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Banca Transilvania a
semnat acordul de
preluare a Bancpost

Surpriză: social-democraţii
germani acceptă începerea
discuţiilor cu Angela Merkel
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Quo vadis,
industrie a
taxiurilor?

Bruxelles-ul ne forţează
să devenim competitivi
Conf. univ. dr.
Andreea Paul (INACO)
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Piaţa unică digitală: Negociatorii UE au căzut de acord
să pună capăt geoblocării.
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia şi-au onorat angajamentele asumate în cadrul
reuniunii la nivel înalt pe teme
digitale care a avut loc în luna
septembrie la Tallinn. Pag. 2

Şeful Fondului Proprietatea
acuză numirile politice făcute de guvern la companiile de stat. Atac dur la
adresa guvernului făcut chiar
în presa internaţională de către
şeful Fondului Proprietatea,
Greg Konieczny. Pag. 6

ACTUALITATE
Arhitecţii lansează critici la
adresa Gabrielei Firea. Şerban Sturdza, preşedintele filialei Bucureşti a Ordinului
Arhitecţilor din România, a trimis o scrisoare primarului general al Capitalei, Gabriela
Firea, în care cere edilului să-şi
facă timp şi pentru problemele
de arhitectură şi urbanism ale
Capitalei. Pag. 3
Raportul FAO sesizează riscurile din comerţul agroalimentar. Comerţul agroalimentar din
regiune s-a dovedit a fi extrem
de sensibil la orice schimbări de
preţuri, în special la fluctuaţiile
cursului de schimb valutar şi variabilitatea preţurilor la energie
la nivel mondial. Pag. 3

CM POCA a lansat apeluri de
proiecte în valoare totală
eligibilă de peste 527 milioane de euro. Pe 14 noiembrie 2017 a avut loc cea de-a
şasea reuniune a Comitetului
de Monitorizare a Programului
Operaţional Capacitate Administrativă
2014-2020
(CM
POCA), în cadrul căreia au fost
prezentate aspecte legate de
stadiul implementării Programului Operaţional Capacitate
Administrativă. Pag. 6

POLITIC
Iohannis: Aștept un buget fezabil pentru 2018. Președintele
Klaus Iohannis, a declarat vineri,
la Bruxelles, că se așteaptă ca bugetul României pentru anul viitor "să fie unul echilibrat,
sustenabil, și care poate fi pus în
practică, executat". Pag. 7

COMPANII
Investiţiile UPC România,
beneficii sociale în valoare
de 309 mil. euro în ultimii 4
ani. Nivelul impactului economic total este estimat la 315
milioane euro, ca rezultat al
beneficiilor UPC România oferite clienţilor în perioada 2013
- T1 2017. Pag. 4

FINANȚE

& BĂNCI

BNR a anunţat indicatorii
monetari. Soldul creditului
neguvernamental acordat de
instituţiile de credit a crescut
în luna octombrie 2017 cu
0,3% (-0,9% în termeni reali)
faţă de luna septembrie 2017,
până la nivelul de 233.478,9
milioane lei. Pag. 5

Tudose: Prăbușirea leului
este răzbunarea BNR. Moneda națională s-a prăbușit în
raport cu euro în ultima perioadă ajungând să atingă valori record și de peste 4,65, deși
la începutul anului se învârtea
în jurul valorii de 4,50. Pag. 7

EXTERN
Liban: Situația lui Saad Hariri este "în suspensie".
Marja sa de manevră între Hezbollah și Arabia Saudită este
extrem de redusă. Decizia a
fost anunțată după întâlnirea
cu președintele Michel Aoun,
expli când-o apoi opiniei publice prin dorința de "a permite derularea mai multor
consultări" politice. Pag. 8
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INACO la Bruxelles: România este chemată să
creeze consilii naţionale pentru productivitate
până la data de 20 martie 2018, alături de
celelalte state membre
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Care sunt atribuţiile consiliilor de
competitivitate
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Echipa INACO s-a deplasat
la Bruxelles, în perioada 21-23
noiembrie, într-o misiune
economică, un adevărat tur
de forţă maraton în contactul
cu instituţiile europene,
pentru internaţionalizarea
companiilor româneşti, pentru creşterea competitivităţii
publice şi private prin
contribuţiile noastre la viitorul Europei. Au avut loc
întâlniri oficiale:
- la Comisia Europeană,
cu comisarul Corina Creţu;
- la Parlamentul European, cu europarlamentarii
Theodor Stolojan, Daniel
Buda, cu Bogdan Ciobanu,
policy adviser pe antreprenoriat şi IMM-uri la DG
Connect, cu Silviu Iubitu de
la Asociaţia Municipiilor şi cu
Dick Rosche, fostul ministru
al Irlandei pentru afaceri
locale şi mediu, dar şi fost
ministru al integrării europene;
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- la Reprezentanţa României la UE, cu
ambasadoarea Luminiţa Odobescu şi echipa sa tehnică;
- la Comitetul Economic şi
Social, cu ministrul pentru
afaceri europene Victor
Negrescu pentru lansarea
Ghidului Preşedinţiei României a Consiliului European.
Una dintre temele cheie
discutate ţine de recomandarea UE pentru statele membre
de a crea un sistem de
autorităţi responsabile de
monitorizarea evoluţiilor în
materie de competitivitate,
respectiv de creştere a productivităţii, până la data de 20
martie 2018. Iniţial au fost
denumite “consilii naţionale
de competitivitate”, acum
"consilii naţionale de productivitate/CNP". În prima parte a
anului 2019 urmează să fie
publicat de către Comisia
Europeană un raport intermediar privind progresele
înregistrate în crearea acestor
organisme.

