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40% ! Douã zile din anul 1929
au rãmas în memoria investitorilor: 24 octombrie-“joia neagrã”-în care trendul bursier a
început sã scadã ºi 29
octombrie-“marþea neagrã”,
cea mai devastatoare zi din
toatã istoria bursierã a SUA, în
care s-a anulat toatã creºterea
bursei din ultimul an. Doar în
15 zile, de pe bursã s-au evaporat 30 de miliarde de dolari,
sumã comparabilã cu totalul
cheltuielilor SUA în primul
razboi mondial! Oficial, criza
economicã a durat din august
1929 pânã în martie 1933;
evoluþia PIB-ului din SUA
arãtând aºa: 1929 – 87 miliarde
$; 1930 – 75 mld.$; 1931 – $59
mld.$; 1932 – 42 mld.$; 1933 –
40 mld.$. Ca urmare a scãderii
activitãþii industriale, în 1933,
15 milioane de americani erau
ºomeri iar venitul mediu al
celor care lucrau a scãzut cu
43%. În timpul recesiunii, falimentau în medie douã bãnci pe
zi. Criza financiarã de a-tunci a
avut trei faze:
· octombrie-decembrie 1930:
unele bãnci au început sã dea
semne de slãbiciune iar lipsa
oricãrei garantãri a depozitelor
a fãcut ca panica sã se rãspândeascã rapid. Atunci, Fed fie nu
a dorit, fie nu a putut sã
opreascã expansiunea crizei în
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sistemul bancar.
· iunie-decembrie 1931. Primul
eveniment: falimentul bãncii
“Kreditanstalt”, moment care a
adus panicã în sistemul bancar.
În SUA, indicele preþurilor a
scãzut cu 9.4% (deci deflaþie),
indicele producþiei industriale
s-a prãbuºit cu 15%, masa monetarã s-a redus cu 5.7% iar rata
dobânzii a rãmas la 11.3%.
· decembrie 1932 – martie
1933. Aceastã a treia fazã ºi a
reprezentat apogeul Marii
Crize. Comparativ cu 1929,
datele macroeconomice arãtau
aºa: ºomajul a crescut la 25%,
bursa a pierdut 80% din capitalizare, indicele producþiei
industriale a scãzut cu 52%,
masa monetarã s-a contractat
cu 33%, indicele preþurilor a

scãzut cu 33% iar o treime dintre banci ori au dat faliment, ori
au fost preluate.

investiþii s-au separat de cele
comerciale.

Sfârºitul crizei a coincis cu
instalarea la putere a preºedintelui F.D. Roosevelt, care a
venit la Casa Albã cu un plan
ce a rãmas în istorie: “The New
Deal”. Printre mãsurile luate:
înfiinþarea
Reconstruction
Finance Corporation, o entitate
prin intermediul cãreia au fost
furnizate lichiditãþi sistemului
financiar; adoptarea Securities
Exchange Act, prin care s-au
reglementat tranzacþiile ºi s-a
stabilit cadrul legal pentru
împrumuturile pe care bãncile
le pot acorda; bãncile de

Putem compara efectele crizei
economice actuale cu cele generate de criza din 1929-33?
Rãspunsul poate fi împãrþit în
douã: Da, pentru cã ºi criza
actualã a fost cauzatã de specularea în exces a unor active
financiare, în special acþiuni ºi
imobiliare, active al cãror preþ a
crescut necontrolat în ultimii 10
ani, iar acum, când preþul acestora se apropie de valori mai
normale, descoperim cã bogaþia
mondialã s-a redus cu 30.000
de miliarde de dolari; Nu, pentru cã acum existã mai multã
bogaþie, situaþia economiei
mondiale fiind incomparabil
mai bunã decât în urmã cu 80
de ani, iar guvernele au fonduri
pentru a lupta împotriva crizei.

Renaºterea
din 1933

Criza de azi
seamãnã cu sora
ei din ‘29?

UE ignorã recesiuneade acum ?

Daily Mail a publicat un articol
în care dezvãluie cum se aruncã
banii în Europa pe “proiecte
grandioase”, ca ºi cum la
Bruxelles nu s-a auzit de criza
datoriilor suverane. Peste 50 de
milioane de euro se duc pe o
“Casa a istoriei europene”, unde

