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Autoritãþile
australiene
vor sancþiuni
dure pentru
bãnci

Autoritatea de supraveghere a sec-
torului concurenþei din Australia susþi-
ne creºterea masivã a sancþiunilor
financiare pentru bãncile la care sunt
descoperite nereguli, ca urmare a inves-
tigaþiei realizate de o comisie susþinutã
de guvern, cu privire la tacticile de
vânzare a celor mai profitabile produ-
se bancare - ipotecile.

Conform preºedintelui Comisiei
pentru Concurenþã ºi Protecþia Consu-
matorilor din Australia (ACCC), Rod
Sims, guvernul este îndreptãþit sã pro-
punã penalitãþi de pânã la 10% din ci-
fra de afaceri a bãncilor, ceea ce s-ar
putea transforma în amenzi de sute de
milioane de dolari.

“Sancþiunile pe care le impunem în
prezent, atât în materie de concurenþã,
cât ºi de consum, sunt de zeci de mi-
lioane. Sunt necesare penalitãþi de sute
de milioane”,a subliniat Sims.

Declaraþiile sale au venit dupã ce
prim-ministrul australian Malcolm
Turnbull a recunoscut cã a greºit atunci
când s-a opus lansãrii unei anchete ju-
diciare independente în sectorul finan-
ciar, afectat de scandaluri de manipu-
lare a dobânzilor ºi nerespectarea nor-
melor privind combaterea spãlãrii de
bani.

Comisia Regalã pentru anchetarea
abaterilor din industria bancarã ºi a
serviciilor financiare din Australia a
lansat în februarie o analizã în dome-
niu, care scoate la ivealã strategii de
înºelare a autoritãþilor de reglementa-
re, dar ºi a clienþilor, prin sfaturi neco-
respunzãtoare.

V.R.

EUROPARLAMENTARUL DANIEL BUDA:

“Siguranþa naþionalã este
pusã în pericol de vânzarea
ºi cumpãrarea terenurilor
agricole de cãtre strãini”
l Potrivit cifrelor ANCPI, în þara noastrã, 8.820 de
terenuri extravilane agricole (11.779 de hectare)
sunt deþinute de strãini” lMADR: “În perioada 26
februarie-02 martie 2018, s-au evidenþiat preþuri de
vânzare ale terenurilor agricole situate în extravilan,
cuprinse între 0,50 lei/mp ºi 235,84 lei/mp”
l Daniel Buda: “În prezent, jumãtate din terenurile
agricole ale þãrii noastre au ajuns la strãini”

Liberalizarea pieþei funciare, de
la 1 ianuarie 2014, a dus la
concentrarea terenurilor agri-

cole de la noi din þarã în mâinile strãi-
nilor, dar ºi la o explozie a preþurilor
acestor terenuri, ne-a declarat, recent,
europarlamentarul Daniel Buda.

Domnia sa a afirmat: “În prezent,
jumãtate din terenurile agricole au
ajuns la strãini, ceea ce reprezintã un
atac asupra securitãþii naþionale. O de-
cizie a ministrului Agriculturii din
2014, Daniel Constantin, a dus la
înstrãinarea fãrã precedent a terenuri-
lor fermierilor. Acesta ºi-a motivat de-
cizia de a liberaliza piaþa funciarã sub
pretextul unor reglementãri europene
care nu ar permite impunerea niciunei
condiþii în ceea ce priveºte înstrãinarea
terenurilor.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 2)

UE: Franþa ºi Germania îi
cer lui Trump sã anuleze
taxele vamale pe oþel ºi
aluminiu

Franþa ºi Germania îi vor cere
preºedintelui american Donald
Trump, în aceastã sãptãmânã,

sã renunþe la planurile de impunere a
tarifelor vamale pentru importurile de
oþel ºi aluminiu, potrivit responsabilu-
lui european pe probleme comerciale,
Cecilia Malmstrom.

Conform presei internaþionale,

preºedintele francez Emmanuel Ma-
cron ºi cancelarul german Angela
Merkel se întâlnesc separat cu
Trump, la Washington. Macron era
aºteptat sã ajungã în SUA ieri, iar
Merkel - joi.

A.V.

(continuare în pagina 6)

Disputa
legatã de
revocarea
ºefei DNA a
ajuns la CCR

Duelul de la distanþã dintre mi-
nistrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der ºi preºedintele Klaus Io-

hannis, cu revocarea ºefei DNA, Lau-
ra Codruþa Kovesi, drept mizã, a ajuns
la un nou episod.

Tudorel Toader a anunþat cã pre-
mierul Viorica Dãncilã a semnat sesi-
zarea cãtre Curtea Constituþionalã pri-
vind refuzul preºedintelui Klaus Io-
hannis de revocare a ºefei DNA:
”M-am întâlnit cu doamna premier,
i-am prezentat proiectul de sesizare a
Curþii Constituþionale, argumentele,
conþinutul acelui proiect. (O.D.)

(continuare în pagina 3)

Inflaþia, un fenomen
paranormal care scapã

înþelegerii?
“Cei care stabilesc dobânzile nu ºtiu

care este cauza inflaþiei, cum sã o mã-
soare sau cum sã o împingã în sus sau
în jos”, se arãta în deschiderea
unui articol recent de la Bloom-
berg. Subiectul sãu este “marele
mister al inflaþiei”, care deter-
minã banca centralã americanã
sã “conducã legatã la ochi”.

Dupã ce a demisionat din
conducerea Federal Reserve,
Daniel Tarullo a declarat, în ca-
drul unei conferinþe organizate de Bro-
okings Institution în octombrie 2017,
cã “nu avem în prezent o teorie a dina-
micii inflaþiei care sã funcþioneze sufi-
cient de bine pentru deciziile din me-
diul de afaceri sau pentru deciziile de
politicã monetarã”.

Profesorul Milton Friedman spunea
odatã cã “inflaþia este întotdeauna ºi
oriunde un fenomen monetar”.

De unde vine confuzia? Un rãspuns
îl oferã analistul american Martin
Armstrong, într-o comparaþie între sis-
temul monetar bazat pe monedã ºi cel
bazat pe credit.

În opinia sa, “teoria inflaþiei care do-
minã gândirea economicã modernã a
rãmas legatã de vechiul sistem monetar

global, ancorat în monedã, în
condiþiile în care sistemul actual
este bazat pe credit”.

Din acest motiv, “programe-
le de relaxare cantitativã au
eºuat în ‘producerea’ inflaþiei”,
în condiþiile în care “ratele de
schimb nu depind de acoperirea
în aur a unei valute, ci de

încrederea în guverne”.
În plus, “creºterea masei monetare

când ºomajul este la un nivel scãzut nu
are niciun sens”, deoarece “manipula-
rea dobânzilor pentru stimularea cere-
rii nu are niciun sens când cel mai
mare debitor este guvernul”.

Nivelul actual al inflaþiei din SUA
are, însã, ºi alte explicaþii. Conform
datelor oficiale de la BLS (Bureau of
Labor Statistics), creºterea anualã a
preþurilor a fost de 2,4% în martie
2018.

Aceastã creºtere se calculeazã por-
nind de la un indice al preþurilor supus

unei “ajustãri hedonice”, care ia în
considerare diverse aspecte calitative
al bunurilor ºi serviciilor din coºul de
consum.

Un indice alternativ calculat de eco-
nomistul John Williams, determinat pe
baza metodologiei utilizate pânã în
1990 ºi publicat pe site-ul shadow-
stats.com, aratã o creºtere anualã a
preþurilor de circa 6%.

Cea mai mare creºtere a preþurilor o

indicã Chapwood Index, publicat de
economistul Ed Butowsky pe site-ul
cu acelaºi nume. Indicele include pre-
þurile celor mai cumpãrate 500 de pro-
duse în primele 50 de oraºe ale Ameri-
cii. Conform indicelui Chapwood,
preþurile de consum au crescut cu circa
10% în 2017 faþã de anul precedent, în
condiþiile în care media ultimilor cinci
ani este de 9,9%.

(continuare în pagina 2)
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AURELIAN DOCHIA:

“Va fi foarte
greu sã mai
funcþioneze piaþa
neperformantelor
dacã apare
o nouã crizã”
l Comisia Europeanã a
lansat, recent, un nou
program pentru reducerea
nivelului de NPL

În condiþiile izbucnirii unei noi crize
europene, va fi foarte greu ca piaþa cre-
ditelor neperformante (NPL) sã mai
funcþioneze, este de pãrere economis-
tul Aurelian Dochia.

EMILIA OLESCU
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