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Preþurile locuinþelor sunt
determinate doar de dobânzile
manipulate de bãncile centrale?

Dinamica pieþelor
imobiliare rezidenþiale
nu reprezintã doar un
subiect de interes pen-
tru presã în general, ci
este analizatã ºi în arti-
cole de specialitate
care analizeazã impli-
caþiile politicilor mo-
netare.

Un astfel de studiu a fost publicat
recent pe site-ul Bãncii Angliei, cu tit-
lul “UK house prices and three deca-
des of decline in the risk free real inte-
rest rate”, iar concluzia este aceea cã
“avansul preþurilor este explicat doar
prin scãderea dobânzilor”.

Unul dintre autori, David Miles, a
fost membru al Comitetului de Politi-
cã Monetarã al Bãncii Angliei, în ca-
drul cãruia se decide nivelul dobânzii
de intervenþie, dupã cum scrie Blo-
omberg.

Toate explicaþiile des întâlnite, cum
ar fi oferta scãzutã de locuinþe, relaxa-
rea condiþiilor de reglementare pentru
pieþele financiare sau apetitul specula-

tiv, sunt trecute în plan secund. De
fapt, autorii afirmã cã acestea joacã un
rol foarte scãzut sau chiar niciun rol.

În opinia lor, factorul determinat
al preþurilor de pe piaþa imobiliarã
rezidenþialã din Marea Britanie este
doar dobânda realã fãrã risc, definitã
prin “randamentul ajustat cu inflaþia
pentru creditele a cãror rambursare
este garantatã”. În aceastã categorie
intrã creditele acordate guvernelor

prin emisiuni de obligaþiuni, deoare-
ce se considerã cã autoritãþile nu pot
intra în incapacitate de platã atâta
timp cât au control asupra tiparniþei
monetare.

Autorii studiului afirmã cã “valoa-
rea realã a locuinþelor a crescut de
aproape patru ori în ultimele patru de-
cade” (n.a. valoarea locuinþelor ajusta-
tã cu inflaþia).

(continuare în pagina 5)

Sã nu fii
pasiv în
faþa
prostiei!

Cristian Tudor Popescu zice o pros-
tie de vreo cinci ori pe zi, la televiziu-
nea DIGI 24, într-o reclamã la emisiu-
nea “Cap limpede”, reluând-o ca pe
cine ºtie ce înþelepciune din spusele
Papei Francisc:

“Sã fii pãcãtos ºi sã
fii corupt nu sunt unul
ºi acelaºi lucru. Sunt
douã lucruri complet
diferite. Una este sã
cazi în pãcat, apoi sã
te cãieºti ºi sã te izbã-
veºti prin mila Dom-

nului, ºi e cu totul altceva sã trãieºti
într-o conspiraþie ipocritã cu Rãul, sã
ai sufletul corupt. Pe dinafarã sã pari
curat ca lacrima, dar la interior sã fii
parazitat de intenþii rele ºi egoism me-
schin.” (Vatican News)

Citatul este un fragment din rugã-
ciunea Papei Francisc rostitã la monu-
mentul dedicat Fecioarei Maria în cen-
trul istoric al Romei, unde a mers ca sã
aducã un omagiu de flori ºi rugãciune
la 8 decembrie 2019.

Papa Francisc face aici teoria chi-
britului, dar n-ar fi primul Papã care
spune prostovãnii; þinând cont de fap-
tul cã a fãcut-o într-o împrejurare pioa-
sã, reproºul poate fi suspendat.

Nici n-aº fi scris ceva în legãturã cu
asta, dacã Cristian Tudor Popescu nu
mi-ar repeta-o de cinci ori pe zi.

Cristian Tudor Popescu nu este nici
Papã, ci comentator, nu este nici la mo-
numentul Fecioarei Maria din Roma,
ci într-un studio TV ºi nici nu se roagã,
ci face pe deºteptul.

Oricine poate sesiza similitudinea
dintre corupt ºi pãcãtos: coruptul este
un pãcãtos.

Definiþiile de dicþionar:
- Pãcãtos = (Persoanã) care a încãl-

cat normele (religioase sau) morale;
- Corupt = (Despre oameni) Care se

abate de la moralã; desfrânat, depra-
vat, stricat.

Abaterea de la moralã, care este de-
finiþia coruptului, este una ºi aceeaºi
cu încãlcarea normelor morale, care
este definiþia pãcatului.

Raportul logic dintre pãcãtos ºi co-
rupt este de incluziune, identic cu ra-
portul dintre mamifer ºi urs – , printre
mamifere se gãsesc ºi urºii, ursul este
un mamifer– este raportul dintre gen ºi
specie.

(continuare în pagina 14)
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SUA ºi China au semnat
Faza 1 a acordului comercial

P
reºedintele american Do-
nald Trump ºi vicepre-
mierul chinez Liu He au
semnat ieri, la Washing-
ton, Faza 1 a acordului
comercial, care pãstreazã
în vigoare o parte din tari-

fele vamale pe care ºi le-au impus cele
douã economii ºi care, pentru prima
datã, va pedepsi Beijingul dacã nu
reuºeºte sã-ºi respecte angajamentele
legate de moneda sa (yuanul), de pro-
prietatea intelectualã ºi de balanþa co-

mercialã.
Înþelegerea relaxeazã unele taxe im-

puse de SUA pe importurile din China
ºi determinã Beijingul sã cumpere mai
multe produse americane.

Donald Trump a trecut în revistã
specialiºtii care au participat la elabo-
rarea acestei înþelegeri, afirmând cã
acordul este unul “de referinþã”.

Anterior semnãrii Fazei 1, secreta-
rul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin,
a declarat: “Faza 1 este un mare câºtig
pentru preºedinte, însã aceastã etapã

nu atinge toate reformele pe care ad-
ministraþia le dorea iniþial”.

Semnarea documentului a venit
dupã mai bine de un an de negocieri,
taxe vamale de miliarde de dolari im-
puse reciproc de cele douã mari eco-
nomii ale lumii, respectiv momente de
escaladare a disputei dintre acestea.

Faza 1 a acordului dintre SUA ºi
China a fost stabilitã în decembrie
2019 ºi, conform specialiºtilor, va ate-
nua tensiunile comerciale dintre cele
douã pãrþi. Aceastã fazã nu reprezintã

un acord comercial complet, reforma-
tor al relaþiei bilaterale, pe care
administraþia Trump îl avea în vedere
atunci când a lansat rãzboiul comercial
cu China, în 2018.

Donald Trump considerã aceastã
înþelegere drept un câºtig, deºi adminis-
traþia SUA nu a obþinut deocamdatã
modificãri structurale în economia Chi-
nei, inclusiv rezolvarea unor aspecte
precum subvenþiile uriaºe acordate de
Beijing companiilor chineze.

Marc Busch, profesor de diplomaþie

a afacerilor internaþionale la Universi-
tatea Georgetown, a declarat citat de
vox.com: “Nu aº numi aceastã înþele-
gere drept un acord comercial. Este
mai mult o încetare a ostilitãþilor , cã-
reia i se alãturã un anumit barter”.

Unii experþi sunt sceptici cã Faza a
doua va fi ceva semnificativ în rezol-
varea disputei comerciale dintre SUA
ºi China.

A.V., A.T.
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CÃLIN
RECHEA

DUPÃ CINCI ANI DE LA EXPLOZIA FRANCULUI ELVEÞIAN

CHF se întrece pe sine ºi doar
douã bãnci se uitã la clienþi
l În timp ce încã nu avem în aplicare nicio lege pe cursul de schimb,
solicitãrile cãtre CSALB cresc de la an la an

Cinci ani de luptã cu ratele bancare,
cu instituþiile de credit, cu legislativul
ºi cursul valutar s-au împlinit ieri,
dupã ce, în 15 ianuarie 2015, francul

elveþian (CHF) a explodat neaºteptat,
în contextul în care Banca Naþionalã a
Elveþiei (SNB) a ridicat pragul de 1,2
CHF/Euro, impus în 2011.

La 15 ianuarie 2015, moneda elve-
þianã valora 4,3287 lei, de la 3,7415 lei
cu o zi înainte. (EMILIA OLESCU)
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Donald Trump ºi Xi Jinping, în iunie la întâlnirea G20 din Japonia


