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OPEC
decide, zilele
acestea, dacã
reduce din
nou producþia
de petrol

Organizaþia Þãrilor Exportatoare de
Petrol (OPEC) ºi aliaþii sãi din afara
cartelului se reunesc în perioada 5-6
martie, la Viena, ca sã decidã dacã ex-
tind acordul de scãdere a producþiei,
care expirã în 31 martie. În plus, parti-
cipanþii ar putea stabili reduceri supli-
mentare ale producþiei (peste cele pre-
vãzute în acord), în contextul diminuã-
rii cererii pe fondul epidemiei de
coronavirus.

Chiar dacã la nivel mondial mai
multe evenimente importante au fost
anulate din cauza rãspândirii rapide a
epidemiei de coronavirus, miniºtrii
OPEC au început sã ajungã, de ieri, la
Viena.

Luna trecutã, OPEC preconiza o ce-
rere mai scãzutã de þiþei în 2020, pe
plan global, din cauza noii epidemii, ºi
a anunþat cã producþia sa a scãzut sem-
nificativ în ianuarie. Conform cartelu-
lui, cererea mondialã de þiþei va creºte
cu 990.000 de barili pe zi, la o medie de
100,73 milioane barili pe zi, nivel cu
230.000 barili pe zi mai mic decât
estima OPEC în decembrie.

De la 1 ianuarie, OPEC ºi aliaþii sãi
din afara cartelului (OPEC+) au pus în
aplicare acordul privind reducerea pro-
ducþiei cu 1,7 milioane de barili pe zi,
potrivit deciziei luate în decembrie
anul trecut. Acordul este în vigoare
pânã la finele lunii curente.

Arabia Sauditã a decis sã taie volun-
tar o cantitate adiþionalã de 400.000 de
barili pe zi, ceea ce înseamnã cã
OPEC+ a tãiat producþia cu un total de
2,1 milioane de barili pe zi.

A.V.

(continuare în pagina 4)

Gradul de îndatorare din
economia realã a Chinei a atins
un nou record în 2019

Datoriile guvernamentale, ale gos-
podãriilor ºi companiilor nefinancia-
re din China au atins un nou record
anul trecut, de 245,4% din PIB, con-
form celor mai recente date de la

Institutul Naþional
pentru Finanþe ºi Dez-
voltare (NIFD) (vezi
graficul).

Cea mai mare con-
tribuþie la creºterea
anualã cu 6,1 puncte
procentuale a gradului
total de îndatorare a

avut-o gradul de îndatorare al gospo-
dãriilor populaþiei, care a înregistrat un
avans de 3,7 puncte procentuale, pânã
la 55,8% din PIB.

Gradul de îndatorare al sectorului
guvernamental a crescut cu 2,1 puncte
procentuale faþã de 2018, pânã la
38,3% din PIB, valoare cu 0,5 puncte
procentuale sub nivelul record de
38,8%, înregistrat în 2014.

La nivelul companiilor nefinancia-
re, creºterea gradului de îndatorare a
fost de numai 0,3 puncte procentuale,
pânã la 151,3% din PIB, pe fondul

menþinerii tendinþei de scãdere înce-
pute în prima jumãtate a anului 2017.

Valoarea maximã a gradului de
îndatorare pentru companiile nefinan-
ciare, de 160,4% din PIB, s-a înregis-
trat în T1 2017, iar de atunci, declinul
de 9,1 puncte procentuale pânã la
sfârºitul anului trecut a fost compensat
de creºterea cu 9,8 a gradului de
îndatorare a gospodãriilor.

În raportul trimestrial de la NIFD se
mai estimeazã cã tendinþele negative
din economie, dar mai ales impactul

epidemiei de coronavirus, vor condu-
ce la o nouã relaxare majorã a condiþii-
lor de creditare, iar gradul de îndatora-
re al economiei reale ar putea creºte cu
10 puncte procentuale în 2020.

Dar este realistã o astfel de progno-
zã, în condiþiile în care reluarea acti-
vitãþii economice este marcatã deja
de întârzieri semnificative, cu efecte
deosebit de grave asupra companiilor,
în special a celor din categoria
IMM-urilor?

(continuare în pagina 7)
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O nouã crizã a refugiaþilor
se profileazã în Europa

Luptele din Siria s-au intesificat în
ultimele zile. Turcia a doborât, ieri, un
al treilea avion al guvernului sirian în
nord-vestul Siriei, într-o campanie de
escaladare împotriva forþelor
preºedintelui Bashar al-Assad, adu-
când forþele turceºti ºi ruse în apropie-
rea conflictelor directe. Turcia, mem-
bru NATO, îi sprijinã pe rebeli, în timp
ce Assad se bazeazã pe alianþa sa cu
Rusia, transmite Reuters.

Cu mai mult de un milion de refu-
giaþi care s-au adunat din decembrie la
frontiera Turciei, bãtãlia pentru pro-
vincia Idlib din Siria a adus ceea ce
Naþiunile Unite numesc: cea mai gra-
vã crizã umanitarã din rãzboiul civil
sirian din ultimii nouã ani.

Turcia, care gãzduieºte deja 3,6 mi-
lioane de refugiaþi sirieni, spune cã nu
îi mai poate þine pe teritoriu. Guvernul
turc doreºte sã împingã forþele lui
Assad cãtre liniile convenite în acor-
dul din 2017, intermediat cu Rusia ºi
Iran, care au lãsat o zonã tampon în
nordul Siriei, lângã graniþa sa.

Aproximativ 10.000 de migranþi au
încercat sã treacã în Grecia pe uscat în
ultimele zile ºi peste 1.000 au ajuns pe
mare pe insulele greceºti, creând te-
meri cu privire la o nouã crizã a migra-

þiei ca cea din 2015-2016, când peste 1
milion de oameni au trecut în Grecia,
iar 4.000 de oameni s-au înecat în
Marea Egee.

Migranþi sirieni au acuzat armata
turcã cã i-a forþat practic sã treacã
frontiera greacã, în timp ce securitatea
a fost întãritã la punctele de frontierã
între Grecia ºi Turcia unde este aºtep-
tatã o delegaþie a conducerii UE ce va
fi însoþitã de ºeful guvernului grec,
noteazã AFP.

“Ne-au lãsat pe malul râului ºi ne-au
spus: «Duceþi-vã!» Ne-au lãsat singu-

ri. A fost armata turcã”, a mãrturisit
agenþiei franceze de presã Taisir, un si-
rian de 23 de ani, care s-a refugiat
acum cinci ani de la Damasc la
Istanbul.

Tânãrul, care nu doreºte sã îºi dez-
vãluie numele de familie, face parte
dintr-un grup de 12 persoane, toate de
naþionalitate sirianã, arestate marþi în
zori de poliþia greacã, care le-a confi-
scat cel puþin patru telefoane mobile.

VLAD DOBREA
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ÎN PARLAMENT CONTINUÃ JOACA DE-A AUDIEREA

Aceiaºi miniºtri liberali, pentru
a treia oarã sub microscop

l Trei dintre primii ºase miniºtri audiaþi au primit aviz pozitivlAudierile miniºtrilor se vor finaliza mâinel Birourile Permanente
Reunite ale Parlamentului vor stabili, dupã audiere, data ºedinþei de plen pentru votul de învestiturã

P
entru a treia oarã, aceiaºi
miniºtri – exceptându-l
în ultimul tur pe cel al Fi-
nanþelor – sunt audiaþi în
Parlament pentru exact
aceleaºi funcþii pe care le
ocupã de câteva luni în

Guvern. De data aceasta, Executivul
nu va mai fi prezidat de Ludovic

Orban, ca în ultimele douã dãþi, ci va
fi condus de Florin Cîþu, desemnat
premier de preºedintele Klaus Io-
hannis.

Dupã audierile din aceste zile, este
posibil sã mai avem, în cursul lunii
martie, a patra variantã liberalã, în
doar patru luni, ceea ce ar constitui o
premierã absolutã în istoria guvernãri-

lor din ultimii 150 de ani. Spectrul ce-
lei de-a patra variante a cabinetului
PNL a fost arãtat de actualul ministru
interimar al Mediului, Costel Alexe,
care este propus pentru acelaºi porto-
foliu ºi în cabinetul Cîþu, dupã ce la au-
dierile pentru guvernul Orban 2 a pri-
mit aviz negativ. În faþa comisiilor par-
lamentare, Costel Alexe a spus: “Sunt

a treia oarã în faþa dumneavoastrã ºi vã
asigur cã ne vom revedea ori de câte
ori va fi cazul ºi mai ales dacã majori-
tatea din Parlament nu va vota Guver-
nul”. Comisiile de specialitate l-au
avizat pozitiv pe Costel Alexe, deºi, în
urmã cu douã sãptãmâni, acelaºi minis-
tru a fost avizat negativ, ceea ce de-
monstreazã cã în Parlament continuã

joaca de-a audierea candidaþilor pro-
puºi pentru funcþiile din cadrul
Guvernului.

Audierea cea mai aºteptatã de ieri a
fost aceea a propunerii pentru condu-
cerea Ministerului Finanþelor Publice.

GEORGE MARINESCU
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