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Datoriile economiilor
emergente au atins un
nou record

Ultimul raport Global Debt Monitor
de la Institute of International Finance
(IIF) aratã o scãdere a datoriilor globa-
le în T2 2018, cu echivalentul a
1,46 trilioane de dolari faþã de
trimestrul precedent, pânã la
247 de trilioane de dolari, dupã
o creºtere de 8,68 trilioane în
trimestrul precedent.

Declinul a fost determinat de
dinamica de la nivelul econo-
miilor dezvoltate, unde datoria
totalã a înregistrat o scãdere de aproa-
pe 2,5 trilioane de dolari, în timp ce da-
toria de la nivelul economiilor emer-
gente a crescut cu un trilion de dolari,
pânã la un nou nivel record, de 71,1
trilioane de dolari (vezi graficul 1).

Divergenþa dintre dinamica datoriei
ºi a Produsului Intern Brut global a
scãzut uºor în T2 2018, dar se menþine

aproape de maximul istoric
înregistrat în T1 2018.

În T2 2018, datoria globalã a
crescut de 3,1 ori faþã de T1
1999, în timp ce PIB-ul global
a crescut de 2,2 ori (vezi grafi-
cul 2 din pagina 5), pânã la cir-
ca 78 de trilioane de dolari.

În aceste condiþii, raportul
dintre datoria globalã ºi PIB-ul global
a scãzut pânã la 317,2% în T2 2018, de
la 318,8% în trimestrul precedent. Ni-
velul record al acestui indicator a fost
atins în T3 2016, la 322,1%.

(continuare în pagina 5)

Theresa May îºi apãrã
planul de Brexit
l Jeremy Corbyn, liderul opoziþiei din Marea Britanie: “Un al doilea referendum pentru Brexit nu
este o opþiune pentru prezent”

P
remierul Marii Britanii,
Theresa May, a respins,
la finele sãptãmânii tre-
cute, contrapropunerile
la proiectul sãu de acord
negociat cu Uniunea
Europeanã pentru ieºi-

rea þãrii sale din blocul comunitar
(Brexit).

Amintim cã, la data de 14 noiem-
brie, May a ajuns la un proiect de
acord cu UE privind Brexitul, dar ace-
sta a provocat mai multe plecãri din
Guvern, în condiþiile în care demisio-

narii nu au acceptat prevederile referi-
toare la viitorul Irlandei de Nord dupã
ieºirea din UE.

În prezent, nu existã o graniþã între
Irlanda ºi Irlanda de Nord, dar aceasta
ar putea fi reintrodusã dacã Marea Bri-
tanie pãrãseºte uniunea vamalã. În
opinia specialiºtilor, impunerea grani-
þei ar putea realimenta tensiunile de
curând aplanate dintre Republica
Irlanda ºi Irlanda de Nord.

Proiectul acordului prevede ca Ma-
rea Britanie sã pãrãseascã Uniunea
aºa cum este stabilit, la 29 martie

2019, dar sã rãmânã în piaþa unicã ºi
sã respecte reglementãrile europene,
fãrã vreun drept de decizie, pânã în
decembrie 2020. În acest timp, cele
douã pãrþi vor stabili condiþiile unei
relaþii comerciale permamente dupã
Brexit.

Documentul mai stabileºte ca Ma-
rea Britanie sã plãteascã 39 de miliar-
de de lire sterline (50 de miliarde de
dolari) pentru stingerea obligaþiilor
faþã de UE, iar cetãþenii britanici ºi eu-
ropeni vor putea sã rãmânã acolo unde
trãiesc ºi muncesc în prezent.

“Plasã de siguranþã”
pentru Republica Irlanda
ºi provincia Irlanda de Nord

Acordul convenit de negociatorii
UE ºi cei britanici privind Brexit-ul
are în vedere luarea, în iulie 2020, a
unei decizii privind încheierea unei
noi înþelegeri care sã asigure o frontie-
rã irlandezã deschisã dupã încheierea
perioadei de tranziþie post-Brexit, la
finalul lui 2020.

V.R.
(continuare în pagina 3)

SIMION TIHON, PRIME TRANSACTION:

“Dividendele suplimentare
- atracþia BVB pentru
finalul anului”
l “Probabil, capitolul dividendelor acordate din «rezultatul
reportat» ºi «alte rezerve» se va închide, deoarece companiile
vor ajunge la fundul sacului”, susþine brokerul

Dividendele pe care probabil le vor
acorda unii emitenþi de la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB) în luna de-
cembrie a acestui an reprezintã prin-
cipala atracþie a pieþei noastre de ca-
pital pentru finalul lui
2018, în condiþiile în
care statul a început sã
cearã dividende supli-
mentare de la companiile
pe care le are în portofo-
liu, existã emitenþi care
au convocat acþionarii
pentru a aproba distribui-
rea de dividende trime-
striale, iar sezonul rapor-
tãrilor financiare pentru
trimestrul al treilea s-a
încheiat, reiese din ultimul editorial a
lui Simion Tihon, broker în cadrul
Prime Transaction.

Domnul Tihon spune: “Investitorii
în acþiuni listate la Bursa de Valori Bu-
cureºti vor primi dividende în preajma

Crãciunului. Este un cadou pe care sta-
tul îl face investitorilor dintr-o nevoie
evidentã de resurse bãneºti. Dacã anul
trecut solicitarea statului pentru divi-
dende suplimentare a fost fãcutã la

mijlocul lui octombrie,
anul acesta deja înce-
pusem sã renunþãm la
aceastã idee. Însã, în ul-
timul moment, statul
solicitã companiilor
unde este acþionar ma-
joritar sã acorde divi-
dende din «rezultatul
reportat» sau din «alte
rezerve».

În opinia brokerului,
decizia statului pare sã

fi fost luatã în mare grabã ºi sub o pre-
siune ridicatã, probabil pentru înca-
drarea într-un deficit bugetar de 3%.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 3)

CEx-ul remanierii
Liderii social-democraþi se vor

întâlni astãzi ca sã discute despre rema-
nierea guvernamentalã. Procesul rema-
nierii a demarat cu demisiile a doi
miniºtri - Valentin Popa,
ministrul Educaþiei Na-
þionale, ºi Victor Negre-
scu, ministrul pentru Afa-
ceri Europene - care au
fost înlocuiþi de PSD cu
Ecaterina Andronescu,
respectiv George Ciam-
ba. Participanþii la ºedin-
þa Comitetului Executiv
Naþional dezbat raportul
întocmit de o comisie in-
ternã privind îndeplinirea
programului de guvernare pe domenii
de activitate, precum ºi raportul întoc-
mit de prim-ministrul Viorica Dãncilã,
în legãturã cu activitatea fiecãrui mini-
stru din cabinetul pe care îl conduce.

Printre primii vizaþi de remaniere se
numãrã vicepremierul Paul Stãnescu,
ministru al Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, fost coleg de

vânãtoare al liderului PSD, Liviu Dra-
gnea, conform recentelor imagini di-
fuzate de cei de la Rise Project. Paul
Stãnescu este însã unul dintre cei care

au conceput ºi semnat, la
începutul lunii octom-
brie, scrisoarea în care
era solicitatã demisia lui
Liviu Dragnea din
fruntea PSD ºi de la ºefia
Camerei Deputaþilor.

Ceilalþi miniºtri vizaþi
de remaniere sunt Lucian
ªova - ministrul Trans-
porturilor, Dãnuþ An-
druºcã - ministrul Econo-
miei Naþionale, Ioana

Bran - ministrul Tineretului ºi Sportului,
George Ivaºcu - ministrul Culturii ºi
Identitãþii Naþionale, Ioan Deneº - minis-
trul Apelor ºi Pãdurilor, Bogdan Trif -
ministrul Turismului ºi...Mihai Fifor -
ministrul Apãrãrii Naþionale.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)
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