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MAI POATE FI REDUS CONTROLAT GRADUL DE ÎNDATORARE AL FIRMELOR?

Datoriile companiilor
nefinanciare au atins

un nou record în 2018

U
ltimul raport Global

Debt Monitor de la

Institute of Interna-

tional Finance

(IIF) aratã con-

tinuarea proce-

sului de acumu-

lare a datoriilor

la nivelul companiilor nefinan-

ciare, în ciuda noii tendinþe de

creºtere a costurilor de finanþare.

Soldul global a ajuns la aproa-

pe 75 de trilioane de dolari în T2 2018,

dupã un avans de circa 6,6 trilioane

faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut

(vezi graficul 1).

Dinamica a fost determinatã, la fel

cum s-a întâmplat de la declanºarea

crizei financiare globale, de creditul

acordat companiilor nefinan-

ciare din economiile emergen-

te, care a crescut în aceastã pe-

rioadã cu circa 4,5 trilioane de

dolari, pânã la 32,6 trilioane, în

condiþiile în care soldul credi-

tului acordat companiilor din

economiile dezvoltate a cres-

cut cu 2,1 trilioane faþã de T2

2017, pânã la 42,3 trilioane de dolari.

Dupã creºteri relativ apropiate pânã la

mijlocul deceniului trecut, pornind de la

niveluri diferite, creditul acordat compa-

niilor nefinanciare din economiile emer-

gentea intratpeo traiectorieexponenþialã

de creºtere, iar rezultatul a fost creºterea

acceleratã a divergenþei faþã de dinamica

creditului acordat companiilor din eco-

nomiile dezvoltate (vezi graficul 2).

Astfel, soldul creditului acordat

companiilor nefinanciare din econo-

miile emergente a crescut de peste 10

ori în perioada T1 1999 – T2 2018, în

timp ce creditul acordat companiilor

nefinanciare din economiile dezvolta-

te a crescut de 2,2 ori.

Raportul dintre datoria globalã a com-

paniilor nefinanciare ºi PIB-ul global a

fost de 92,3% în T2 2018, în condiþiile în

care raportul de la nivelul economiilor

emergente era de 94,6%, iar cel de la ni-

velul economiilor dezvoltate de 90,9%.

O analizã recentã de la IIF sublinia-

zã cã principalele “motoare” ale

creºterii datoriilor companiilor nefi-

nanciare se gãsesc în China ºi Statele

Unite. Datoriile companiilor nefinan-

ciare din China au crescut cu aproape

3,8 trilioane de dolari în intervalul T2

2017 – T2 2018, pânã la 22,65 trilioa-

ne de dolari, iar datoriile companiilor

americane au crescut, în acelaºi inter-

val, cu 844 de miliarde de dolari, pânã

la 14,8 trilioane.
(continuare în pagina 14)

CONCURSUL A TRECUT, SCANDALUL CONTINUÃ

Plângere penalã împotriva
Avocatului Copilului

Un concurs cu final aºteptat, pentru

ocuparea a opt posturi în cadrul nou

înfiinþatei instituþii Avocatul Poporu-

lui, a iscat un scandal care este departe

de a-ºi fi consumat efectele. Despre

cauzele acestui scan-

dal, v-am relatat în ar-

ticolele publicate în

lunile septembrie ºi

octombrie, precum ºi

în cel de la începutul

acestei sãptãmâni, din

Ziarul BURSA.

Pentru cã ecourile

celui mai recent arti-

col au fost puternice,

revenim astãzi cu o

nouã serie de infor-

maþii furnizate de sur-

sele noastre. Concur-

sul organizat de Avo-

catul Poporului pen-

tru ocuparea unor funcþii de experþi ºi

consilieri în cadrul Avocatului Copilu-

lui a ajuns în atenþia procurorilor ºi a

instenþei penale. Cele douã proceduri,

din 24 septembrie ºi din 12 noiembrie,

au multe lacune, dar cea mai importan-

tã, conform informaþiilor primite, o re-

prezintã favorizarea unor candidaþi pe

placul sistemului din cadrul

respectivei instituþii publice.

Astfel, pe numele Avocatului Copi-

lului, Ioan Gânfãlean, a fost întocmitã

o plângere penalã,

care se pare, din ceea

ce spun sursele noa-

stre, va fi urmatã ºi de

altele similare.

Din textul plângerii

care a fost trimisã pe

adresa redacþiei noa-

stre, reies fapte grave,

care, dacã vor fi pro-

bate în instanþã, vor

zgudui din temelii

noua instituþie înfiin-

þatã în cadrul Avoca-

tului Poporului ºi vor

afecta lumea acade-

micã, prin implicarea

unuia dintre cei mai cunoscuþi profe-

sori  de  drept  din  Cluj-Napoca,  dr.

Liviu Pop, corespondent al Academiei

Române.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

ADRIAN MITROI, PROFESOR DE FINANÞE
COMPORTAMENTALE:

“Piaþa noastrã bancarã
este supracapitalizatã”

Reporter: Cifrele sis-

temului bancar la nouã

luni aratã o evoluþie

foarte bunã a bãncilor,

profitul înregistrat de

acestea la finalul celui

de-al treilea trimestru

fiind de circa 7 miliarde

lei. Cum apreciaþi aceas-

tã traiectorie pe care o

au instituþiile de credit?

Adrian Mitroi: Sistemul finan-

ciar-bancar este, în general, un indi-

cator prociclic a ceea ce se întâmplã

în economie. ªi aº începe cu partea

prospectivã a aces-

tei profitabilitãþi a

bãncilor, care ara-

tã cã temerile de

încetinire bruscã

ºi de o eventualã

c r i zã sun t ma i

îndepãrtate. Mie

îmi place sã mã uit

la ceea ce fac ma-

rile bãnci, nu nea-

pãrat la ceea ce spun.

A consemnat Emilia Olescu
(continuare în pagina 14)

CÃLIN
RECHEA

ªEFUL COMISIEI EUROPENE:

“Guvernul român este
pregãtit pentru preluarea
preºedinþiei UE”

Guvernul României este pregãtit

pentru preluarea preºedinþiei Consi-

liului Uniunii Europene anul viitor,

conform afirmaþiilor fãcute ieri de

preºedintele Comisiei Europene, Jean

Claude Juncker, dupã o întâlnire cu

premierul român Vio-

rica Dãncilã ºi ceilalþi

membri ai Guvernului

nostru.

Juncker a declarat,

potrivit news.ro: “Ro-

mânia are în faþã atri-

buþii extraodinar de

dificile, trebuie sã cã-

dem de acord pe calea

spre summit-ul de la

Sibiu supra liniilor de

bazã ale viitorului

acord financiar, al ca-

drului financiar mul-

tianual. Avem încã

257 de propuneri le-

gislative care sunt pe masã. Preºedin-

þia austriacã va finaliza mai multe do-

sare, dar o sã rãmânã mult de lucru

preºedinþiei române într-o perioadã

foarte scurtã, pentru cã Parlamentul

European va finaliza activitãþile în

aprilie. Am vãzut astãzi cât de bine

sunt pregãtiþi miniºtrii în domeniile lor

ºi sunt convins cã România va reuºi sã

finalizeze un numãr mare de proiecte

care sunt pe masa Parlamentului ºi a

Consiliului. Cred cã se întâlnesc în

foarte multe puncte programele Comi-

siei Europene cu cele

ale Guvernului Ro-

mâniei. Mai sunt di-

vergenþe în ceea ce

priveºte statul de

drept, am discutat

despre acest lucru,

dar asta nu priveºte

preºedinþia Consiliu-

lui UE, ci þine de rela-

þia bilateralã cu Co-

misia Europeanã”.

ªeful Comisiei Eu-

ropene ºi-a exprimat

convingerea cã Ro-

mânia va fi primitã în

Schengen în mandatul

actualei Comisii: “Sunt convins cã pânã

la finalul mandatului actualei Comisii

vom primi România în spaþiul Schen-

gen, dar mai sunt eforturi de fãcut”.

V.R.
(continuare în pagina 14)

Piaþa bancarã din þara noastrã este supracapita-

lizatã, susþine Adrian Mitroi, profesor de finanþe

comportamentale.

Domnia sa ne-a spus, într-un scurt interviu, cã

bãncile sunt prudente ºi fi-

nanþeazã în general credite

de consum ºi persoane fizice,

nu investiþii ºi persoane juri-

dice, pentru cã domeniile lor

predilecte sunt cele cu renta-

bilitate imediatã, de genul consumului, achiziþii-

lor, locuinþelor ºi nu cele de infrastructurã digita-

lã, transporturi, sãnãtate, agriculturã. Conform

domnului Mitroi, acestea sunt domenii strategice

cu maturitãþi mult mai

mari, cu randamente

mai mici, cu risc mai

mare ºi cãtre care proba-

bil cã banca centralã ar

trebui sã le îndrepte”.


