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Autoritãþile americane
cer renunþarea urgentã
la Libor

Industria financiarã nu trebuie sã
aºtepte doi ani ca sã nu mai foloseas-
cã indicele de referinþã Libor (Lon-
don Interbank Offered Rate), este de
pãrere John Williams,
preºedintele Federal
Reserve Bank of New
York, care menþioneazã
cã entitãþile din dome-
niu trebuie sã renunþe la
acest indicator cât mai
urgent, potrivit euro-
news.com.

Amintim cã autorita-
tea de reglementare din
Marea Britanie a stabi-
lit anul 2021 drept ter-
men pentru entitãþile fi-
nanciare, inclusiv bãnci ºi investito-
ri, sã renunþe la rata dobânzii inter-
bancare stabilitã la Londra (Libor).

Libor, indicator de referinþã pentru
produse financiare în valoare de peste
300 de trilioane de dolari din întreaga
lume, este calculat pe baza datelor tri-
mise de un panel de bãnci britanice cu
privire la dobânzile pe care cred cã le

vor percepe alte bãnci ca sã se împru-
mute între ele.

La nivel global, Libor este folosit
pentru stabilirea preþului contracte-

lor de împrumut, de la
cele imobiliare pânã la
cele care privesc carduri de
credit.

Reputaþia Libor a fost
grav afectatã dupã ce mai
mulþi traderi bancari au
fost acuzaþi de manipula-
rea indicatorului, iar bãn-
cile au primit amenzi sub-
stanþiale.

Autoritãþile de regle-
mentare încurajeazã bãn-
cile ºi alte companii fi-

nanciare sã utilizeze rate alternative,
precum SOFR (Secured Overnight
Financing Rate).

Williams a subliniat cã tranziþia
cãtre alt indicator de referinþã trebuie
sã se producã acum.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 8)

John Williams,
preºedintele Federal

Reserve Bank of New York

320% DIN PIB PLANETAR

Criza nu e gravã,
doar datoria creºte

D
atoria globalã a în-
registrat o creºtere
semnificativã în
T1 2019, con-
form raportului
Global Debt Mo-
nitor (GDM) de la

Institute of International Finan-
ce (IIF).

Tendinþa de scãdere din 2018 a
fost întreruptã, în special, de avansul
accelerat al datoriilor de la nivelul

economiilor emergente. Va-
loarea cumulatã a acestora a
atins nivelul record de 69,1
trilioane de dolari, respectiv
216,4% din PIB-ul celor 30
de economii emergente inclu-
se în baza de date GDM de la
IIF.

Faþã de T4 2018, datoria
globalã a crescut cu peste 3 trilioane de
dolari, pânã la 246,5 trilioane de do-
lari, ceea ce reprezintã aproape 320%

din PIB-ul global. Datoria globalã cu-
mulatã a atins un nivel record în T1
2018, la 248,5 trilioane de dolari.

Din punct de vedere al repartizãrii
datoriei pe sectoare, cea mai mare
creºtere trimestrialã s-a înregistrat la
nivelul datoriei guvernamentale, de
1,72 trilioane de dolari. Datoria com-
paniilor financiare a crescut cu 0,63
trilioane de dolari faþã de T4 2018, a
companiilor nefinanciare cu 0,56 tri-
lioane, pânã la 72,6 trilioane, iar da-

toria gospodãriilor populaþiei a cres-
cut cu 0,45 trilioane, pânã la 46,6
trilioane de dolari (vezi graficul).

Conform raportului IIF, creºterea
mai rapidã a datoriilor în comparaþie
cu PIB-ul global a fost stimulatã de
scãderea dobânzilor, dar aceastã ten-
dinþã de relaxare a condiþiilor finan-
ciare amplificã îngrijorarea cu privi-
re la sustenabilitatea datoriilor, în
special a celor guvernamentale.

“Este aproape Pavlovian”, a de-

clarat Sonja Gibbs, director execu-
tiv în cadrul IIF, pentru Financial Ti-
mes, în condiþiile în care “împrumu-
turile cresc odatã cu scãderea
dobânzilor”. Doamna Gibbs a mai
subliniat cã “odatã acumulate, dato-
riile sunt greu de plãtit fãrã deturna-
rea resurselor de la alte obiective,
cum ar fi investiþiile productive ale
companiilor sau cheltuielile guver-
namentale”.

(continuare în pagina 7)
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URSULA VON DER LEYEN:

“Nu putem sã facem compromisuri în privinþa
respectãrii statului de drept”

Discursul candidatului pentru
funcþia de preºedinte al Comisiei Eu-
ropene, Ursula von der Leyen, susþi-
nut, ieri, în plenul Parlamentului Eu-
ropean, a iscat vii dispute
între grupurile politice.

Ursula von der Leyen
ºi-a început discursul re-
ferindu-se la Simone Veil,
primul preºedinte al Par-
lamentului European ºi a
spus cã a fost nevoie sã
treacã 40 de ani pentru ca
o femeie sã fie candidatã
pentru funcþia de pre-
ºedinte al Comisiei Euro-
pene.

Printre prioritãþile lui
von der Leyen pentru ur-
mãtorii cinci ani la cârma Comisiei
de la Bruxelles, se numãrã combate-
rea schimbãrilor climatice, digitali-
zare, realizarea unei uniuni a capita-
lurilor, fiscalizarea veniturilor gi-
ganþilor din domeniul IT ºi din co-
merþul online, protecþie socialã, se-
curizarea graniþelor UE, sprijinirea
tinerilor ºi statul de drept.

Ursula von der Leyen a precizat:
“Îmi doresc ca Europa sã devinã neu-
trã la emisiile de carbon pânã în anul
2050. Este nevoie de o abordare în

douã etape. Nu este su-
ficient ca emisiile de
carbon sã fie reduse cu
maximum 40% pânã în
anul 2030.

Eu consider cã prima
reducere trebuie sã fie
mai semni f i ca t ivã ,
între 50 ºi 55%. De ace-
ea, în primele 100 de
zile dupã ce noua Co-
misie îºi va începe acti-
vitatea voi propune un
noul deal pentru Uniu-
nea Europeanã: prima

legislaþie europeanã în domeniul
combaterii schimbãrilor climatice
cu obiectiv final anul 2050.

Voi propune un plan de investiþii
pentru o Europã durabilã, plan care
va fi finanþat cu un trilion de euro în
urmãtorii 10 ani, o parte din fonduri
urmând a fi alocate de Banca Centra-
lã Europeanã, printr-o nouã secþiune,

adicã un fel de bancã pentru climã.
Voi introduce de asemenea o taxã pe
carbon la graniþa UE pentru a evita
relocarea emisiilor de CO2”.

Pentru realizarea unei economii
puternice ºi durabile, von der Leyen
susþine cã este nevoie ca IMM-urile
sã fie consolidate, sã aibã acces la ca-
pitalurile existente pe piaþa europea-
nã, iar un prim demers pentru acest
lucru ar fi realizarea Uniunii Capita-
lurilor.

În privinþa fiscalitãþii, candidatul
nominalizat pentru ºefia Comisiei
Europene a afirmat cã, atât timp cât
giganþii digitalui fac profituri în UE
folosindu-se de sistemele europene
de educaþie, de comerþ etc., ei trebuie
sã plãteascã impozite ºi taxe pentru a
suporta povara socialã cu susþinerea
acestor sisteme.

Stabilirea unui salariu
minim european ºi ºomaj
redus în rândul tinerilor

Pentru protecþia socialã, Ursula
von der Leyen a introdus în discu-

þie necesitatea asigurãrii unui sala-
riu minim la nivel european, pen-
tru ca toþi cetãþenii Uniunii sã be-
neficieze de un trai decent, dar a
menþionat cã realizarea acestui
obiectiv va fi discutatã cu sindica-
tele ºi patronatele de pe piaþa mun-
cii.

Ea s-a referit la nesitatea reduce-
rii ºomajului în rândul tinerilor,
ºomaj care diferã între statele
membre situându-se între 5 ºi 40%
din numãrul tinerilor apþi de mun-
cã.

Ursula von der Leyen îºi doreºte o
egalitate de gen în interiorul Comi-
siei de la Bruxelles.

Ea a precizat: “Dacã statele mem-
bre nu propun un numãr suficient de
comisari femei, nu voi ezita sã le so-
licit acest lucru. Pânã acum doar
20% din numãrul total al comisarilor
au fost femei, ceea ce nu este în regu-
lã, atât timp cât avem drepturi ega-
le”.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 4)

Ursula von der Leyen,
candidatul pentru funcþia
de preºedinte al Comisiei

Europene.

DUPÃ
CONTROVERSELE PE
MARGINEA GAZELOR
DIN MAREA NEAGRÃ,

ExxonMobil -
autorizatã sã
construiascã
o staþie de
mãsurare
a gazelor în
Tuzla
lLucrãrile pe care companie
americanã le va derula la
Tuzla sunt evaluate la 2,1
milioane de lei, fãrã TVA

Ministerul Energiei a eliberat, ieri,
companiei ExxonMobil autorizaþia
pentru executarea unui studiu geo-
tehnic onshore în localitatea Tuzla,
judeþul Constanþa, în vederea con-
struirii de cãtre compania americanã
a unei staþii de mãsurare a gazelor.

Autorizaþia vine în contextul zvo-
nurilor din ultima perioadã potrivit
cãrora ExxonMobil ar urma sã re-
nunþe la licenþa de explorare ºi ex-
ploatare a zãcãmintelor de gaze din
Marea Neagrã ºi dupã ce, la finalul
sãptãmânii trecute, compania din
SUA a informat Guvernul de la Bu-
cureºti cã vrea sã atragã un nou
partener în acest proiect.

Ministerul de resort a anunþat, ieri:
“Ministerul Energiei a eliberat astã-
zi, 16 iulie 2019, companiei Exxon-
Mobil Exploration and Production
Romania Limited Nassau (Bahamas)
Sucursala Bucureºti, autorizaþia pen-
tru executarea unui studiu geotehnic
onshore în localitatea Tuzla, judeþul
Constanþa, în vederea construirii de
cãtre compania americanã a unei sta-
þii de mãsurare a gazelor. Amplasa-
mentul în care vor fi realizate foraje-
le ºi mãsurãtorile este alcãtuit din trei
parcele cu o suprafaþã totalã de peste
200.000 de metri pãtraþi. Autorizaþia
a fost emisã în urma solicitãrii
ExxonMobil Exploration and Pro-
duction Romania, iar lucrãrile pe
care companie americanã le va de-
rula la Tuzla sunt evaluate la 2,1 mi-
lioane de lei, fãrã TVA”.

Reprezentanþii Guvernului ºi cei
ai ExxonMobil au periodic întâlniri,
au declarat, luni, pentru Agerpres,
surse guvernamentale, iar reprezen-
tanþii ExxonMobil Exploration and
Production Romania nu au dorit sã
comenteze aceste informaþii.

RAMONA RADU
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