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“Citibank”,
amendatã pentru
deficienþe
în politicile
de combatere
a spãlãrii banilor

O autoritate de reglementare
a sectorului bancar din
SUA a amendat “Citi-

bank”, divizie a “Citigroup” Inc.,
cu 70 de milioane de dolari pentru
cã aceasta nu a rezolvat deficienþe-
le din politicile sale privind comba-
terea spãlãrii banilor, anunþã Reu-
ters.

Biroul pentru Controlul Monedei
(OCC) a amendat banca la finele lu-
nii decembrie ºi a dezvãluit sancþiu-
nea sãptãmâna trecutã. Autoritatea
de reglementare a aplicat sancþiunea
civilã deoarece banca nu a reuºit sã
rezolve deficienþele în domeniul
menþionat, identificate pentru prima
datã în 2012.

Mark Costiglio, purtãtor de
cuvânt al bãncii, a declarat cã institu-
þia intenþioneazã sã se alinieze la toa-
te normele federale care au ca þintã
spãlarea banilor.

“Citi este angajatã sã ia toate mã-
surile necesare ºi adecvate ca sã înlã-
ture preocupãrile OCC”, a menþionat
Mark Costiglio.

“Citigroup” a luat la cunoºtinþã
concluziile autoritãþii fãrã sã recunoascã
sau sã nege deficienþele, conform
OCC, care adaugã cã amenda a fost
plãtitã de bancã. (V.R.)
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IONUÞ DUMITRU:

“Dobânzile vor creºte
inevitabil, pentru
cã inflaþia creºte”
lAnaliºtii estimeazã cã BNR va creºte, astãzi, rata
dobânzii cheiel Lucian Isar: “Majorarea dobânzii
de politicã monetarã nu va face decât sã consolideze
creºterea ROBOR din ultima perioadã”

Dobânzile de pe piaþa noa-
strã vor creºte în mod ine-
vitabil, pentru cã inflaþia

creºte, considerã Ionuþ Dumitru,
preºedintele Consiliului Fiscal.
Conform domniei sale, în contex-
tul în care, la finalul anului trecut,
Ministerul Finanþelor Publice
(MFP) a fãcut plãþi importante, in-
jectând, astfel, lichiditate în piaþã,
indicele ROBOR, care a crescut
accelerat în ultimele luni ale lui
2017, a început sã înregistreze
unele scãderi, în primele zile ale
anului curent.

Cu toate acestea, tendinþa
ROBOR, în funcþie de care sunt cal-
culate dobânzile la creditele în lei,
este una de creºtere, potrivit lui Ionuþ
Dumitru, care ne-a explicat:
“Dobânzile din piaþã au o tendinþã
clarã de creºtere, în condiþiile în care
inflaþia creºte foarte repede. Anul
trecut s-a încheiat cu un nivel al
inflaþiei foarte ridicat, de circa 3,3%,
dupã estimãrile noastre pentru luna
decembrie.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

SITUAÞIA ECONOMICÃ A PLANETEI PÃMÂNT

Datoria globalã creºte de patru
ori mai tare ca PIB mondial

lMAKE: “Criza de supra-îndatorare nu a fost rezolvatã niciodatã, nicãieri pe cuprinsul Planetei”
lMAKE: “Sistemul dezvoltãrii pe baza creditului cu dobândã nu mai funcþioneazã”

D
atoria mondialã a atins
un nivel record de 233
trilioane de dolari în tri-
mestrul al treilea din

2017, cu 16 trilioane de dolari mai
mult faþã de finalul anului 2016,
potrivit unei analize publicate, sãp-
tãmâna trecutã, de Institutul Interna-
þional pentru Finanþe (IIF), cel mai
mare grup de lobby al sectorului fi-
nanciar. Raportul precizeazã, potrivit
Reuters, cã datoria sectorului privat
non-financiar a atins noi maxime în
Canada, Franþa, Hong Kong, Coreea
de Sud, Elveþia ºi Turcia. Cifra IIF in-

clude datoria totalã a gospodãriilor,
guvernelor, sectorului financiar ºi
companiilor din sectorul non-finan-
ciar.

Anul trecut, PIB-ul mondial, în
preþuri curente, a crescut la 79,28 tri-
lioane de dolari, potrivit Fondului
Monetar Internaþional, de la 75 trilio-
ane în 2016 ºi 58 de trilioane în 2007.

Astfel, anul trecut, economia lumii
a crescut cu 4 trilioane de dolari, în
timp ce datoriile s-au majorat cu 16
trilioane de dolari, creºterea PIB-ului
mondial având o valoare situatã la un
sfert din valoarea creditului aferent.

MAKE, preºedintele grupului de
presã BURSA, autor a douã volume
intitulate “Soluþia crizei. Terminus a
quo” ºi, respectiv, “VIÞELUL DE
AUR/ Tâlcul dobânzii”, ne-a declarat
urmãtoarele: “Cifrele anunþate de IIF
pun în evidenþã cum îndoctrinarea
îndobitoceºte.

Pentru cã existã un consens general
în toatã Uniunea Europeanã ºi la ni-
velul specialiºtilor cum cã lumea a
depãºit criza financiarã. Dar toþi ºtim
cã aceastã crizã financiarã are numele
de «crizã de supra-îndatorare». Dupã
cum observãm, din 2007 ºi pânã în

2017, datoria globalã nu s-a diminuat
nicidecum, ci a crescut ºi a crescut di-
stanþa dintre nivelul valoric al datoriei
globale ºi cel al PIB-ului planetar.

PIB a crescut, dar mai puþin decât
datoria. Prin urmare, criza de su-
pra-îndatorare nu s-a încheiat nicio-
datã. Este o prostie sã afirmi cã ne
aºteaptã o nouã crizã financiarã în
curând, de vreme ce ea este aceeaºi.

Nu, noi nu am depãºit criza de su-
pra-îndatorare ºi, dupã cum se vede,
nici nu avem cum sã o depãºim pen-
tru cã, la fiecare credit, creºterea PIB
are o valoare situatã la sfertul valorii
creditului. Prin urmare, datoria va
creºte în continuare, cât timp menþi-
nem sistemul de dezvoltare econo-
micã bazat pe creditul cu dobândã.
Judecãþile mele se bazeazã pe cifrele
raportate de instituþiile internaþiona-
le, dar nu am încredere în aceste ci-
fre, în mediul on-line sunt vehiculate
cifre cu mult mai critice. Situaþia
mondialã cred cã este cu mult mai
gravã, cred cã de cel puþin cinci ori”.

Analiºtii IIF avertizeazã cã povara
datoriilor ar putea acþiona ca o frânã
în calea intenþiilor bãncilor centrale
de a majora dobânzile, având în vede-
re îngrijorãrile care existã cu privire
la capacitatea unor firme ºi guverne
puternic îndatorate de a-ºi asigura
serviciul datoriei.

A.S.

(continuare în pagina 7)

RADU HANGA, ASOCIAÞIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI:

“Principala tendinþã a anului - orientarea
investitorilor cãtre fonduri diversificate
ºi de acþiuni”

l “Menþinerea climatului de nesiguranþã ºi
impredictibilitate constituie o frânã în calea
dezvoltãrii industriei fondurilor de investiþii”,
apreciazã preºedintele AAF

Reporter:Cumafostanul2017pen-
trupiaþalocalãafondurilordeinvestiþii?

Radu Hanga: Anul 2017 a fost
bun, cu o evoluþie pozitivã a pieþei
fondurilor de investiþii pe toate seg-
mentele sale: fonduri deschise, închi-
se, locale, dar ºi strãine vândute local.

A consemnat

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 5)

RADU ZILIªTEANU:

“Accesul dificil la finanþare -
printre principalele probleme
ale sectorului imobiliar”
l Georgescu, APMCR: “Dupã trei semestre de
scãdere a industriei construcþiilor, sectorul se aflã
în recesiune tehnicã” l JLL România: “În lipsa
unor turbulenþe politice majore, 2018 va aduce
noi investitori în þara noastrã”

Anul 2018 aduce cu el ºi pro-
bleme în sectorul imobiliar,
e s t e d e p ã r e r e R a d u

Ziliºteanu, expert în domeniu, subli-
niind faptul cã, printre principalele
probleme, se numãrã ºi accesul difi-
cil la finanþare.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 2)

“Creºterea ROBOR va avea un impact negativ
asupra sectorului construcþiilor”
(Interviu cu Ovidiu Iliescu, directorul general al Casei Sociale a Constructorilor)

Reporter: Ce aºteptãri are secto-
rul construcþiilor de la acest an?

Ovidiu Iliescu: Cred cã prima
parte a anului nu va aduce nimic în
plus faþã de anul 2017. Sã vedem cât
de repede bugetul pe 2018 va intra
în execuþie, cât de repede vor ajun-
ge banii cãtre cei care sunt consu-
matori ºi care fac ºi investiþii, sã ve-
dem care vor fi reacþiile UE vizavi
de problemele pe care le-a avut
România cu derularea proiectelor
din fondurile europene ºi cu gradul
de absorbþie, care este cel mai scã-
zut din UE.

A consemnat

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Creºterea din ultima parte a anu-

lui a ROBOR va avea un impact

negativ asupra sectorului de

construcþii, pentru cã evoluþia

acestui indice influenþeazã

dobânzile la creditele ipotecare în

lei, este de pãrere Ovidiu Iliescu,

directorul general al Casei Socia-

le a Constructorilor (CSC).

Printre altele, domnia sa consi-

derã cã datele pe care a fost

construit bugetul pentru acest an

“s-ar putea sã nu fie cele mai feri-

cite”. Ovidiu Iliescu ne-a spus,

într-un interviu: “Fãrã investiþii,

nu ºtiu cum o sã duduie econo-

mia, pentru cã motorul de avan-

sare a economiei este reprezentat de investiþii. Lipsa forþei de muncã din

construcþii încã nu a devenit relevantã, dar în clipa în care vor veni fondu-

rile sau vor fi accesate mai bine ºi proiectele noi vor începe sã fie imple-

mentate, atunci sã vedem de unde se gãseºte forþã de muncã”.

Cu un plus de 4,4% faþã de sfârºitul
anului 2016, la finalul lunii noiem-
brie 2017, activele fondurilor locale
au depãºit 23 de miliarde de lei, iar
însumate cu cele ale fondurilor strãi-
ne vândute local vorbim de mai mult
de 26 de miliarde de lei, ceea ce
echivaleazã cu un avans de 5,2%,
potrivit lui Radu Hanga, preºedinte-
le Asociaþiei Administratorilor de
Fonduri (AAF).

(continuare în pagina 5)

BARCLAYS ANTICIPEAZÃ

Acþiunile marilor bãnci
din SUA vor creºte
cu pânã la 20% în 2018

Creºterea dobânzilor ºi redu-
cerea taxelor în SUA vor
impulsiona cursul acþiunilor

bãncilor americane în 2018, con-
form analiºtilor Barclays, care anti-
cipeazã cã titlurile marilor instituþii
financiare din Statele Unite se vor
aprecia cu pânã la 20% anul acesta,
iar tendinþa pozitivã se va menþine ºi
în 2019.

Potrivit investopedia.com, douã
dintre acþiunile cu cele mai mari
creºteri vor fi “JPMorgan Chase &
Co.” (cea mai mare bancã america-
nã) ºi “Citigroup” Inc., în timp ce
banca de investiþii “Goldman Sachs
Group” Inc. se va redresa dupã evo-

luþia destul de slabã din 2017.
Sursa citatã aminteºte cã atât ac-

þiunile “JPMorgan”, cât ºi cele ale
“Citigroup” au crescut cu peste 25%
anul trecut, în timp ce titlurile
“Goldman Sachs” au câºtigat mai
puþin de 8%. Analiza mai precizeazã
cã alte bãnci ale cãror acþiuni vor
creºte în acest an sunt “M&T Bank”
Corp., “U.S. Bancorp” ºi “Wells
Fargo & Co”.

Analiºtii “Barclays” subliniazã cã
expansiunea PIB-ului ºi ºomajul în
scãdere din SUA sunt semne bune,
care vor stimula cursul acþiunilor
bãncilor. (A.V.)

(continuare în pagina 6)


