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CumvarãspundeFederalReserve
aºteptãrilor contradictorii
ale preºedintelui Trump?

M
arele scriitor ame-
rican F. Scott Fit-
zgerald spunea
odatã cã “testul
unei inte-
ligenþe de
prim rang
este abili-

tatea de a avea simultan în min-
te douã idei contradictorii în
timp ce îºi menþine capacitatea
de funcþionare”.

Conform acestei definiþii,
preºedintele Donald Trump este cel
puþin un geniu neînþeles, în condiþiile
în care nu conteneºte sã declare cã Fe-
deral Reserve trebuie sã reducã
dobânzile ºi sã susþinã capacitatea Sta-

telor Unite de a învinge într-un rãzboi
comercial cu China, iar pe de altã parte
propune, pentru consiliul de conduce-
re al bãncii centrale, persoane cu

vederi diametral opuse.
O ºtire recentã de la Bloom-

berg aratã cã Judy Shelton, di-
rector executiv din partea SUA
în cadrul Bãncii Europene pen-
tru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD), a fost propusã de
preºedintele american pentru
ocuparea unui loc în cadrul

Consiliului Guvernatorilor de la
Federal Reserve.

Persoanele nominalizate anterior,
Stephen Moore ºi Herman Cain, s-au
dovedit extrem de controversate ºi au

fost nevoite sã-ºi retragã candidaturi-
le, pe fondul numeroaselor semnale
din partea membrilor Senatului, care
arãtau cã nu vor vota pentru con-
firmare.

Înainte de a deveni director BERD,
doamna Shelton, care are un doctorat
în administrarea afacerilor de la Uni-
versitatea din Utah, ºi-a desfãºurat ac-
tivitatea în cadrul Sound Money Pro-
ject, o divizie a Institutului American
pentru Studii Economice (AIER).

Mult mai curioasã este publicarea
unui articol al doamnei Shelton în
Wall Street Journal cu doar câteva zile
înainte de vehicularea numelui sãu
pentru un post de guvernator al
Federal Reserve.

Subiectul articolului a fost “schim-
barea regimului monetar”, unde Judy
Shelton sublinia faptul cã “este prudent
sã punem sub semnul întrebãrii infaili-
bilitatea Federal Reserve în ceea ce pri-
veºte calibrarea masei monetare”.

Tot aici, doamna Shelton subliniazã
cã “stabilitatea valorii banilor este o
condiþie necesarã pentru creºterea
economicã sãnãtoasã ºi împãrþirea
echitabilã a prosperitãþii”, în timp ce
“financializarea economiei nu este sã-
nãtoasã, deoarece creºterea profitabi-
litãþii sectorului financiar se face în de-
trimentul restului economiei ºi
conduce la creºterea inegalitãþii
veniturilor”.

(continuare în pagina 4)
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RAPORTUL CURÞII DE CONTURI EUROPENE:

Þara noastrã, pe
podium la fraudarea
fondurilor europene

Curtea de Conturi Europeanã a pu-
blicat, la sfrâºitul sãptãmânii trecute,
un raport de audit privind modul în
care statele membre se luptã cu fraude-
le implicând fonduri ale Politicii de
Coeziune. Raportul subliniazã cã, deºi
s-au înregistrat unele progrese în ma-
terie de evaluare a riscurilor ºi preve-
nire, identificarea fraudelor ºi
rãspunsul la ele pot fi îmbunãtãþite.

Din datele prezentate în raport, re-
iese cã în privinþa fondurilor europe-
ne alocate pentru cadrul financiar
multianual 2007-2013, bani care au
fos t absorbi þ i º i în per ioada
2014-2016, þara noastrã se situeazã
pe penultimul loc în privinþa corecti-
tudinii cheltuirii acestora sau mai
bine spus, ocupã a doua poziþie în
privinþa fraudãrii banilor trimiºi de
la Bruxelles. Rata de fraudare a
fondurilor de coeziune în cazul þãrii
noastre este de 1,10% din totalul su-
melor absorbite. Suntem depãºiþi
doar de Slovacia, care are o ratã a fra-
udãrii de 2,13%.

În urma prezentãrii acestui raport,
Corina Creþu, comisarul european pen-
tru politicã regionalã a declarat: “Co-
misia are toleranþã zero faþã de fraude
cu bugetul UE ºi se aºteaptã la acelaºi
nivel de angajament din partea statelor
membre, responsabile de gestionarea
adecvatã a fondurilor politicii de coe-
ziune. Suntem aici pentru a reaminti
statelor membre ce obligaþii au ºi pen-
tru a oferi sprijin permanent ºi un set de
instrumente a cãror utilitate a fost recu-
noscutã de Curtea de Conturi Europea-
nã. De asemenea, suntem aici pentru a
alerta OLAF(Oficiul european de luptã
antifraudã), atunci când avem suspiciu-
ni, ºi pentru a recupera fondurile UE
atunci când frauda este doveditã”.

Comisarul european a menþionat cã,
începând cu anul 2014 au fost intensifi-
cate eforturile privind protejarea buge-
tului Uniunii Europene ºi, pentru perioa-
da 2014 - 2021, oficialii de la Bruxelles
au cerut statelor membre sã aibã sisteme
antifraudã solide ºi au efectuat verificãri
prealabile ale autoritãþilor responsabile
cu implementarea programelor din fon-
duri UE pentru a se asigura cã au capaci-
tatea de a face acest lucru.

Corina Creþu a spus: “Nu ne vom
opri aici. Parchetul European (EPPO)
va fi operaþional în anul 2020 ºi va cer-
ceta, instrumenta ºi trimite în judecatã
cazuri de infracþiuni care aduc prejudi-

cii bugetului UE”.
În plus, propunerile noastre pentru

urmãtorul buget pe termen lung al UE
pentru perioada 2021-2027 includ ºi
prevederi menite a proteja bugetul UE
împotriva deficienþelor legate de statul
de drept. În definitiv, asemenea defi-
cienþe pot afecta capacitatea unui stat
membru de a preveni ºi sancþiona frau-
da. Cetãþenii trebuie sã beneficieze de
fiecare euro din bugetul UE”.

Raportul special nr.6/2019, publicat
zilele trecute de Curtea de Conturi Eu-
ropeanã aratã cã autoritãþile de mana-
gement nu au înregistrat progrese sem-
nificative în ceea ce priveºte detectarea
proactivã a fraudelor ºi utilizarea in-
strumentelor de analizã a datelor. Ele
nu raporteazã Comisiei toate cazurile
de fraudã, fapt care afecteazã fiabilita-
tea ratelor publicate de detectare a frau-
delor. Mãsurile de descurajare se limi-
teazã la ameninþarea cu retragerea fi-
nanþãrii din partea UE, fãrã alte penali-
tãþi ori sancþiuni disuasive. În plus, su-
spiciunile de fraudã nu sunt comunicate
în mod sistematic organelor de anchetã
sau celor de urmãrire penalã.

Frauda din þara noastrã:
între 200 ºi 337 de milioane
de euro, din alocãrile pe
exerciþiul 2007-2013

Funcþionarii Curþii de Conturi Eu-
ropene au vizitat ºapte state membre:
Bulgaria, Franþa, Ungaria, Grecia, Le-
tonia, România ºi Spania. În procesul
de selecþie a acestor state membre,
Curtea a þinut seama de ratele de detec-
tare a fraudelor ºi de numãrul de cazuri
de fraudã prezentate în Raportul PIF
pe 2016, precum ºi de corelarea ace-
stora cu alþi indicatori ai riscului de
fraudã disponibili.

În cursul vizitelor sale, oficialii euro-
peni au avut întrevederi cu reprezentan-
þi ai autoritãþilor responsabile de imple-
mentarea unui numãr total de 43 de
programe operaþionale (22 de progra-
me operaþionale pentru perioada
2007-2013 ºi 21 de programe operaþio-
nale pentru perioada 2014-2020) ºi cu
actori-cheie în lupta împotriva fraudei
(organe judiciare ºi de urmãrire penalã,
organe de anchetã, agenþii antifraudã,
autoritãþi din domeniul concurenþei).

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

BNR creºte
prognoza de inflaþie
pentru 2019
lGuvernatorul bãncii centrale spune, însã, cã “lucrurile
sunt sub control”

Banca Naþionalã a României (BNR)
a majorat prognoza de inflaþie pentru
finele acestui an, din cauza “ºocurilor”
din prima parte a anului curent.

Guvernatorul BNR, Mugur Isãres-
cu, a declarat vineri, la prezentarea Ra-
portului trimestrial asupra inflaþiei, cã
prognoza de inflaþie a instituþiei este
de 4,2% pentru finele acestui an,
respectiv de 3,3% pentru 2020, faþã de
3% pentru 2019 ºi 3,1% pentru 2020,
cât preconiza instituþia în luna februa-
rie.

Conform bãncii centrale, rata anua-
lã a inflaþiei va continua sã se plaseze
peste limita superioarã a intervalului
þintei pe parcursul anului 2019, pe fon-
dul manifestãrii ºocurilor din prima
parte a anului curent, iar ulterior, aceas-
ta se va repoziþiona ºi se va menþine în
jumãtatea superioarã a intervalului þin-
tei, ca urmare a epuizãrii efectelor
ºocurilor, dar ºi a persistenþelor presiu-
nilor inflaþioniste de la nivelul inflaþiei

de bazã.
Conform BNR, la inflaþia de 4,2%

prevãzutã pentru acest an, o contribu-
þie de 0,6% o are preþul legumelor,
fructelor ºi ouãlor, 0,5% - al combusti-
bililor, 0,3% - preþurile administrate,
0,3% - produsele din tutun ºi bãuturile
alcoolice.

Mugur Isãrescu a spus: “Pânã la fi-
nele anului, inflaþia va fi de circa 4%,
urmând ca apoi sã coboare spre 3,5%,
cu o condiþie: sã nu se schimbe evolu-
þia preþurilor foarte volatile. De exem-
plu, dacã preþul þiþeiului scade, «avem
noroc».

De asemenea, un an agricol bun dã
inflaþia în jos. Dar, ce observãm în toa-
tã aceastã evoluþie: un nivel destul de
mare de incertitudine, de la 1,5 spre
5% în care se pot miºca preþurile, ºi cu
foarte mulþi factori care influenþeazã”.

A.V.
(continuare în pagina 8)
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