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Salariile bugetarilor
explodeazã, industria
se prãbuºeºte

Evoluþia ROBOR - “pariu
exotic” la Stanleybet
l Specialiºtii: “Pariul pe ROBOR nu necesitã
supravegherea unui organism secial” l MAKE: “Activul
de bazã al acestor pariuri face parte din piaþa bancarã, iar
pariurile însele sunt similare derivatelor din piaþa de capital,
tranzacþiile care rezultã în urma acestor pariuri trebuind sã
fie subiect al reglementãrii în piaþa de capital”

l IRSOP: “Numãrul de angajaþi din industrie a continuat sã scadã ºi a intrat în zona de contracþie”

ROBOR nu conteneºte sã uimeascã. În creºtere alertã de aproape un an,
spaima debitorilor împrumutaþi în lei
ºi subiect de analizã pentru specialiºti,
acest indice constituie, mai nou, obiect
de pariuri.
Ajuns, ieri, la 3,42% de la mai puþin
de 1% în septembrie 2017, ROBOR la
trei luni, în funcþie de care se calculeazã dobânda pentru majoritatea împrumuturilor în lei, constituie evenimentul special pe care se poate paria, mai
nou, la Stanleybet.
Operatorul oferã o cotã de câºtig de

1,4 pentru persoanele care pariazã cã
indicele va ajunge la 3,5% pânã la finalul lunii iulie ºi o cotã de 2,75 pentru
cei care vor paria cã nivelul ROBOR
la trei luni nu va atinge acest prag pânã
la 31 iulie. În acelaºi timp, pariorii care
vor miza cã acest indice monetar va
atinge 4% pânã la 31 decembrie 2018
vor avea o cotã de câºtig de 2,5, iar cei
care vor paria cã nu va ajunge la acest
nivel vor avea o cotã de 1,5.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)

A dat G20 undã verde pentru
rãzboiul valutar global?
Este imposibil ca dezechilibrele comerciale sã fie
corectate când toþi partenerii se angajeazã în cursa
devalorizãrii competitive, mai ales când principalii
promotori sunt giganþi ai economiei mondiale.
“Ne vom abþine de la devalorizãrile
competitive ºi nu vom þinti ratele de
schimb valutar în scopuri concurenþiale”, se arãta în comunicatul de presã
publicat dupã întâlnirea miniºtrilor de
finanþe ºi guvernatorilor bãncilor centrale din þãrile membre ale grupului
G20, din martie 2018.
La ultima întâlnire similarã, de la
Buenos Aires (n.a. Argentina deþine
preºedinþia G20 în 2018), negocierile
s-au desfãºurat pe fondul tensiunilor
comerciale generate de noile prioritãþi ale administraþiei Trump, iar comunicatul de presã nu mai include explicit subiectul devalorizãrii competitive.
“Reafirmãm angajamentul pe care
l-am fãcut în martie 2018 privind ratele de schimb”, se aratã în comunicatul

de presã din 23 iulie 2018, în condiþiile
în care din varianta preliminarã a lipsit
complet angajamentul referitor la deprecierea monedelor naþionale,
conform unui articol Bloomberg.
Este posibil ca aceastã “omisiune”
sã reprezinte o “binecuvântare oficialã” pentru declanºarea unui rãzboi valutar la nivel global, dupã cum scrie
Zerohedge?
Desigur, deoarece devalorizarea
competitivã a monedelor naþionale
reprezintã o “soluþie” de ultimã instanþã pentru economiile marcate de
rigiditãþi structurale severe, ale cãror
autoritãþi nu ºtiu sau nu doresc sã aplice adevãratele soluþii pentru creºterea
flexibilitãþii ºi competitivitãþii economice.
(continuare în pagina 4)

PREVIZIONEAZÃ UNA DINTRE CELE MAI
GRAVE CRIZE DIN ISTORIA MODERNÃ

FMI: Inflaþia din
Venezuela va atinge
1.000.000% în 2018
Inflaþia din Venezuela va atinge,
probabil, nivelul de 1.000.000% în
2018, conform previziunii lansate de
Alejandro Werner, oficial al Fondului
Monetar Internaþional (FMI), care atrage atenþia cã aceasta va fi una dintre
cele mai grave crize hiperinflaþioniste
din istoria modernã.
“Anticipãm o
creºtere a inflaþiei la
1.000.000% pânã la
finele lui 2018, semnalând cã situaþia din
Venezuela este similarã cu cea a Germaniei în 1923 ºi a Zimbabwe la sfârºitul
anilor 2000”, a avertizat, pe blogul FMI, Alejandro Werner,
director pentru Emisfera Vesticã în cadrul instituþiei, adãugând: “PIB-ul real
al þãrii sud-americane este estimat sã
scadã cu aproximativ 18% în 2018 - a
treia scãdere consecutivã de douã cifre
a PIB-ului real – din cauza reducerii

semnificative a producþiei de petrol ºi a
unor distorsiuni la nivel microeconomic, pe lângã dezechilibrele macro
mari. Ne aºteptãm ca guvernul sã perpetueze deficite mari finanþate de o expansiune a bazei monetare, ceea ce va
continua sã alimenteze accelerarea inflaþiei, pe mãsurã ce
cererea de bani se
prãbuºeºte”.
Contactat de Reuters, Ministerul Informaþiei din Venezuela
nu a transmis vreun
rãspuns la cele afirmate de oficialul FMI.
Economia Venezuelei a scãzut continuu dupã prãbuºirea cotaþiilor petrolului, în 2014, care a dus þara în imposibilitatea de a menþine sistemul socialist
de subvenþii ºi de control al preþurilor.
A.V.
(continuare în pagina 14)

Graficã de Oana Bãdicã

n timp ce salariile din domeniul
administraþiei publice cresc
semnificativ, sectorul industrial
este în cãdere liberã, semnaleazã
specialiºtii.
Cristian Pârvan, preºedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni
din România (PIAROM) ne-a explicat: “Industria noastrã are probleme
majore ºi din cauza conjuncturii europene, dar mai ales ca urmare a faptului cã nu avem cu cine onora comenzile, pierzându-ne, astfel, clienþii.
Industria primeºte comenzi multe ºi

Î

valoroase, dar, din pãcate, se confruntã cu problema forþei de muncã.
Astfel, deºi avem comenzi în acest
domeniu, nu le putem onora pe toate
pentru cã nu mai avem oameni cu care
sã lucrãm. Statul plãteºte salarii mult
mai bune decât industria ºi una dintre
marile noastre probleme este cã salariul din administraþie este de cele mai
multe ori dublu faþã de cel dintr-o
întreprindere prelucrãtoare care are
termene, condiþii de calitate, muncã,
în comparaþie cu sectorul administrativ unde nu se impun termene, nu se

cere calitate, nu se cere nimic. Conform Eurostat, suntem prima þarã din
Europa dupã numãrul de angajãri din
administraþie. În concluzie, avem
comenzi, avem valoare, mai avem industrie, dar nu avem cu cine sã lucrãm, una din loviturile majore fiind
gradul de salarizare, pe lângã pierderile de specialiºti, tot mai mari de la an
la an. De asemenea, peste 70% dintre
muncitorii calificaþi în câteva meserii
cheie, cum ar fi frezor, strungar etc.,
au mai mult de 50 de ani. Estimãm cã
aceastã problemã este în creºtere, ca

urmare a faptului cã numãrul muncitorilor necalificaþi cu vârsta între 18 ºi
30 de ani este mai mare decât a celor
calificaþi, structura inversându-se
pentru persoanele de peste 50 de ani”.
Cristian Pârvan atrage atenþia asupra faptului cã mãsurile statului pentru
sprijinirea industriei româneºti sunt
zero, iar sistemul educaþional nu face
nimic pentru formarea de specialiºti în
diverse domenii.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 7)

