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DOSAR

Obama pot conduce la o prãbuºire a
monedei oficiale americane. Legea din
Utah a dat deja idei mai multor state,
între care Minnesota, Idaho ºi Georgia,
care analizeazã decizii similare.

China luptã
din greu cu inflaþia

ªi chiar dacã lumea priveºte cu admiraþie
sau chiar invidie super-puterea asiaticã,
China, crezând cã acolo reverberaþiile
crizei economice mondiale nu prea se
simt, situaþia e departe de a fi rozã.
Inflaþia în China s-a accelerat în mai la
5,5%, cel mai ridicat nivel din ultimele
34 de luni, departe de obiectivul de 4%
fixat de guvern pentru 2011. Analiºtii
susþin cã datele prezentate de autoritãþile
de la Beijing sugereazã o încetinire a ritmului de creºtere a celei de-a doua

economii a lumii, dar nu foarte rapidã,
ceea ce ar putea duce la o înãsprire a
politicii mo-netare. Banca Centralã a
Chinei a majorat de opt ori rata rezervelor minime obli-gatorii cerute bãncilor ºi a urcat de patru ori rata dobânzii
din octombrie 2010, pentru a contracara
efectele creºterii inflaþiei. Controlarea
inflaþiei reprezintã una dintre prioritãþile
guvernului chinez, care se teme cã majorarea preþurilor va produce instabilitate
socialã, aºa cum s-a întâmplat în anii
‘80, când rata inflaþiei a depãºit 10% ºi a
fost un factor declanºator al protestelor
de la Tiananmen. Pe de altã parte, majorarea salariilor în China, creºterea
inflaþiei ºi un yuan care se apreciazã
rapid ar putea reprezenta o sursã de
inflaþie la nivel global. În trecut, China a
ajutat la menþinerea unei rate scãzute a

inflaþiei în Occident, ca urmare a unei
forþe de muncã ieftine ºi numeroase, precum ºi din cauza unei monede naþionale
slabe, care a menþinut exporturile Chinei
la preþuri scãzute. În prezent însã, China
deþine primul loc în rândul a 22 de þãri
emergente din Asia, în privinþa probabilitãþii de a înregistra o creºtere economicã stabilã ºi rapidã în urmãtorii cinci ani.
Geografia economiilor mondiale se va
schimba radical în urmãtorii ani, a pro
gnozat economistul ºef al PricewaterhouseCoopers, John Hawksworth. China
va deveni cea mai mare piaþã bancarã
din lume, depãºind Statele Unite cu 20
de ani mai devreme decât se anticipa
înainte de crizã. Bãncile chineze dominã
deja topurile globale ca valoare de
piaþã.
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