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Destrãmarea
zonei euro, doar
o ipotezã?
Dupã cum se ºtie, se aºteaptã ca
Atena sã anunþe intrarea în incapacitate de platã ºi chiar sã
renunþe la moneda euro. “Dacã
asta se va întâmpla, este posibil
ca alte economii din zona euro
sã ajungã sub o presiune se-verã
ºi sã creeze panicã pe pieþele
financiare. Aºa cã destrãmarea
regiunii euro nu poate fi scoasã
din discuþie, ceea ce ar putea
provoca ºocuri politice majore,
care vor agrava stresul
economiei la un nivel mult
peste cel de dupã colapsul
Lehman Brothers“, se mai aratã
în raportul FMI, citat de
Incont.ro. ªi în timp ce criza
datoriilor zguduie Europa,
economia spaniolã are ºi ea
probleme serioase, pe care nu a
reuºit sã le rezolve de ani buni.
Curând sau mai târziu, cele economice vor aduce Spania la
mâna FMI ºi a UE, iar împrumutul de urgenþã pentru a evita
colapsul nu mai este o incertitudine, ci doar o problemã de
timp. Pe de altã parte, SUA
susþine cã joacã un rol central în
susþinerea Europei pentru ca
bãtrânul continent sã facã faþã
crizei datoriilor. Chiar secretarul Trezoreriei americane,
Timothy Geithner, a afirmat cã
Fondul poate strânge rapid bani
dacã va fi nevoie ºi a declarat cã
Rezerva Federalã a deschis linii
valutare pentru a asigura lichiditãþi în dolari, pentru Europa.

Crah-uri care au
zguduit lumea

Un crah este o cãdere rapidã a
bursei sau a pieþei financiare.
Se vorbeste de crah în momentul când piaþa cade cu mai mult

de 20 la sutã în câteva zile. Iatã
o succintã istorie a acestor crize
economice acute:
 1637: Una din primele bule
speculative din istoria economicã a lumii a fost “tulipomania”,
nebunia comerþului cu bulbi de
lalele. În februarie 1637, în
punctul culminant al speculaþiilor, un bulb de lalea valora de
zece ori mai mult decât venitul
anual al unui muncitor calificat.
În 1642, dupã ce piaþa s-a
liniºtit, preþurile cãzuserã la o
ze-cime din valorile maxime.
 1869 – “Vinerea neagrã” a
fost un fenomen de panicã
financiarã cauzat de eforturile a
doi speculatori de a îngenunchea “New York Gold
Exchange”.
 1873 - Criza din 1873 a
antrenat o severã cãdere economicã în Europa ºi în Statele
Unite, cunoscutã ca “Long
Depression”, pentru cã a þinut
pânã în 1896. A avut la bazã
decizia lui Otto von Bismark de
a se renunþa la talerii din argint,
cu efect direct asupra pieþei ºi
valorii metalului preþios.
 1907 - Panica din acel an a
fãcut ca “New York Stock
Exchange” sã cadã cu peste 50
la sutã de la valorile atinse cu
un an înainte. Numeroasele falimente au determinat o scãdere
a încrederii investitorilor, care
au început sã-ºi retragã banii.
JP Morgan a rãmas în istorie
pentru implicarea în crizã,
susþinând din banii sãi sistemul
bancar.
 1929 - Crah pe Wall Street.
Joi, 24 octombrie 1929,
indicele Dow Jones pierde mai
mult de 22 la sutã la începerea
ºedinþei, dar se redreseazã ºi
închide cu o scãdere de 2,1 la
sutã. Pe 28 octombrie cade din
nou cu 13 la sutã ºi cu 12 la sutã
în Marþea Neagrã. Criza care a
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urmat este cunoscutã drept
“Marea Depresiune”.
 1987 - Black Monday, 19
octombrie 1987, primul crah al
erei informatice, pentru cã este
asociatã cu “program trading”,
operaþiuni comerciale efectuate
de compu-tere, simultan, în
baza unor condiþii ale pieþei
predeterminate. Alþii spun cã
prãbuºirea a fost cauzatã de disputele pe politici monetare din
cadrul “G7”. Dow Jones a pierdut 22,6 la sutã într-o singurã
zi, iar alþi indici bursieri l-au
urmat.
 1997 - Criza financiarã asiaticã. A început în iulie 1997, în
Thailanda, cauzatã de moneda
localã, ºi s-a rãspândit în sudestul Asiei ºi în Japonia. Piaþa
din Hong Kong, supraîncãlzitã,
a reacþionat violent, iar punctul
culminant a fost la 27
octombrie, când întreaga piaþã
mondialã s-a prãbuºit. Dow
Jones a suferit a ºaptea cea mai
gravã cãdere din 114 ani de
existenþã.
 2000: Criza dot-com. O bulã
speculativã care s-a dezvoltat
între anii 1995 - 2000 ºi care a
culminat în martie 2000. Piaþa
NASDAQ ºi bursele internaþionale au suferit cãderi
masive antrenate de picajul
acþiunilor companiilor din zona

noilor tehnologii ºi a internetului. Indicele NASDAQ s-a
prãbuºit cu 27 la sutã în primele
sãptãmâni din aprilie ºi 39,3 la
sutã într-un an.
 2001: Atentatele din 11 septembrie antreneazã o prãbuºire
bruscã a pieþelor bursiere,
cauzatã de cele 40 de miliarde
de dolari pe care industria asigurãrilor le-a pierdut atunci.
Bursa din New York a fost
închisã pentru o sãptãmânã, iar
la deschidere, indicele Dow
Jones a scãzut cu 7,3 la sutã.
 2008: Criza “subprime” se
propagã pe pieþele financiare
din lumea întreagã. Din ianuarie ºi pânã în octombrie, indicii
bursieri pierd între 30 ºi 50 la
sutã, cu precãdere în ultima
parte a perioadei. Este debutul
crizei pe care ºi acum o trãim
cu toþii.

“Joia neagrã”
ºi “marþea
neagrã”,
din 1929

Sã ne reamintim anul ‘29.În
luna octombrie a acelui an, istoria a considerat cã a venit
momentul ca America sã
plãteascã pentru toate excesele
fãcute în ultimul deceniu.
Bursa s-a prãbuºit atunci cu
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