2 lei

16 pagini

Vineri, 20 aprilie 2018, nr. 72 (6133), anul XXVII

n Instanþa confirmã existenþa practicilor incorecte
la Raiffeisen Bank
PAGINA 2

n Surse: Procurorii reiau
ancheta în dosarul
Rompetrol II, dar sechestrul
a rãmas în vigoare

n Consiliul Concurenþei va transmite CE opinia sa
despre vânzarea Sidex
PAGINA 3

GRAM AUR = 163,2651 RON

PAGINA 5

FRANC ELVEÞIAN = 3,8879 RON

n Consiliul Concurenþei recomandã reducerea
tarifelor la electricitate
PAGINA 3
n Generali obþine 540 de milioane de euro din
vânzarea subsidiarei belgiene
PAGINA 16

5 948491 340012

EURO= 4,6579 RON

06133

DOLAR = 3,7656 RON

Creºterea datoriei mondiale
distruge banii
l FMI: Datoria
mondialã a ajuns la
164 trilioane de dolari,
în 2016, faþã de 115,9
trilioane, în 2007
l În vârful crizei
mondiale (2008),
proporþia dintre datorie
ºi PIB la nivel mondial
era de 213%, dar acum
a crescut la 225%
atoria mondialã a
ajuns la 164 trilioane
de dolari, în 2016,
faþã de 115,9 trilioane, în 2007, atrage
atenþia Fondul Monetar Internaþional
(FMI), în cel mai recent raport de monitorizare fiscalã. Raportul avertizeazã cã sectoarele publice ºi private ale
lumii sunt mai îndatorate acum (225%
din PIB) decât în vârful crizei financiare din 2008 (213% din PIB).
PIB-ul mondial, în preþuri curente, a
crescut, în 2017, la 79,28 trilioane de
dolari, potrivit Fondului Monetar
Internaþional, de la 75 trilioane în 2016
ºi 58 de trilioane în 2007. În schimb,
datoriile globale au crescut, conform
FMI, de la 115,9 trilioane de dolari, în
2007, la 164 trilioane de dolari în
2016. Dupã cum se poate observa,
PIB-ul mondial creºte într-un ritm
mult mai redus decât datoriile
planetare (de circa 3 ori mai lent).
Datoria, în sine, nu ar fi îngrijorãtoare, dacã îndatorarea ar conduce la
creºterea acceleratã a PIB, astfel încât
cele douã linii sã fie convergente, iar,
într-un ritm viitor, sã existe un potenþial pentru plata datoriei.
Întrucât tendinþele datoriei ºi ale
PIB global sunt divergente, rezultã cã
datoria mondialã contractatã este neperformantã, fãcând ca valoarea banilor sã devinã irelevantã - un alt mod de
a spune cã limbajul banilor îºi pierde
semnificaþia.
MAKE, preºedintele grupului de
presã BURSA, autor a douã volume
intitulate “Soluþia crizei. Terminus a
quo” ºi, respectiv, “VIÞELUL DE
AUR/ Tâlcul dobânzii”, ne-a declarat,
recent: “Toþi ºtim cã aceastã crizã financiarã are numele de «crizã de supraîndatorare». Dupã cum observãm,
din 2007 ºi pânã în 2017, datoria globalã nu s-a diminuat nicidecum, iar
PIB-ul a crescut, dar mai puþin decât
datoria.
Noi nu am depãºit criza de supraîndatorare ºi, dupã cum se vede,
nici nu avem cum sã o depãºim pentru
cã, la fiecare credit, creºterea PIB are o
valoare situatã la o treime din valoarea
creditului. Prin urmare, datoria va
creºte în continuare, cât timp menþinem sistemul de dezvoltare economicã bazat pe creditul cu dobândã. Judecãþile mele se bazeazã pe cifrele raportate de instituþiile internaþionale, dar
nu am încredere în aceste cifre, în mediul on-line sunt vehiculate cifre cu
mult mai critice. Situaþia mondialã
cred cã este cu mult mai gravã, cred cã
de cel puþin cinci ori".
Definiþia datoriei folositã de cãtre
FMI este diferitã de cea a Institutului de Finanþe Internaþionale (IIF),
care a calculat, recent, cã datoria
globalã a atins 237 trilioane de dolari (318% din PIB), potrivit Zerohedge, care menþioneazã cã, indiferent de diferenþele dintre metodologiile de calcul ale datoriilor, ambele
agenþii pot conveni asupra unui singur lucru: datoria nu a fost niciodatã
mai mare ºi reprezintã o ameninþare
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existenþialã pentru aºa-numita “recuperare coordonatã”.
FMI avertizeazã cã este urgentã reducerea sarcinii datoriei, atât în sectorul privat, cât ºi în cel public, pentru a
îmbunãtãþi rezistenþa economiei globale ºi pentru a oferi o capacitate sporitã de intervenþie atunci când lucrurile
merg prost.
Zerohedge scrie: “Ceea ce, din nou,

pare ciudat este cât de liniºtitã a fost
toatã lumea în ultimii zece ani, când
bãncile centrale, menþinând ratele
dobânzilor la niveluri scãzute, au permis cea mai mare emisiune de împrumuturi din lume, atât pentru datoria
publicã, cât ºi pentru cea privatã, iar
acum când chiar Goldman Sachs a
spus cã nivelul datoriei nu mai este
sustenabil, brusc, toþi - de la bãncile

centrale, pânã la ºefii bãncilor ºi ai
ONG-urilor - þipã cât de periculoasã
este aceastã datorie”.
FMI susþine cã, în timp ce economiile avansate (SUA, Zona Euro Franþa, Germania, Italia ºi Spania -,
Japonia, Marea Britanie ºi Canada)
sunt responsabile pentru cea mai mare
datorie globalã, în ultimii zece ani,
economiile de piaþã emergente (printre

acestea numãrându-se China, India,
Rusia, Brazilia, Mexic, Arabia Sauditã
ºi Africa de Sud) au fost responsabile
pentru cea mai mare parte a creºterii
datoriilor. Potrivit Zerohedge, numai
China a contribuit cu 43% la creºterea
datoriei globale totale, din 2007 pânã
acum.
La polul opus al creºterii datoriilor,
contribuþia þãrilor în curs de dezvolta-

re, cu venituri mici, este abia vizibilã.
Zerohedge noteazã: “Când privim
la imaginea de ansamblu, este inutil sã
spunem cã doar SUA, China ºi Japonia
au înregistrat jumãtate din totalul de
164 de trilioane de dolari al datoriei
publice ºi private globale.
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