bãncilor, iar migrarea servi-
ciilor în platforme va permite crearea de
ecosisteme de date”, mai aratã Capge-
mini, adãugând cã punerea accentului
pe bazele de date subliniazã nevoia bãn-
cilor pentru servicii avansate de cyber-
security.

Totodatã, potrivit Capgemini, o temã
importantã pentru bãnci în 2022 o repre-
zintã investiþiile în “tehnologii emergen-
te” precum 5G sau “finanþele descentrali-
zate” (DeFi), “care ar putea contribui de-
cisiv la aceastã nouã erã a bankingului”.

M.G.
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KLAUS IOHANNIS,
PREªEDINTELE ROMÂNIEI:

“Trebuie sã fim
pregãtiþi pentru
scenariul în care partea
rusã va refuza sã
continue calea
dialogului”

G
uvernul ºi instituþiile cu atribuþii în
domeniul apãrãrii se pregãtesc în
aceastã perioadã pentru gestionarea

efectelor negative pe care un eventual
conflict armat între Federaþia Rusã ºi
Ucraina le-ar putea avea asupra econo-
miei þãrii noastre, a declarat, ieri,
preºedintele Klaus Iohannis, la finalul
ºedinþei Consiliului Suprem de Apãrare
a Þãrii, în care s-a discutat despre situaþia
tensionatã de la graniþa ruso-ucraineanã.

(continuare în pagina 3)

VASILE DÎNCU, MINISTRUL
APÃRÃRII NAÞIONALE:

„Nu se pune problema
sã trimitem soldaþi
sau echipamente în
Ucraina”

V
asile Dîncu, ministrul Apãrãrii
Naþionale, a declarat, ieri, cã Româ-
nia nu va trimite trupe în Ucraina, în

contextul escaladãrii crizei provocate de
prezenþa trupelor ruseºti. Ministrul Apã-
rãrii a precizat cã autoritãþile din þara no-
astrã nu au discutat nici mãcar despre ac-
tivarea rezerviºtilor.

„Nu se pune problema dea trimite sol-
daþi sau echipamente în Ucraina. Dacã
vã uitaþi în regulile NATO, nici NATO nu
poate face asta. Dislocarea trupelor se
poate face doar dacã este ameninþatã o
þarã membrã a NATO.

(continuare în pagina 3)

DACIAN CIOLOª,
ªEFUL USR:

“Preºedintele României
trebuia sã iasã de mult
sã ne spunã cum se
pregãteºte þara
noastrã pentru acest
conflict”

L
iderul USR Dacian Cioloº s-a decla-
rat nemulþumit de faptul cã preºedin-
tele Klaus Iohannis a ieºit destul de

târziu în faþa cetãþenilor pentru a spune
cum se pregãteºte þara noastrã pentru o
eventualã escaladare a conflictului
ruso-ucrainean.

“Vedeþi cã iniþial am obþinut informa-
þii de la ºefi de alte state, din altã parte, de
la oficiali din alte þãri decât din România
despre conflictul cu Rusia.

(continuare în pagina 3)

LUDOVIC ORBAN,
PREªEDINTELE FORÞA
DREPTEI:

“Acþiunea autoritãþilor
din România trebuie sã
fie foarte clarã ºi fermã”

F
ostul premier Ludovic Orban a taxat
reacþia întârziatã a preºedintelui Kla-
us Iohannis ºi a guvernului Ciucã.

Preºedintele formaþiunii politice Forþa
Dreptei ne-a declarat: “Preºedintele, Gu-
vernul ºi toate autoritãþile trebuie sã evalu-
eze toate scenariile posibile, sã fie prezenþi
în toate formatele de discuþii care vizeazã
soluþionarea crizei ºi sã îºi asigure garanþii
privitor la faptul cã România nu e afectatã,
garanþii ce nu pot fi obþinute decât de la
partenerii noºtri europeni ºi transatlantici.
În aceste momente, România trebuie sã fie
foarte activã pe plan extern, sã aibã iniþiati-
ve ºi sã comunice cu partenerii.

(continuare în pagina 3)


