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Sindicaliºtii din
învãþãmântul superior nu
renunþã la proteste
lMinistrul muncii: “Salariile vor creºte la 7
ministere” l “Pensiile vor creºte atunci când ne
vom permite”

Salariaþii din învãþãmântul su-
perior vor protesta dacã pre-
mierul Dacian Cioloº nu va

gãsi o soluþie pentru situaþia salari-
zãrii din acest domeniu, conform
afirmaþiilor fãcute vineri, de Anton
Hadãr, liderul Federaþiei Sindicale
Alma Mater.

Potrivit lui Hadãr, Dacian Cioloº a
propus, vineri, la Palatul Victoria,
sindicatelor din învãþãmânt o
creºtere a salariilor, în medie, cu
10% din august 2017, informeazã
Agerpres.

“Premierul este cel care ne-a pro-
pus aceastã creºtere cu 10%,
argumentând faptul cã mai mult nu se
poate. ªi când i-am spus sã venim
mai cãtre vremurile actuale, pentru
cã au în mânã pixul prin care vor
concepe bugetul anului urmãtor, a
spus cã sunt prea multe contracte an-
gajate din anii anteriori încât nu poa-

te sã dea mai mult la Educaþie, pentru
cã se depãºeºte 3% - deficit bugetar.
Dacã asta e situaþia, vom analiza ºi
noi ºi vom proceda în consecinþã. Un
prim-ministru poate sã gãseascã, a
fost chiar o discuþie la ieºirea din salã
între mine ºi domnia sa ºi i-am spus
sã gãseascã o soluþie cã nu ne arde
nici nouã de proteste, dar dacã nu se
poate sã se gãseascã mergem înainte
pe proteste, n-avem ce face”, a spus
Anton Hadãr, dupã întâlnirea cu pre-
mierul Cioloº.

Întrebat dacã va mai avea loc
marºul de protest anunþat de salaria-
þii din învãþãmânt pentru 1 iunie,
Anton Hadãr a afirmat: “Absolut. Eu
vã pot spune cã sunt uimit de ceea ce
se întâmplã în învãþãmântul superior
românesc”.

V.R.

(continuare îm pagina 3)

Magicieni fãrã cãmãºi
de forþã la BCE

M
arele scriitor Arthur
Clarke spunea cã “ori-
ce tehnologie suficient
de avansatã este impo-

sibil de distins de magie”. Oare inclu-
dea ºi tiparniþa bãncilor centrale în
categoria “tehnologiilor avansate”?

Puþin probabil, însã oficialii Bãn-
cii Centrale Europene par sã fie con-

vinºi cã magia este in-
clusã în fiºa postului.

Într-un interviu re-
cent acordat Bloom-
berg, Vitas Vasiliau-
skas, guvernatorul
Bãncii Lituaniei ºi
membru al Consiliului
Guvernatorilor de la

BCE, a declarat cã opinia pieþelor,
conform cãreia cutia cu instrumente a
BCE ar fi goalã, este greºitã.

“Suntem oameni magici”, a preci-
zat Vasiliauskas, ºi “de fiecare datã
avem ceva sã dãm pieþelor – un iepu-
re din joben”.

Prin aceste afirmaþii, oficialul
BCE doreºte parcã sã confirme cã

“singura cale de a descoperi limitele
posibilului este de a merge dincolo
de ele în imposibil”, dupã cum spu-
nea tot Arthur Clarke.

În opinia lui Vitas Vasiliauskas
este nevoie doar de timp pentru con-
firmarea efectelor pozitive ale politi-
cilor BCE, iar TLTRO II (Targeted

long-term refinancing operations),
noul program de lichiditate pe termen
lung al BCE, este “o mãsurã foarte
sexy, care poate avea un impact direct
asupra economiei reale”, dupã cum a
mai declarat pentru Bloomberg.

Guvernatorul Bãncii Lituaniei ºi-a
exprimat susþinerea ºi pentru recenta
decizie de stopare a producþiei bancno-
telor de500deeuro, deoarece“societã-
þilemodernenutrebuiesãseconcentre-
ze pe cash, în condiþiile în care mijloa-
cele alternative de platã sunt mult mai
eficiente”. Bancherul lituanian a mai
declarat cã “mai puþin numerar într-o
societate reprezintã o alternativã mai
bunã ºi mai sigurã”.

Dar cine este acest bancher central
din noua generaþie, care se crede magic
ºi a intrat, se pare, fãrã un control psi-
hiatric serios în rândul oficialilor de
rangînaltaiBãnciiCentraleEuropene?

Conform prezentãrii de pe site-ul
Bãncii Lituaniei, Vitas Vasiliauskas
a terminat Facultatea de Drept a Uni-
versitãþii din Vilnius în 1996 ºi a ob-
þinut titlul de doctor în drept în 2004.
Între 1995 ºi 2004 a ocupat diverse
poziþii în cadrul Ministerului de Fi-
nanþe, iar din 2004 pânã în 2011 a
fost angajat al unei firme de consul-
tanþã juridicã. Din aprilie 2011, Vasi-
liauskas ocupã postul de guvernator
al Bãncii Lituaniei, poziþie în care a
fost reconfirmat recent pentru un
nou mandat de cinci ani.

(continuare în pagina 7)

GABRIELA MACOVEIU, ADR NORD EST

“Am scãpat de statutul de cea mai
sãracã regiune din Europa”

Reporter: În ce mod s-a dezvoltat
Regiunea Nord-Est în ultimul an?

Gabriela Macoveiu: Direcþiile
de dezvoltare ale Regiunii Nord-Est
sunt multiple ºi nu pot fi toate moni-
torizate prin parametri exacþi. În ter-
meni statistici, însã, ultimul barome-
tru EUROSTAT confirmã cã am scã-
pat de nedoritul statut de cea mai sã-
racã regiune din Europa. Tot în cifre,
de data aceasta care reflectã munca
noastrã, putem menþiona cã gradul

de absorbþie a fondurilor pentru Re-
giunea Nord-Est a fost de 85% pen-
tru Programul Operaþional Regional
2007-2013, iar pe POS CCE, de
90%. Un element care nu poate fi
cuantificat, dar pe care suntem
mândri cã începem sã-l implemen-
tãm cu succes este acela cã am reuºit
sã-i convingem pe colaboratorii
noºtri, în special din mediul public,
despre importanþa planificãrii ºi
abordãrii strategice. Sperãm ca peste

ani, acest demers al nostru sã dea re-
zultate.

În acelaºi sens, al dezvoltãrii Re-
giunii, am creat, anul trecut, o struc-
turã dedicatã dezvoltãrii mediului de
afaceri ºi promovãrii regionale la ni-
vel intrernaþional, pentru atragerea
de noi investiþii.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

BCE nu are în plan sã
mai taie dobânda la
depozite

Banca Centralã Europeanã (BCE)
nu are, în prezent, niciun plan sã mai
reducã dobânda la depozite, chiar
dacã din punct de vedere teoretic, are
aceastã posibilitate, declarã Benoit
Coeure, membru în consiliul guver-
natorilor instituþiei.

“În principiu, este posibil sã redu-
cem ºi mai mult dobânda la depozite,
dar în prezent nu existã niciun plan

în acest sens,
chiar dacã in-
flaþia a reve-
nit în terito-
riu negativ”,
a afirmat
Coeure sãp-
tãmâna tre-
cutã, citat de
publicaþia ni-

ponã Yomiuri Shimbun.
Dobânda BCE pentru depozitele

bãncilor care îºi depun lichiditãþile
în exces la banca centralã pe o perio-
adã de 24 de ore se situeazã în pre-
zent la minus 0,40%. Dobânda nega-
tivã la depozite a fost intens criticatã
de bãnci ºi investitori, în special în
Germania, pentru cã distorsioneazã
pieþele financiare ºi afecteazã profi-
tabilitatea instituþiilor financiare.

Amintim cã, la finele lunii aprilie,
Mario Draghi, preºedintele BCE,
afirma cã politicile instituþiei func-
þioneazã, dar trebuie “sã avem rãb-
dare” ca sã vedem rezultatele acesto-
ra.

A.V.
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RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI
CONCURENÞEI

Amenzile aplicate anul trecut,
în creºtere cu 30% faþã de 2014
l Hotãrârile irevocabile ale instanþei au fost în
proporþie de 100% favorabile autoritãþii de
concurenþã l În unele cazuri, cuantumul
amenzilor a fost redus de cãtre instanþã

Consiliul Concurenþei a finalizat,
anul trecut, 21 de investigaþii, în do-
menii importante, precum energie
electricã, carburanþi ºi telecomunica-
þii. Amenzile aplicate au fost de apro-
ximativ 54 de milioane de euro, în
creºtere cu 30% faþã de anul 2014. Ni-
velul acestor sancþiuni a înregistrat o
creºtere considerabilã faþã de nivelul
total al sancþiunilor din anii precedenþi
(de 1,3 ori mai mare decât în anul
2014, 2,76 ori mai mare decât în 2013
ºide7,93orimaimaredecât în2012).

Anul trecut, Consiliul Concuren-
þei (CC) a sancþionat 202 de entitãþi
(de 3,8 ori mai mult decât în anul

precedent).
În acelaºi timp, CC a iniþiat in-

vestigaþii asupra formelor grave de
fapte anticoncurenþiale, 62% dintre
noile proceduri declanºate vizând
posibile carteluri sau abuzuri de po-
ziþie dominantã.

Ca urmare a finalizãrii celor 21 de
cazuri, durata medie a investigaþiilor
privind posibile încãlcãri ale reguli-
lor de concurenþã, aflate în curs la
sfârºitul anului 2015, a scãzut cu 6
luni faþã de sfârºitul anului prece-
dent, potrivit raportului anual al
Consiliului Concurenþei (CC). (C.I.)

(continuare în pagina 5)

RESPINGÂND IDEEA LUI DONALD TRUMP

Lobbyiºtii bancari din SUA nu vor
abrogarea legii Dodd-Frank

Lobbyiºtii din sectorul bancar
american ºi-au exprimat, sãp-
tãmâna trecutã, dezacordul

faþã de ideea lui Donald Trump (can-
didat pentru nominalizarea republi-
canã la Preºedinþia SUA) de abroga-
re pe deplin a legii Dodd-Frank, de-
spre care spun cã a fãcut reformã fi-
nanciarã. Legea Dodd-Frank prevede
un control mai strict pe pieþele financia-
re, prin înfiinþarea de noi programe ºi
organisme, respectiv prin extinderea
atribuþiilor unor autoritãþi.

Chiar dacã lobbyiºtii bancari
împãrtãºesc punctul de vedere al lui

Trump, potrivit cãruia legea este ex-
cesiv de împovãrãtoare, nu cred cã se
impune abrogarea actului normativ.

Conformacestora, bãncile din SUA
vor modificãri ale legii Dodd-Frank,
adoptatã în 2010, însã dupã ce au chel-
tuit milioane de dolari ca sã se alinieze
prevederilor acesteia, nu sunt de acord
cu abrogarea normelor.

Trump a promis sã demonteze cea
mai mare parte legii, spunând cã
“Dodd-Frank a fãcut imposibil ca ban-
cherii sã funcþioneze”.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 5)

Regiunea Nord-Est “a scãpat” de sta-

tutul de cea mai sãracã regiune din

Europa, dupã cum ne-a spus Gabriela

Macoveiu, director Comunicare, Co-

operare ºi Dezvoltarea Afacerilor în

cadrul ADR Nord - Est, citând ultimul

barometru EUROSTAT.

Domnia sa ne-a precizat, într-un in-

terviu, cã, pentru Programul Opera-

þional Regional 2007-2013, gradul

de absorbþie a fondurilor pentru Re-

giunea Nord-Est a fost de 85%, iar

pe POS CCE - de 90%.

“Suntem oameni magici.
De fiecare datã avem ceva

sã dãm pieþelor – un
iepure din joben”.

Vitas Vasiliauskas,
guvernator al Bãncii

Lituaniei
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Dobânda
BCE negativã
la depozite a
fost intens
criticatã de

bãnci ºi
investitori.


