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IIF: PANDEMIA A DUS DATORIA GLOBALÃ LA 331% DIN PIB-UL GLOBAL

Povara datoriei globale
este prea mare pentru
o lume bolnavã

Î
n ultimul trimestru din 2019 Pro-
dusul Intern Brut global înregi-
stra o creºtere de 3 trilioane de
dolari faþã de aceeaºi perioadã a
anului precedent, pe fondul unei
creºteri cu 12,1 trilioane a dato-
riei globale.

Ultimul raport Global Debt Moni-
tor, de la Institute of International Fi-
nance (IIF), aratã o degradare
dramaticã a situaþiei. În condi-
þiile unei scãderi a PIB-ului
global nominal cu 2,3 trilioane
de dolari în T1 2020 faþã de tri-
mestrul anterior, datoria globa-
lã a crescut cu 1,2 trilioane de
dolari, pânã la 258 de trilioane
(vezi graficul 1), în condiþiile în
care datoriile din economiile
dezvoltate au crescut cu 1,9 trilioane,
iar datoriile din economiile emergente
au scãzut cu 0,7 trilioane de dolari.
Acest declin a fost determinat, în prin-
cipal, de deprecierea monedelor
naþionale faþã de dolarul american,
dupã cum se aratã în GDM.

Ponderea datoriei în PIB a înregi-
strat un salt trimestrial record, de 10,9
puncte procentuale, pânã la 331,4%,
de la 320,4% în trimestrul anterior
(vezi graficul 2).

Recordul anterior, de 7,9 puncte
procentuale, a fost stabilit în T1 2009,
când ponderea datoriei globale în
PIB-ul global a ajuns pânã la 299,2%,
de la 291,3% în T4 2008.

Faþã de T1 2019, datoria globalã a
crescut cu 3,4% (8,6 trilioane de dola-
ri), în timp ce PIB-ul global a scãzut cu
0,5% (0,42 trilioane de dolari).

La nivelul economiilor dez-
voltate, datoria a crescut cu 6,6
trilioane, pânã la 185,4 trilioa-
ne, în timp ce datoria cumulatã
la nivelul economiilor emer-
gente a crescut cu 2 trilioane de
dolari, pânã la 72,6 trilioane
(vezi graficul 3).

În aceste condiþii, ponderile
datoriilor în PIB au atins nou re-

corduri, de 391,9% la nivelul econo-
miilor dezvoltate, de la 380,5% în tri-
mestrul precedent, respectiv 230% la
nivelul economiilor emergente, de la
219,9%.

Ponderea în PIB a datoriilor din sec-
toarele nefinanciare ale economiilor
dezvoltate a fost de circa 320%, iar
cele mai mari creºteri trimestriale s-au
înregistrat în Canada, Franþa, SUA ºi
Norvegia.

La nivelul economiilor emergente,

ponderea în PIB a datoriei din sectoa-
rele nefinanciare a înregistrat cele mai
mari creºteri în China, Coreea de Sud,
Turcia ºi Mexic.

În ceea ce priveºte situaþia din cea
mai mare economie a Asiei, datoria to-
talã poate atinge 335% din PIB în acest
an, dupã cum scriu analiºtii de la IIF, în
condiþiile în care s-a înregistrat o
creºtere de 16 puncte procentuale în
T1 2020, pânã la 318%.

Un aspect pozitiv semnalat în rapor-
tul de la IIF îl reprezintã relativa stabi-
litate a datoriilor în valutã din econo-
miile emergente, la circa 8,4 trilioane
de dolari în T1 2020, ceea ce aratã cã,
în ciuda pandemiei, nu au existat
dificultãþi majore de refinanþare.

Au existat, însã, cazuri de creºterea
acceleratã a raportului dintre datoriile
în valutã ºi PIB pe fondul deprecierii
puternice a monedelor naþionale. În
aceastã situaþie s-au aflat Ucraina,
Chile, Mexic ºi Columbia.

Acesta este ºi principalul motiv al
menþinerii riscului de refinanþare la un
nivel ridicat. Conform datelor de la
IIF, datorii ale economiilor emergente
de circa 3,7 trilioane de dolari vor
ajunge la scadenþã pânã la sfârºitul
anului curent, dintre care 17% repre-

zintã datorii în valutã. Þãrile cu cele
mai mari scadenþe ale datoriilor în va-
lutã sunt China, Emiratele Arabe Uni-
te ºi Turcia. ªi anul viitor vor exista
scadenþe mari ale datoriilor din econo-
miile emergente, de circa 4 trilioane de
dolari, din care aproape 18% sunt
datoriile în valutã.

La nivel sectorial, cea mai mare
creºtere anualã, de 2,5 trilioane de do-
lari, s-a înregistrat pentru datoriile
companiilor din sectorul financiar,
care au ajuns la un sold de 64,3 trilioa-
ne de dolari (84,3% din PIB), în timp
ce datoriile guvernamentale au crescut
cu 2,4 trilioane de dolari, pânã la 69,9
trilioane (90,7% din PIB). Datoriile
gospodãriilor populaþiei s-au majorat
cu 1,4 trilioane de dolari faþã de T1
2019, pânã la 48,1 trilioane (61,7% din
PIB), iar datoriile companiilor nefi-
nanciare au crescut cu 2,3 trilioane,
pânã la 75,6 trilioane, respectiv 94,7%
din PIB-ul global.

Cel mai ridicat grad de îndatorare al
gospodãriilor se înregistreazã în Elve-
þia (132,5% din PIB), Australia
(119%), Danemarca (110,4%), Norve-
gia (105,4%), Canada (102,2%) ºi Þã-
rile de Jos (99,7%).
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Tot mai multe
IPO-uri pe pieþele
din SUA
l SPAC Pershing Square Tontine Holdings þinteºte
4 miliarde de dolari din listare

Lansãrile de oferte publice iniþiale
(IPO) la Bursa de Valori din New York
(New York Stock Exchange - NYSE)
ºi Nasdaq se menþin la un nivel ridicat,
potrivit nasdaq.com, care menþionea-
zã cã, sãptãmâna aceasta, mai multe
firme au în plan sã se alãture pieþei
americane. Patru companii ºi o socie-
tate de tip SPAC vor sã obþinã sume
importante din vânzarea de acþiuni,
conform sursei. O companie SPAC
(special purpose acquisition com-
pany) nu are operaþiuni comerciale,
fiind creatã doar pentru atragerea de
capital prin IPO.

Printre firmele care îºi lanseazã
IPO-urile se numãrã creditorul ipote-
car Rocket Companies Inc. (simbol
RKT), furnizorul de software fiscal
Vertex Inc. (simbol VERX), societatea
brazilianã de educaþie digitalã Vasta
Platform Ltd. (VEDU.RC), respectiv
SPAC Pershing Square Tontine Hol-
dings (PSTH.U), societate de tip

SPAC deþinutã de investitorul Bill
Ackman.

Rocket Companies vrea
sã atragã 100 de milioane
de dolari

Quicken Loans LLC, cel mai mare
creditor ipotecar din SUA, care se lis-
teazã la NYSE, va fi lansat pe piaþã sub
numele companiei-mamã, Rocket Com-
panies Inc. Societatea urmãreºte sã atra-
gã 100 de milioane de dolari prin IPO
ºi va lista patru categorii de acþiuni: A,
B, C ºi D. Rocket Companies, grup
controlat de fondatorul Dan Gilbert,
va deþine 79% din drepturile de vot
combinate oferite de titlurile comune.

IPO-ul este administrat de Gol-
dman Sachs Group Inc., Morgan
Stanley, Credit Suisse Group AG, JP
Morgan Chase & Co. ºi Royal Bank
of Canada. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

DUPÃ PATRU ZILE DE NEGOCIERI

Optimism precaut în
rândul liderilor UE,
privind acordul de
finanþare post-Covid

Liderii Uniunii Europene (UE) au
reluat ieri, pentru a patra zi, la Bruxel-
les, negocierile din cadrul Sum-
mit-ului privind pachetul de relansare
economicã post-pandemie, dupã mai
multe amânãri cauzate de unele
întâlniri bilaterale menite sã apropie
poziþiile participanþilor, în vederea
realizãrii unui compromis.

Participanþii la Summitul UE - pro-
gramat iniþial sã aibã loc vinerea ºi
sâmbãta trecutã - au dat dovadã ieri de
un optimism prudent, ca urmare a neîn-
þelegerilor legate de propunerile pri-
vind acordul de finanþare post-Co-
vid19. Acesta cuprinde un buget fãrã
precedent, de 1,85 trilioane de euro,
care include un fond de redresare de
750 de miliarde de euro.

Duminicã, discuþiile au fost aprinse,
protagoniºtii fiind preºedintele fran-
cez Emmanuel Macron, cancelarul
Austriei, Sebastian Kurz, ºi prim-mi-
nistrul Olandei, Mark Rutte.

Liderii UE s-au insultat pe parcursul
negocierilor, timp în care preºedintele

Consiliului European, Charles Mi-
chel, încerca sã gãseascã soluþii accep-
tabile pentru toatã lumea, în special în
privinþa chestiunilor divergente, care
se refereau în principal la raportul din-
tre credite ºi granturi în fondul de re-
dresare propus de Comisia Europeanã,
condiþiile pentru accesarea acestor
fonduri ºi contribuþiile naþionale
pentru viitorul buget multianual.

Propunerea de compromis vehicu-
latã ieri era ca în fondul de redresare,
pentru care Comisia Europeanã a pro-
pus 500 de miliarde de euro granturi ºi
250 de miliarde credite, suma grantu-
rilor sã fie diminuatã la 390 de miliar-
de de euro, diferenþa pânã la 500 de
miliarde urmând sã se adauge sumei
prevãzute pentru credite. Aceasta a
fost poziþia Austriei, Olandei, Dane-
marcei ºi Suediei, state nemulþumite
de proporþia prea mare a subvenþiilor
din acest fond de care vor beneficia
mai ales þãrile din sud (Italia ºi Spania)
- cele mai afectate de pandemie. (V.R.)
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