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Dezinflaþie fãrã
recesiune nu se poate
Î

ntr-o perioadã în care toþi bancherii
centrali încearcã sã ne convingã cã
poate exista �dezinflaþie imaculatã�
ºi cã încã o majorare uºoarã a

dobânzilor va rezolva problema
inflaþiei fãrã a trimite economia
în recesiune, vine un fost ban-
cher central care susþine cã Fe-
deral Reserve are nevoie de o
recesiune pentru a câºtiga lupta
împotriva inflaþiei.

�Nu am gãsit niciun caz în
care o dezinflaþie indusã de o
bancã centralã s-a realizat fãrã o rece-
siune�, se aratã în studiul �Managing
Disinflations�, prezentat recent în ca-
drul US Monetary Policy Forum, un
eveniment organizat anual de Booth
School ofBusiness din cadrul Univer-
sity of Chicago.

Lista autorilor îl include pe Frede-
ric Mishkin, profesor la Columbia
University, fost guvernator în cadrul
Federal Reserve Board of Governors
între 2006 ºi 2008.

Studiul include 16 perioade de de-
zinflaþie din Statele Unite, Germania,
Canada, ºiMareaBritanie ºimai subli-
niazã cã �o relaxare prematurã a politi-

cii monetare va conduce la
creºterea costului total al de-
zinflaþiilor�.

Din pãcate, multe bãnci
centrale îºi justificã acþiunile
prin aceea cã nu se pot opune
tendinþelor imprimate de ma-
rile bãnci centrale ºi par sã
încline tocmai cãtre o relaxare

monetarã prematurã, pe fondul lipsei
complete a oricãrei responsabilitãþi
pentru greºelile de politicã monetarã.

Dupã ce au arãtat cã nu au descope-
rit dezinflaþie fãrã recesiune, autorii
studiului �Managing Disinflations�
mai subliniazã cã �reducerea inflaþiei
cu un punct procentual are un cost mai
redus atunci când banca centralã este
credibilã, când procesul estemai rapid
ºi porneºte de la un nivel mai ridicat al
inflaþiei�, însã nu oferã nici cel mai

mic indiciu despre universul paralel
unde s-ar putea gãsi bãncile centrale
care s-ar putea lãuda mãcar cu o fãr-
âmã de credibilitate.

Cu toate acestea, analiza mai subli-
niazã cã �acþiunile de politicãmoneta-
rã din 2022 au restabilit credibilitatea
Federal Reserve ºi probabil au redus
costul dezinflaþiei�.

Dar chiar ºi în cazul celei mai im-
portante bãnci centrale din lume, cre-
dibilitatea nu este suficientã.

Ea trebuie susþinutã prin noi majo-
rãri ale dobânzii de politicã monetarã,
în acest an ºi �probabil pânã în2025".

Este greu de crezut cã o astfel de re-
comandare va fi urmatã, deoarece eco-
nomiaglobalã dinprezent este rezulta-
tul umflãrii unei bule speculative fãrã
precedent istoric, a cãrei implozie va
avea efecte dramatice ºi asupra econo-
miei reale, dar mai ales asupra iluziei
create în jurul solvabilitãþii statelor su-
verane.

(continuare în pagina 9)

Escrocii din spatele clonãrii
site-ului bursa.ro, devoalaþi de
autoritatea de supraveghere a
pieþei de capital britanice
l FCA: ”ªtim cã escrocii folosesc detaliile FCA ca sã înºele consumatorii” l ”Pe baza informaþiilor pe care ni le-aþi furnizat, credem cã aþi fost
contactat de o firmã clonatã”, ne-a transmis supraveghetorul pieþei britanice l În ultima lunã, în mediul online au circulat mai multe clone ale paginii
site-ului BURSA, cu articole false prin care oamenii erau ademeniþi sã depunã bani, cu ”promisiunea” unor câºtiguri fabuloase l Una dintre firmele
aflate în spatele schemei susþine cã este autorizatã în Regatul Unit; supraveghetorul pieþei britanice a infirmat acest lucru

L
iontrust Investment LLP,
una dintre firmele din par-
tea cãreia eºti sunat dupã
ce parcurgi toþi paºii indi-
caþi în articolele false ce
imitã pagina site-ului zia-
rului BURSA, prin care
oamenii sunt ademeniþi sã

depunã bani, cu �promisiunea� unor
câºtiguri fabuloase («POVESTEA
CLONÃRII SITE-ULUI BURSA
Oamenii sunt ademeniþi sã depunã
sume de bani, cu �promisiunea� unor
câºtiguri fabuloase - 14.02.2023 |
BURSA.RO»), nu figureazã în evi-
denþele Financial Conduct Authority
(FCA), reiese din informaþiile pe care
ni le-a transmis supraveghetorul pieþei
de capital din Marea Britanie.

Rãspunsul autoritãþii britanice vine
dupã ce, un reprezentat al LionTrust
Investment LLP, care m-a sunat sã mã
convingã sã depun bani pe care ei sã-i
investeascã cu un randament de
25%-30% pe sãptãmânã, mi-a spus cã
firma pe care o reprezintã este regle-
mentatã înRegatulUnit. Chiar a trimis
ºi un document în acest sens, care po-
artã sigla FCAºi a Bãncii Angliei. De-
oarece situaþia prezenta ingredientele
unei fraude (engl. scam), am contactat
autoritatea de reglementare britanicã.
În discuþia telefonicã, cei de la FCAau
spus cã probabil este vorba despre o
fraudã, dar cã vor studia cazul ºi vor
trimite un rãspuns prin mail.

Sãptãmâna trecutã, Financial Con-
duct Authority ne-a transmis: �Aþi
întrebat dacã documentele pe care
le-aþi primit sunt autentice.Vedemcãse
afiºeazã sigla FCA pe certificat. Sun-
temla curent cu faptul cã escrocii (engl.
scammers) folosesc detaliile FCApen-
tru a înºela consumatorii, fãcându-i sã
creadã cã au legãturã cu noi.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)
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Statul de drept ºi
democraþia
Î

n zgomotul mediatic infernal pro-
dus de luptele din Ucraina sau de
alte evenimente, precum manife-
staþiile de stradã din Franþa legate

de reforma sistemului de pen-
sii, problema statului de drept
pare sã fi trecut pe un plan se-
cundar. Dar încã odatã apa-
renþele înºalã! Dacã ar fi aºa
de ce ar mai fi nevoie de ºan-
tajul deschis ºi permanent al
Ungarei în privinþa susþinerii
militare ºi economice a Ucrai-
nei sau a aderãrii la NATO a Suediei
ºi Finlandei? Sau de tentativele per-
manente ale Poloniei de a pune pro-
blema securitãþii europene, profitând
de tragedia ucraineanã, înaintea crite-
riilor privind democraþia? Cele douã
state iliberale, între care Ungaria sea-
mãnã din ce în ce mai mult cu o dicta-
turã, sunt, de fapt, în defensivã. Rãz-
boiul din Ucraina, care începea câteva
zile mai târziu, a fãcut ca cele douã
decizii istorice ale Curþii europene de

justiþie de la Luxemburg din 16 fe-
bruarie 2022 sã treacã aproape neob-
servate.

Or, atunci, Curtea de Justiþie a UE
a adoptat douã hotãrâri semni-
ficative în privinþa contestaþii-
lor depuse separat de Ungaria
ºi Polonia - care, de altfel, s-au
susþinut ºi reciproc ca interve-
nienþi în fiecare din aceste
procese - în privinþa aºa-nu-
mitului mecanism de condi-
þionalitate care guverneazã

bugetul UE. Or, acest mecanism are
menirea de a pune primirea fonduri-
lor europene în relaþie cu respectarea
statului de drept de cãtre statelemem-
bre. Ceea ce au fãcut cele douã state
când, însã, amiciþia faþã de Rusia pu-
tinistã a luiViktorOrbannu impietase
asupra colaborãrii în Grupul de la Vi-
segrád, a fost o provocare prin care
întregul proiect european era pus în
discuþie. Ceea ce cereau cele douã
state era anularea Regulamentului

(UE, Euratom) 2020/2092 privind
�Regim general de condiþionalitate
pentru protecþia bugetului Uniunii
Europene; Protecþia bugetului Uniu-
nii în cazul încãlcãrii principiilor sta-
tului de drept într-un stat membru� în
numele pretinsei eludãri ale unor arti-
cole din Tratatul Uniunii Europene
(articolului 7 din TUE ºi 269 din
TFUE) ºi a încãlcãrii altora (articol 4
alineatul (1), articolul 5 alineatul (2)
ºi articolul 13 alineatul (2) din TUE),
precum ºi ale principiilor securitãþii
juridice, proporþionalitãþii ºi egalitãþii
statelor membre în raport cu tratatele.
Or, verdictul CJUE a fost fãrã echi-
voc: a respins acþiunile introduse de
Ungaria ºi Polonia.

În acest sens, CJUE a insistat asu-
pra faptului cã statele membre nu au
aderat necondiþionat la UE, ci au
convenit mai întâi asupra unor valori
comune pe care s-au angajat sã le
aplice.

(continuare în pagina 12)
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