
12 pagini

n OLANDA BLOCHEAZÃ DIN NOU PACHETUL DE SPRIJIN
PENTRU ZONA EURO / Italienii vor mutualizarea
datoriilor, olandezii spun “nu” PAGINA 9

n OLE HANSEN, SAXO BANK: “Þiþeiul îºi va reveni,
pentru cã majoritatea producãtorilor vând sub
pragul de rentabilitate” PAGINA 9

n CA URMARE A EPIDEMIEI DE
CORONAVIRUS
Vânzãrile de carburanþi ale Petrom
s-au prãbuºit cu 30% în finalul
trimestrului

PAGINA 8

5 lei

5 948491 340012 20660

Joi, 9 aprilie 2020, nr. 68 (6602), anul XXIX

n BVB încheie primul trimestru în linie cu
principalele pieþe europene

PAGINA 4

n Amendamentele Ordonanþei pentru amânarea
ratelor au trecut de Senat

PAGINA 4

GRAM AUR = 236,2803 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5796 RON EURO = 4,8338 RON DOLAR = 4,4477 RON

“Întregul peisaj economic mondial
se va rescrie, dupã crizã”
(Interviu cu Ovidiu Demetrescu, partener London Brokers ºi OCD Capital & Resource)

Reporter: Fiecare companie ºi
chiar fiecare sector economic în parte
este afectat în mod diferit de criza pro-
dusã de Coronavirus. Cum vedeþi
dumneavoastrã situaþia din economie
ºi ce perspective aveþi pentru finalul
acestui an?

Ovidiu Demetrescu: Aceastã crizã
declanºatã de apariþia pandemiei de
Coronavirus este una total neobiºnui-
tã, total neuzualã. Nu existã nimic de-

spre acest subiect în manualele de eco-
nomie, sau în cele de managementul
riscului ºi de managementul situaþiilor
de crizã. Nu existã nici mãcar un capi-
tol care sã trateze o astfel de crizã glo-
balã ce afecteazã multiple sectoare din
economie.

Nu pot sã fac o previziune tempora-
lã pentru ieºirea din crizã ºi cred cã ni-
meni nu ºtie cu exactitate când se va
întâmplã acest lucru.

Dupã terminarea crizei medicale,
va urma o crizã economicã foarte se-
verã ºi pentru a o traversa este impe-
rios necesar sã avem cel puþin un plan
sau, ideal, mai multe planuri pentru di-
feritele scenarii de evoluþie economi-
cã, socialã ºi comportamentalã. Sunt
foarte multe sectoare care vor trebui sã
se reinventeze.

Vã dau câteva exemple despre cum
vãd eu schimbãrile:

- regulile de cãlãtorie vor suferi mo-
dificãri, în special cele internaþionale
ºi probabil cã va trebui sã avem certifi-
cate medicale atunci când ne vom
îmbarca într-un avion, navã de croa-
zierã sau tren;

- serviciile turstice vor fi serios
afectate ºi vom asista la schimbãri fun-
damentale de modele de business
adaptate dupã consumator ºi preferin-
þele acestuia;

- digitalizarea unor sectoare întregi
ale economiei va face un salt uriaº ºi,
astfel, vom avea un progres rapid în
aceastã direcþie, aducând cu sine mai
multã transparenþã ºi fluiditate în sec-
toare cum ar fi cel financiar-bancar, cel
de asigurãri, de administraþie publicã;

A cosemnat
EMILIA OLESCU
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LA NIVEL GLOBAL, CREªTEREA PIB - 2,2 TRILIOANE; CREªTEREA CREDITULUI - 11 TRILIOANE $

Planeta se înglodeazã
în datorii

U
ltimul raport Glo-
bal Debt Monitor,
de la Institute of
International Fi-
nance (IIF), aratã
cã datoria globalã
a crescut cu 10,8

trilioane de dolari în 2019, pânã
la 255,3 trilioane, dupã o
creºtere cu 3,3 trilioane în 2018.

Valoarea agregatã a datoriilor de la
nivelul economiilor dezvoltate a cre-

scut cu 4,1%, pânã la 184,2 tri-
lioane de dolari, în timp ce da-
toriile de la nivelul economii-
lor emergente au crescut cu
5%, pânã la 71,1 trilioane de
dolari.

Conform datelor de la IIF,
ponderea datoriei globale în
PIB-ul global a înregistrat în

2019 cea mai rapidã creºtere din ulti-
mii trei ani, pe fondul celei mai reduse
creºteri economice din ultima decadã.

Astfel, randamentul noilor datorii
se menþine pe tendinþa de scãdere,
ceea ce ridica numeroase semne de
întrebare privind sustenabilitatea da-
toriilor încã înainte de blocarea econo-
miei mondiale de extinderea
pandemiei de coronavirus.

În condiþiile în care PIB-ul global a
crescut cu circa 2,9% anul trecut faþã
de anul precedent, pânã la 79,3 trilioa-
ne de dolari, ponderea datoriilor în
PIB a crescut pânã la 322%, de la

317,5%. La nivelul economiilor emer-
gente, ponderea datoriilor în PIB a cre-
scut pânã la un nou record, de 220%,
de la 147% în 2007.

Comparativ cu perioada premergã-
toare declanºãrii crizei financiare glo-
bale din 2008, ponderea datoriei glo-
bale în PIB-ul global a crescut cu 40 de
puncte procentuale faþã de 2007, echi-
valentã unui avans nominal de circa 87
de trilioane de dolari.

La nivel sectorial, cea mai mare

creºtere anualã, de 4,3 trilioane de
dolari, s-a înregistrat pentru datoriile
guvernamentale, ajungându-se
astfel la un sold de 70 de trilioane, în
timp ce datoriile companiilor nefi-
nanciare au crescut cu 2,8 trilioane
de dolari, pânã la 74,2 trilioane, iar
datoriile gospodãriilor populaþiei
s-au majorat cu 1,9 trilioane de dola-
ri, pânã la 48 de trilioane, de la 35 de
trilioane în 2007.

(continuare în pagina 12)
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“Fiare vechi
cumperem!”,
strigã BCE pe
strãzile pustii
ale Europei

Banca Centralã Europeanã a repor-
nit tiparniþa “oficialã” pentru a lupta
împotriva efectelor epidemiei de coro-
navirus asupra unor economii supraî-
ndatorate, pentru care singurul “venti-
lator” eficient este doar un “jubileu”
epocal.

Cum “eficienþa” noii runde de tipã-
rire era sever limitatã chiar prin decizii
ale BCE, care au fost utilizate ca argu-
mente în faþa Curþii Europene de Justi-
þie pentru a susþine cu tãrie cã nu sunt
încãlcate tratatele europene, banca a
lansat Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEPP).

Achiziþiile de pânã la 750 de miliar-
de de euro prin tipãrire din cadrul PEPP
nu se mai confruntã cu astfel de limite,
care au fost ridicate arbitrar printr-o
nouã decizie a BCE, publicatã în miez
de noapte în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (n.a. Decizia (UE) 2020/440,
24 martie 2020, disponibilã la adresa
eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX:32020D0440).

Din pãcate, nici “accelerarea” tipar-
niþei ºi nici celelalte programe de rela-
xare monetarã sau de stimulare a cre-
ditãrii nu au avut efectul dorit, cel de
relaxare a condiþiilor financiare din
zona euro.

Dimpotrivã, pe fondul unui deficit
tot mai accentuat al garanþiilor dispo-
nibile pentru operaþiunile de lichidita-
te, condiþiile financiare au devenit
mult mai restrictive.

În aceste condiþii, “BCE adoptã un
set de mãsuri fãrã precedent în ceea ce
priveºte colateralul, astfel încât sã ate-
nueze efectele restricþionãrii condiþii-
lor financiare din zona euro”, dupã
cum se aratã într-un comunicat de pe
site-ul instituþiei.

Printre acestea se aflã “creºterea
temporarã a toleranþei la risc a Eurosi-
stemului, astfel încât sã fie susþinutã
creditarea economiei”, precum ºi “rela-
xarea condiþiilor pentru acceptarea tit-
lurilor de credit în calitate de colateral”.

CÃLIN RECHEA
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FORUMUL ECONOMIC MONDIAL:

2020 – anul crizei lanþului de
aprovizionare
l Potrivit estimãrilor, pandemia de COVID-19 va avea un impact semnificativ ºi de
lungã duratã asupra lanþurilor de aprovizionare globale, ceea ce va afecta puternic
economia lumii, întreprinderile ºi consumatoriil 94% dintre companiile Fortune
1000 se confruntã deja cu întreruperi ale lanþului de aprovizionare

Pandemia de COVID-19 (provoca-
tã de coronavirus) a schimbat lumea ºi,
dupã multe opinii, odatã ce aceasta va
trece, nu ne vom putea relua viaþa aºa
cum a fost ea înaintea crizei. Totodatã,
multe sectoare economie vor trebui
regândite, iar unul dintre acestea este
lanþul de aprovizionare, care are de
suferit masiv de pe urma pandemiei.

Un studiu recent al Forumului Eco-
nomic Mondial (WEF) susþine cã,
dacã 2008 a fost anul crizei financiare,
2020 este anul crizei lanþului de
aprovizionare.

Potrivit WEF, care citeazã revista
Fortune, 94% dintre companiile inclu-
se în clasamentul Fortune 1000 (al ce-
lor mai mari 1.000 de societãþi ameri-
cane dupã cifra de afaceri) observã
deja perturbãri în funcþionarea lanþului
de aprovizionare din cauza pandemiei
de COVID-19.

Faptul cã pandemia a izbucnit în
China face ca lumea sã se concentreze
în acest moment pe þara asiaticã. China
are o cotã majorã în comerþul global.
Conform unui articol recent publicat
în The Economist, China genereazã
16% din PIB-ul lumii, iar ponderea þã-
rii în toate exporturile globale de texti-

le ºi îmbrãcãminte este de 40%. Toto-
datã, China realizeazã 26% din expor-
turile de mobilã din lume ºi consumã
20% din totalul importurilor miniere
globale.

A.V.
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Întregul peisaj economic mondial se va rescrie, dupã crizã, este de pãrere Ovidiu Deme-
trescu, partener London Brokers ºi OCD Capital & Resource, care ne-a spus, într-un intre-
viu, cã sunt foarte multe sectoare care vor fi nevoite sã se reinventeze. Dupã terminarea
crizei medicale, va urma o crizã economicã foarte severã, a precizat specialistul, opinând
cã este important ca, în aceastã perioadã, sã nu oprim economia de tot.


