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* FED urmeaz? s? decid?, ast?zi, asupra ratei dobânzii-cheie, iar anali?tii estimeaz? c?
aceasta va cre?te
* Ionel Bl?nculescu: "Faptul c? SUA vor atrage capital din alte state va s?r?ci cât se
poate ??rile lumii, mai ales zonele emergente"
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SUA se vor transforma în cel mai mare aspirator de bani de pe glob, ceea ce va s?r?ci cât se
poate de evident ??rile lumii, în special din zona emergent?, dup? ce FED va cre?te constant
rata dobânzii-cheie, consider? analistul economic Ionel Bl?nculescu.
Afirma?iile domniei sale vin în contextul în care FED urmeaz? s? decid?, ast?zi, asupra
ratei dobânzii de politic? monetar?, iar to?i anali?tii se a?teapt? ca aceasta s? creasc? de la
0,50% la 0,75%.
Potrivit domnului Bl?nculescu, acest indicator este extrem de important, determinând via?a
economic? nu numai în SUA, ci ?i pe glob, în special în zonele emergente de genul celor din
BRICS.
Surse din pia?a bancar? spun c? majorarea dobânzii în SUA va complica lucrurile în ??rile
emergente. Acestea ne-au declarat: "În decembrie anul trecut am asistat la o inversare de
curs în mersul dobânzii - a fost o cre?tere modic?, dar a însemnat mai mult decât un semnal,
a fost un avertisment, dup? un trend de sc?dere. De mult? vreme se discut? c? în decembrie
anul acesta va avea loc o nou? cre?tere de dobând?. Estim?rile din pia?? sunt c? vor fi
cre?teri ale dobânzii, ceea ce complic? lucrurile pentru ??rile emergente. Avem un exemplu în
1994, când dobânda FED a crescut ?i investitorii au plecat din ??rile latine c?tre SUA. Atunci
a avut loc criza mexican?". Sursele noastre ne-au explicat c?, în momentul când SUA urc?
dobânda, americanii au nevoie de capital, iar capitalurile alearg? spre Statele Unite.
Men?ionând c? FED nu face cre?teri mari de dobând? într-o singur? tran??, sursele citate
consider? c? majorarea ratei dobânzii de politic? monetar? nu va avea impact pe pia?a
noastr?.
Ionel Bl?nculescu ne-a mai declarat: "Pe fondul alegerii noului Pre?edinte american,
Donald Trump, care va duce politica de protec?ionism/dirijism/izola?ionism pe cele mai înalte
cote, în scopul recre?rii m?re?iei SUA, se a?teapt? declan?area unui val de 12 cre?teri

agresive ale nivelului dobânzii de politic? monetar?, pentru anii 2017-2018, aceasta urmând
s? ajung? la intervalul ?int? de 3%-3,25%. Cred c? ne putem închipui în ce se vor transforma
SUA - în cel mai mare aspirator de bani de pe glob, ceea ce va s?raci cât se poate de evident
??rile lumii, în special din zona emergent?.
Nu spun c? nu este bine s? creasc? aceast? rat? de politic? monetar?, pentru s?n?tatea
economic? a planetei face bine. Pledez mai mult pentru aceast? m?sur? decât pentru
dobânda «zero», nu dezvolt subiectul, este destul de complex, îns? începerea aplic?rii pe
acest program foarte ambi?ios poate face r?u - vorbim despre acel r?u care se face la
început, pentru ca mai târziu s? ne fie bine, sau, mai precis, lor, americanilor, s? le fie bine.
Dac? gândirea mea se constat? a fi corect?, vom vedea în urm?torii doi ani, iar atunci va
trebui din nou s? ne punem centurile de siguran??, întrucât vor urma turbulen?e ?i va trebui
s? vedem cum putem exploata mai bine aceast? oportunitate. Nu degeaba spunea Churchill
c? optimistul vede «oportunitatea în orice dificultate, iar pesimistul vede dificultatea în orice
oportunitate». Ne a?tept?m la dificult??i, a?a c?, poate noul Fond Suveran de Dezvoltare ?i
Investi?ii, ce urmeaz? s? fie creat, va ?ti s? câ?tige pentru România din aceste mi?c?ri
periculoase de dobânzi la nivel interna?ional".
Ionel Bl?nculescu spune c? exist? posibilitatea s? ne confrunt?m cu un fenomen "extrem
de perfid ?i în?el?tor", denumit "efectul fluturelui", explicând: "Undeva se modific? un indicator
aparent nesemnificativ, nivelul ratei de politic? monetar?, iar întreaga omenire simte ?i
percepe un impact extrem de important, dispropor?ionat de mare".
Specialistul eviden?iaz? c? programul de cre?tere a dobânzii FED este o reeditare a
ac?iunii de stopare a programului de Quantitative Easing.
Toat? lumea se uit? acum c?tre FED ?i c?tre deciziile luate, subliniaz? Cris¬tian Pârvan,
pre?edintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM), care eviden?iaz?
c?, deocamdat?, câ?tigarea alegerilor preziden?iale din SUA de c?tre miliardarul Donald
Trump pare s? aib? un anumit succes pentru americani. Domnia sa ne-a precizat: "O
companie japonez? a anun?at c? vrea s? investeasc? 50 de miliarde dolari în SUA, fiind
dispus? s? mearg? pân? la 100 de miliarde, pe o singur? ipotez? - c? Trump se va ?ine de
angajamentul s? reduc? fiscalitatea ?i s? sprijine dereglementarea. Ca urmare, mediul
investi?ional este foarte sensibil la asemenea anun?uri. Deocamdat? ne afl?m în faza de
tatonare ?i dintr-o parte ?i dintr-alta, pentru c? nici respectiva companie nu a dat înc? banii,
doar a f?cut anun?ul.
De asemnea, Donald Trump l-a nominalizat în func?ia de secretar de stat pe directorul
executiv al gigantul petrolier ExxonMobil (n.r. Rex Tillerson, cunoscut pentru leg?turile sale cu
pre?edintele Federa?iei Rusiei Vladimir Putin). Inclusiv rela?iile bune pe care le are acest om
de afaceri cu pre?edintele Putin ?i cu Rusia sunt un semnal bun pentru investitori. Ce va
rezulta din toate mi?c?rile care se petrec acum în SUA, vom vedea.
Cert este c? tot ce se va întâmpla pe pia?a interna?ional? va avea repercusiuni inclusiv la
noi, iar considerentele economice vor prevala fa?? de orice angajamente luate în orice
circumstan??. Tot ce se va întâmpla în Europa - fie dac? vorbim despre alegerile din Fran?a
?i Germania, fie dac? ne referim la condi?iile de negociere ?i demarare a perioadei BREXIT,
la ce se va întâmpla în Italia - o economie mare, important?, cu multe semne de întrebare
pân? la punerea problemei de ie?ire din UE - va avea repercusiuni ?i la noi".
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