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ECONOMIILE EMERGENTE DIN ASIA: COFACE AVERTIZEAZA CA 
RISCURILE TOT MAI MARI SUNT LEGATE DE GRADUL DE INDATORARE 

A POPULATIEI 
 
 
 
Potentialul de crestere economica in Asia ramane ridicat, stimulat de clasa de mijloc 

Economiile asiatice au rezistat dublei lovituri a crizei globale din 2008-2009 si cea a datoriilor 
suverane din zona Euro, ca urmare a dinamicii consumului populatiei. De exemplu, din 1995, 
consumul pe cap de locuitor aproape s-a triplat in China si s-a dublat in India, ilustrand un 
progres in tarile mai putin dezvoltate. Acest progres, incomplet in momentul de fata, va 
continua pe termen lung si va fi stimulat de catre expansiunea clasei de mijloc din Asia. Ca o 
consecinta a cresterii PIB-ului sustinuta si de politicile publice de sustinere a consumului, 
venitul populatiei este in crestere. La acest efect au contribuit si imbatranirea populatiei si 
urbanizarea rapida. 

Trei domenii-cheie vor continua sa beneficieze pe deplin de cresterea consumului clasei de 
mijloc in urmatorii ani: 

 Industria automobilelor, ca urmare a cresterii cererii in Asia; 

 Industria bunurilor de larg consum, incurajata de preferintele chinezilor pentru branduri 
de lux; 

 Turismul, ca urmare a numarului mare de chinezi care calatoresc in alte tari din 
regiune. 

 
Malaezia, Coreea de Sud, Singapore si Tailanda: gradul de indatorare a populatiei este 
similar cu cel din Statele Unite, la momentul crizei creditelor ipotecare 

Daca boom-ul consumului in economiile emergente din Asia reflecta dezvoltarea economica a 
regiunii, aceasta implica, de asemenea, si un acces mai usor la creditele bancare. Prin 
urmare, gradul de indatorare excesiv al populatiei in unele tari din regiune ar putea afecta 
negativ activitatea economica pe termen mediu. Patru tari sunt cele mai expuse riscului. In 
2012, raportul dintre gradul de indatorare a populatiei si venitul disponibil a fost de 194% in 
Malaezia, 166% in Coreea de Sud, 134% in Singapore si 112% in Tailanda, in timp ce in SUA 
a fost de 130% in 2008 la inceputul crizei creditelor ipotecare. Rezultatul a fost un grad de 
indatorare a populatiei din SUA mai mare in 2008 si a celei din Spania in 2012 (unde 
reprezinta clar cauza recesiunii). 

Coreea de Sud este cea care domina Top 4: structura datoriei sale este un factor de risc 
suplimentar, deoarece procentul de credite ipotecare cu dobanda variabila a ajuns la 55%, 
comparativ cu doar 10% in SUA anului 2009. 
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Mai mult decat atat, aceasta datorie excesiva cauzata de creditele prea dinamice poate face 
tarile din Asia si mai vulnerabile pe termen mediu, cu finantari externe volatile, cauzand astfel 
pierderi de capital. De asemenea, poate duce la deprecieri bruste ale cursului de schimb, 
precum cele observate in timpul verii anului 2013. 

"Comparatia cu situatia datoriilor populatiei din SUA la momentul crizei din 2008 nu inseamna 
neaparat ca o criza de o amploare similara este iminenta in tarile in curs de dezvoltare din 
Asia. Dar un consum moderat al populatiei va fi necesar in anii urmatori. Pentru a acoperi 
riscul de supra-indatorare a populatiei prezent in economie si in sectorul bancar, autoritatile 
locale trebuie sa ia masuri preventive, precum politici monetare si reguli << prudentiale >> mai 
stricte", a declarat Julien Marcilly, Coordonatorul Departamentului de Risc de Tara din cadrul 
Coface. 
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Despre Coface 

 
Grupul Coface, un lider mondial in asigurarile de credit, ofera companiilor din intreaga lume solutii de 
protejare impotriva riscului financiar de neplata a clientilor proprii, atat pe piata interna, cat si pentru 
export. 
In 2011, Grupul a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 1,6 MLD EUR. Cei 4.400 de angajati in 
66 de tari ofera un serviciu local la nivel mondial. In fiecare trimestru, Coface publica evaluarile sale de 
risc de tara pentru 158 de tari, pe baza cunostintelor sale unice asupra comportamentului de plata al 
companiilor si pe baza expertizei celor 350 de underwriter-i ai sai.  
In Franta, Coface gestioneaza garantiile publice de export in numele statului francez.  
Coface este o subsidiara a Natixis, specilizata in managementul investitiilor si serviciilor financiare, 
parte a Grupului BPCE. 
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