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Mai poate fi inversatã
tendinþa de creºtere a
datoriei globale?

D
atoria globalã a scãzut cu 300 de
miliarde de dolari în trimestrul
al treilea al acestui an
faþã de trimestrul ante-

rior, pânã la 296 de trilioane de
dolari, iar povara sa, exprimatã
prin raportarea datoriei globale la
Produsul Intern Brut global, a
scãzut cu 3,1 puncte procentuale,
pânã la 350%, conform ultimului
raport Global Debt Monitor
(GDM) de la Institute of Interna-
tional Finance (IIF) (vezi graficul 1).

Faþã de aceeaºi perioadã a anului tre-
cut, datoria globalã a crescut cu 15,9 tri-
lioane de dolari, în timp ce Produsul
Intern Brut global a crescut cu doar 5,9
trilioane, pânã la 84,6 trilioane de dolari.
Ponderea datoriei globale în PIB-ul glo-

bal a atins un maxim istoric de 361% în
T1 2021.

“Redresarea activitãþii eco-
nomice ºi inflaþia mai mare au
contribuit la scãderea ponderii
datoriei în PIB”, se aratã în ra-
portul de la IIF, în care se preci-
zeazã cã reducerea datoriei a
avut loc doar la nivelul
economiilor dezvoltate.

Datoria totalã la nivelul eco-
nomiilor emergente a atins un

nou record în T3 2021, de 92,6 trilioane
de dolari, dupã o creºtere cu 1,1 trilioane
faþã de trimestrul anterior, în timp ce da-
toria totalã de la nivelul economiilor dez-
voltate a scãzut cu 1,4 trilioane de dolari,
pânã la 203,4 trilioane (vezi graficul 2).

(continuare în pagina 12)

Vinerea neagrã a marilor
magazine

M
area petrecere a reducerilor de
preþuri din luna noiembrie s-a
transformat într-un priveghi la
cãpãtâiul încrederii relaþiei

dintre cumpãrãtor ºi vânzãtor. Vãlul a
fost ridicat de pe o poveste mai veche,
iar Autoritatea Naþionalã pentru Protec-
þia Consumatorilor (ANPC) a decis sã-ºi
intre puternic în rol ºi a împãrþit amenzi
mai ceva decât Moº Crãciun cadouri.

De foarte mult timp se vorbea de
anumite practici înºelãtoare legate de
aºa zisele reduceri de preþuri efectuate
cu ocazia ”black friday” (un concept
complet denaturat la noi), dar niciodatã
nu se trece la nivelul superior, în care o
autoritate sã facã lucruri concrete pentru
a rezolva lucrurile. Existatu zeci de glu-
me pe subiect, dar cam atât, se râdea
mult cu buzunarele goale, 1 Aprilie se
mutase în noiembrie, pe bani. Preþuri

umflate pentru ca mai apoi sã fie scãzu-
te, doar pentru a impresiona cumpãrãto-
rul, au reprezentat o practicã generaliza-
tã. Cel mai important pentru clienþi este
sã parcurgã lista cu firmele prinse cu
”mâþa în sac”.

Amenzile au curs în valuri în ultimele
zile. Ieri, alte 18 firme care administrau
site-uri ºi magazine cu vânzare directã ºi
care au anunþat reduceri speciale au fost
sancþionate de ANPC, printre cei vizaþi
aflându-se Altex, Flanco, Jysk. Preþul de
referinþã afiºat pe site nu era cel mai mic
preþ practicat în ultimele 30 de zile, pu-
blicarea unor caracteristici nereale ale
produselor ºi publicarea unor caracteri-
stici nereale ale produselor se numãrã
printre neregulile constatate.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 3)

Ultimele sfori pentru
ºefia Fed
l Jerome Powell vs. Lael Brainard

J
oe Biden, preºedintele Statelor
Unite , a declarat cã pânã la
sfârºitul sãptãmânii va anunþa de-
cizia sa privind noul preºedinte al

bãncii centrale a SUA (Fed), mandatul
actual de 4 ani apropiindu-se de final.
Pânã acum au fost surprinzãtor de puþi-
ne zvonuri despre decizia lui Biden,
însã preºedintele american are de ales
între a-i oferi un al doilea mandat lui Je-
rome Powell, actualul ºef de la Fed, sau
sã o desemneze pe Lael Brainard, ac-
tual guvernator Fed ºi fost oficial în
Trezorerie în administraþia Obama. Do-
amna Lael Brainard a intrat în boardul
Fed în 2014, alãturi de actualul
preºedinte Jerome Powell, care se bu-
curã însã de sprijinul lui Janet Yellen,
actualul ministru de finanþe american ºi
fost preºedinte Fed înaintea lui Powell,

dar mai ales de sprijinul Wall Street.
Înainte de a trece la candidaþi trebuie

spus cã Federal Reserve este cea mai im-
portantã instituþie financiarã din lume, în
condiþiile în care deþine funcþia de împru-
mutator global de ultimã instanþã (are în
implementare linii de swap valutar cu ce-
lelalte bãnci centrale majore din lume) ºi
dreptul de tipãrire a dolarului, moneda
internaþionalã de rezervã. Totodatã, din-
colo de cine conduce Fed-ul, existã o
continuitate în implementarea politicii
monetare (mai ales într-un context atât
de sensibil ca cel prezent) ºi este impro-
babil ca instalarea doamnei Lael Brai-
nard sã aducã surprize în termeni de de-
cizii de politicã monetarã.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)
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Autoritãþile din Dubai
au în vedere listarea
gigantului aerian Emirates
lOficialii din Dubai intenþioneazã sã listeze zece societãþi
de stat, lansând demersurile în acest sens pentru compania
de utilitãþi DEWAl Indicele de referinþã al bursei oraºului,
DFMGI, a crescut cu aproape 13% de la 1 noiembrie

Guvernul din Dubai ar putea vinde
acþiuni la operatorul de transport Emira-
tes, una dintre cele mai mari companii
aeriene din lume, care a contribuit la
transformarea oraºului într-un centru
global destinat comerþului.

Conform Bloomberg, care citeazã de-
claraþiile fãcute de preºedintele compa-
niei, ºeicul Ahmed Bin Saeed Al Makto-
um, la postul Asharq TV, Emirates ºi di-
viziile sale ar putea fi listate la Bursa din
Dubai. Anunþul vine într-un moment în
care Dubaiul îºi intensificã eforturile

prin care urmãreºte sã ajungã din urmã
bursele rivale din Abu Dhabi ºi Riad,
care, în ultimii ani, au atras cele mai
multe IPO-uri din Orientul Mijlociu.

Oficialii din Dubai intenþioneazã sã
listeze zece societãþi de stat pe bursã,
lansând demersurile în acest sens pentru
principala sa companie de utilitãþi, Dubai
Electricity & Water Authority (DEWA),
ºi a sistemului de colectare a taxelor ru-
tiere Salik.

A.V.

(continuare în pagina 12)

DUMITRU FORNEA, MEMBRU CESE:

“Salariul minim ar trebui sã
ajungã la 700 euro, înainte de
aderarea României la zona euro”

D
ecidenþii politici de la
Bucureºti ar trebui ca în
urmãtorii ani sã aplice o
schemã prin care nive-
lul salariului minim din
þara noastrã sã ajungã la
o valoare comparativã
cu salariile minime din

Grecia, Italia ºi Spania, susþine Dumitru
Fornea, membru al Comitetului Econo-
mic ºi Social European ºi secretar gene-
ral al Confederaþiei Sindicale Naþionale
Meridian.

“Trebuie sã vedem cum reuºim sã cre-
ãm o piaþã a muncii atractivã, nu doar
pentru companiile multinaþionale, dar ºi
pentru salariaþii care, având acum mobi-
litate, sunt tentaþi sã plece în afarã. Noi
trebuie sã ne ducem cãtre salariile din
Grecia, Italia ºi Spania, pentru cã, din cei
peste douã milioane de români care lu-
creazã acolo, la un nivel salarial bun se
pot întoarce în þarã minim 500.000.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Ideea creºterii salariului minim este una veche ºi agreatã de toate
pãrþile, indiferent cã vorbim despre sindicate sau despre patrona-
te. Numai cã sunt momente când nici mediul public ºi nici cel privat
nu-ºi permit acest lucru, iar directivele europene nu þin seama de
situaþii ca acestea, în care unele economii sã nu poatã susþine chel-
tuielile impuse prin reglementãrile UE.

Graficã de MAKE

CRISTIAN PÂRVAN, PREªEDINTELE PIAROM:

„Reglementarea europeanã este limitatã
de posibilitãþile fiecãrei economii”

Directiva UE privind salariul minim este salutarã, dar este limitatã de posibili-
tãþile fiecãrei economii, considerã Cristian Pârvan, preºedintele Patronatului Inve-
stitorilor Autohtoni din România (PIAROM).

Domnia sa ne-a declarat: ”Propunerea UE reprezintã o cerinþã mai veche a sin-
dicatelor. Încercarea de reglementare a salariilor minime la nivel european este sa-
lutarã, deºi nu va ajuta din punctul de vedere al mediului de afaceri foarte mult,
pentru cã oricum rãmân diferenþieri clare între salariul din România ºi cel din Ger-
mania. Diferenþierile de salarizare nu pot fi ºterse, pentru cã ele þin de economie ºi
întotdeauna economiile Germaniei, Franþei, Olandei vor fi superioare celei din
România. Aceste diferenþe vor influenþa mereu orientarea cãtre salarii mai bune a
specialiºtilor care au competenþe.

Deci reglementarea probabil cã va fi aprobatã ºi va rãmâne la nivelul statelor sã
se stabileascã detaliile, în funcþie de termenele prevãzute în Directivã.

E.O.
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