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LUDOVIC ORBAN:

“Nici poveste
de un nou
acord cu
FMI”

Guvernul nu poartã niciun fel de di-
scuþii cu Fondul Monetar Internaþional
(FMI) cu privire la un acord de asisten-
þã, a declarat vineri premierul Ludovic
Orban, la Halânga, Mehedinþi, unde a
fost prezent la semnarea unui acord de
investiþie între Romgaz (SNG) ºi Gru-
pul de Servicii Petroliere (GSP).

Întrebat fiind dacã se pune proble-
ma unui acord cu FMI în contextul
majorãrii pensiilor, salariilor profeso-
rilor ºi alocaþiilor, primul-ministru a
declarat: “De unde aþi auzit asemenea
nãzdrãvanie? Existã douã tipuri de
acorduri cu FMI: e un acord cu FMI
care este în sumã de 2 miliarde (de
euro) în care FMI acordã credit pentru
finanþarea datoriei publice, deficitului
de stat. ªi (mai) e tipul acela de credit
pe care îl ºtie toatã lumea, care presu-
pune restructurare, care presupune o
serie de reduceri ale cheltuielilor. Noi
nu am avut în discuþie pânã în
momentul de faþã posibilitatea de a
realiza un acord cu FMI”.

Ludovic Orban a mai declarat cã
Guvernul a fost înr-un dialog continuu
cu mediul financiar internaþional ºi cu
agenþiile de rating.

“ªi dacã ar fi o discuþie, noi am dus
o politicã extrem de raþionalã, de pru-
dentã, ºi am fost în permanentã comu-
nicare cu mediul financiar internaþio-
nal, cu agenþiile de rating, ºi a-þi vãzut
cã România nu a fost retrogradatã deºi
am avut un deficit de 4,6% (în 2019)
provocat de guvernãrile anterioare. În
general a existat încredere în capacita-
tea noastrã de a menþine echilibrele
economice care sunt fundamentale
pentru dezvoltarea economicã. În con-
tinuare, orice mãsurã va fi bine funda-
mentatã, va trebui sã fie în legãturã di-
rectã cu realitatea economicã ºi cu po-
sibilitãþile efective de a suporta orice
fel de cheltuieli. Orice creºtere ulterio-
arã evident cã trebuie sã se bazeze pe o
creºtere economicã, pe o dinamizare a
economiei, pe creºterea veniturilor
salariale care sunt support pentru
pensii”, a spus Orban.

M.G.

(continuare în pagina 12)

Începe ºcoala,
scapã cine poate!

A
stãzi începe un nou an
ºcolar, iar bucuria de
pânã acum a fost înlocui-
tã cu teamã ºi pe alocuri
chiar cu groazã. Criza
sanitarã oferã dureri de
cap autoritãþilor, profe-

sorilor, pãrinþilor, copiilor ºi chiar ºi
celor ”neutri”, care se tem de o explo-
zie a infectãrilor cu noul coronavirus.
Vechile probleme au fost uitate, nime-
ni nu mai vorbeºte de manuale lipsã
sau cu greºeli, toalete insalubre, profe-
sori slab pregãtiþi, mobilier vechi, pre-
ocuparea este legatã de felul cum se

vor desfãºura cursurile, offline (scena-
riul verde), online (scenariul roºu) sau
hibrid (scenariul galben). Pãrinþii nu
mai sunt preocupaþi sã cumpere ghioz-
dane ºi caiete, ci sunt atenþi la stocul de
mãºti, dezinfectanþi ºi tablete. Începe
ºcoala, nu ºtim însã ºi cum ºi când se
va termina acest an ºcolar. Senzaþia
oferitã de zgomotul de fond, la care
contribuie inclusiv oameni fãrã nicio
compentenþã medicalã sau educaþio-
nalã, este cã ne pregãtim pentru un de-
zastru major, o bombã în care copii ºi
ºcoala sunt fitilul. Cu puþinã atenþie ºi
cu respectarea unor reguli, anul ºcolar

se poate desfãºura fãrã probleme, su-
sþin specialiºtii.

Întrebãrile sunt multe, rãspunsuri-
le mai puþine ºi doar parþial acoperi-
toare. Ministrul Educaþiei Monica
Anisie a anunþat, asearã, la închiderea
ediþiei, cã elevii din 12.423 de ºcoli
merg la cursuri (fiind aplicat scena-
riul verde), în alte 4.915 unitãþi de
învãþãmânt va fi aplicat scenariul hi-
brid (galben), copiii din 263 de ºcoli
vor învãþa online (urmând scenariul
roºu), existând ºi câteva unitãþi ºcola-
re care combinã scenariul galben cu
cel verde.

Dacã privim statistica prezentatã de
ministrul Educaþiei, în cele mai multe
localitãþi anul ºcolar începe cu elevii în
bãnci. Un caz concret, judeþul Sibiu,
demonstreazã cã situaþia nu este foarte
clarã ºi de vinã nu este neapãrat pande-
mia. Cei mai mulþi elevi din unitãþile de
învãþãmânt care nu se vor deschide luni
vor fi nevoiþi sã facã orele de curs aca-
sã, online, nu din cauza pandemiei, ci a
lucrãrilor neterminate. O altã categorie
de elevi sunt cei care nu vor putea sã
vinã toþi la ºcoalã, zilnic, din cauza lip-
sei de spaþiu ºi a separatoarelor de plas-
tic. În Capitalã, elevii din 29 de unitãþi

de învãþãmânt vor avea doar cursuri
online, iar în 607 de licee, ºcoli ºi grãdi-
niþe copiii vor învãþa în sistem hibrid,
dar trebuie fãcutã precizarea cã aceastã
situaþie se poate schimba în orice mo-
ment. De altfel, curþile unor ºcoli au
fost ocupate cu containere, care au rolul
de a suplimenta numãrul sãlilor de cla-
sã, astfel încât sã existe, pe cât posibil, o
distanþare fizicã.

OCTAVIAN DAN
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BCE sãrbãtoreºte îndatorarea
inutilã ºi iresponsabilã a Europei

Aºteptãrile de la ultima ºedinþã de
politicã monetarã a Bãncii Centrale
Europene nu au fost prea mari, atenþia
fiind îndreptatã mai ales cãtre reacþia

bãncii faþã de aprecie-
rea euro din ultima pe-
rioadã.

În comunicatul de
presã ºi în declaraþia
preºedintelui BCE,
Christine Lagarde, nu
apare acest subiect, de-
oarece oficialii BCE

încearcã sã evite orice declaraþii sau
decizii care ar putea conduce la relua-
rea “rãzboaielor valutare”.

La prima întrebare din cadrul confe-
rinþei de presã, doamna Lagarde a rã-
spuns cã “s-a discutat aprecierea euro
în Consiliul Guvernatorilor, dar, dupã
cum ºtiþi, noi nu þintim cursul de
schimb”, iar “aprecierea euro este mo-
nitorizatã doar pentru presiunea nega-
tivã exercitatã asupra preþurilor”.

Deciziile BCE ºi declaraþiile
preºedintelui Lagarde în cadrul confe-
rinþei de presã au fost prea puþin pentru
conducerea editorialã a cotidianului

Financial Times, care ºi-a exprimat
nemulþumirea cu privire la
“intervenþia cãlduþã asupra euro”.

Probabil cã ar fi fost nevoie de noi
programe de tipãrire ºi de împingerea
dobânzilor mai adânc în teritoriul ne-
gativ. Oare mai crede cineva cã acea-
stã “soluþie” poate fi aplicatã la
nesfârºit?

Datele oficiale de la BCE aratã cã
bilanþul bãncii a ajuns la aproape 6,5
trilioane de euro, respectiv circa 61%
din PIB-ul zonei euro, dupã creºterea

verticalã de la începutul anului (vezi
graficul 1).

Achiziþiile cumulate de obligaþiuni
guvernamentale în cadrul programelor
PSPP (Public Sector Purchase Pro-
gramme) ºi PEPP (Pandemic Emer-
gency Purchase Programme) erau de
2,79 trilioane de euro la sfârºitul sãp-
tãmânii încheiate la 4 septembrie
2020, din care 512,3 miliarde era valo-
area “cumpãrãrilor” prin tipãrire din
PEPP (vezi graficul 2).
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Deutsche Börse ºi Euronext, în
cursa pentru Borsa Italiana
lOperatorul pieþei germane a depus oferta pentru Bursa din Milano, în timp ce operatorul
paneuropean a confirmat negocierile pe marginea preluãrii acesteia

Deutsche Börse, operatorul Bursei
de Valori din Frankfurt, a lansat oferta
pentru achiziþia grupului Borsa Italia-
na, conform anunþului fãcut vineri în
acest sens, la scurt timp dupã ce opera-
torul bursier paneuropean Euronext a
informat cã poartã discuþii cu banca
italianã de stat Cassa Depositi e Presti-
ti (CDP) pentru preluarea, împreunã, a
pieþei din Milano.

Deutsche Börse, care nu a fãcut refe-
rire la preþul oferit pentru Bursa din Mi-
lano, a precizat într-un comunicat citat
de financefeeds.com: “Putem confirma
cã am lansat o ofertã pentru Borsa Ita-
liana Group. Ca jucãtor global, oferim
o valoare ridicatã pentru creºterea ºi
dezvoltarea viitoare a unui grup auto-
nom Borsa Italiana, consolidându-i
astfel rolul crucial pentru economia ita-
lianã ºi pieþele de capital europene”.

Tot vineri, Euronext a anunþat cã ne-
gociazã cu Cassa Depositi e Prestiti
lansarea unei oferte comune cãtre
London Stock Exchange Group Plc

pentru achiziþia activelor operaþionale
cheie ale Borsa Italiana. Euronext a
menþionat cã va face un anunþ viitor pe
acest subiect atunci când va fi
momentul potrivit.

Amintim cã, luna trecutã, London
Stock Exchange Group (LSEG), ope-
ratorul Bursei de Valori din Londra
(London Stock Exchange - LSE), a
anunþat cã ar putea vinde, parþial sau
integral, Bursa din Milano, pe care o

deþine, miºcare ce i-ar facilita obþine-
rea aprobãrii Uniunii Europene pentru
planificata achiziþie a furnizorului de
informaþii financiare Refinitiv Hol-
dings (fosta divizie Financial & Risk
din cadrul grupului Thomson
Reuters), o tranzacþie de 27 de
miliarde de dolari.

ALINA VASIESCU
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