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IПА ТЭ КА 
НА ТРЫЛЬ ЁН ДО ЛА РАЎ

Пан дэ мiя i ка ран цiн ныя ме ры 

сур' ёз на за ма ру дзi лi эка на мiч ную 

ак тыў насць ва ўсiм све це. Мац ней 

за ўсiх па цяр пе лi ЗША — у дру гiм 

квар та ле аме ры кан ская эка но мi ка 

па ва лi ла ся на не бы ва лыя 32,9 пра-

цэн та. На гэ тым фо не моц на здзi-

вi ла спра ва зда ча ад ной з вя ду чых 

ана лi тыч ных кам па нiй Black Knight 

аб iпа тэч ных крэ ды тах. Аказ ва ец-

ца, гэ ты ры нак у кра i не рас квiт неў 

ме на вi та ў раз гар эпi дэ мii. За тры 

ме ся цы аме ры кан цы ўлез лi ў даў гi 

на 1,1 трыль ё на до ла раў, па ве да-

мi ла РIА «На вi ны». Гэ та мак сi мум 

за 20 га доў — больш за тое, што 

бы ло пе рад iпа тэч ным кра хам 

2007-га.

Ча му бан кi з та кой лёг кас цю 

раз да юць гро шы? Ад на з га лоў ных 

пры чын — уль тра мяк кая гра шо ва-

крэ дыт ная па лi ты ка Фе дэ раль най 

рэ зер во вай сiс тэ мы. «Хоць дзей-

нi ча лi аб ме жа ван нi з-за пан дэ мii, 

у дру гiм квар та ле ад быў ся бур ны 

ўсплёск iпа тэч ных крэ ды таў з-за 

рэ корд на нiз кiх пра цэнт ных ста-

вак», — за ўва жыў кi раў нiк Black 

Knight Data & Analytics Бэн Гра-

бос ке.

Ве лi зар ны iпа тэч ны доўг аме-

ры кан скiх па зы чаль нi каў вы клi-

кае апа ску. Ужо ў 2019-м ён пе-

ра вы сiў уз ро вень 2008-га — дай-

шоў да 9,56 трыль ё на до ла раў. 

У кра са вi ку адзiн з най буй ней шых 

iн вест бан каў Goldman Sachs па-

пя рэ дзiў, што кра i ну ча кае цу на мi 

дэ фол таў па iпа тэ цы. З-за пан дэ-

мii бес пра цоўе ўзля це ла амаль да 

15 пра цэн таў, без спра вы за ста лi ся 

20,5 мiль ё на ча ла век. Гэ та амаль 

удвая больш, чым за ўвесь фi нан-

са вы кры зiс 2007—2009 га доў.

Экс пер ты звяз ва юць сi ту а цыю, 

якая скла ла ся, з тым, што ў пе-

ры яд са ма iза ля цыi аме ры кан цы 

па ча лi за раб ляць больш, чым да 

пан дэ мii, за кошт да па мо гi па бес-

пра цоўi i да дат ко вых 600 до ла раў 

у ты дзень. На гэ ты час за ба ра ня-

ла ся вы ся ляць лю дзей са здым ных 

ква тэр, бан кi пра па на ва лi клi ен там 

ад тэр мi ноў кi па крэ ды тах, та кiя ж 

ме ры пры ма лi ся i ў да чы нен нi да 

iпа тэч нi каў. Жы ха ры кра i ны, якiя 

не ча ка на ўба чы лi доб рую маг чы-

масць, па ча лi куп ляць да мы i ква-

тэ ры.

«До ма ўла даль нi кi ва ло да юць 

рэ корд ным улас ным ка пi та лам. 

Пе рад па пя рэд нiм кры зi сам крэ-

ды та ван ня кошт да моў рэз ка ўпаў, 

i мiль ё ны па зы чаль нi каў апы ну лi ся 

ў скла да ным ста но вi шчы — яны 

за па зы чы лi больш, чым каш та ва-

лi iх да мы», — зга даў ге не раль ны 

ды рэк тар Caliber Home Loans Сан-

джыў Дас. Але ця пер звыш нiз кiя 

стаў кi да зво лi лi рэ фi нан са ваць 

даў гi. З па чат ку 2020-га стаў ка 

па 30-га до вых iпа тэч ных па зы ках 

знi зi ла ся на паў пра цэн та, да аб са-

лют на га мi нi му му. Па вод ле ацэ нак 

Black Knight, боль шасць па зы чаль-

нi каў ме на вi та гэ тым i ска рыс та-

лi ся для па мян шэн ня што ме сяч-

ных пла ця жоў. Так, пад час рэ цэ сii 

1990-х жыл лё ў ЗША па тан не ла 

на дзе сяць пра цэн таў, i ў тры ра-

зы — пас ля кры зi су 2008—2009 

га доў. За раз жа, ва ўмо вах бес-

прэ цэ дэнт на га па дзен ня ВУП i 

рэ корд на га бес пра цоўя, цэ ны на 

не ру хо масць iдуць уверх. У маi 

яны бы лi на 4,3 пра цэн та вы шэй, 

чым го дам ра ней, i тэм пы рос ту 

не на шмат нi жэй шыя за ся рэд нi 

па каз чык.

Па вод ле да ных Black Knight, 

аб' ём рэ фi нан са ва ных iпа тэч ных 

крэ ды таў за квар тал вы рас на 

60 пра цэн таў i на 200 (!) — у па-

раў на ннi з ана ла гiч ным пе ры я дам 

мi ну ла га го да. Ка лi стаў кi ўпа лi 

да гiс та рыч на га мi нi му му, до ма-

ўла даль нi кi «пра тэс цi ра ва лi ме жы 

маг чы мас цяў крэ ды то раў», ад зна-

ча юць ана лi ты кi. За квар тал рэ фi-

нан са ва на ка ля 2,3 мiль ё на крэ ды-

таў — мак сi мум за 17 га доў.

ФI НАН СА ВЫ КА ЛАПС
У гэ тым го дзе дэ фi цыт бюд жэ-

ту Злу ча ных Шта таў з улi кам усiх 

вы дат каў на пад трым ку бiз не су i 

на сель нiц тва ва ўмо вах пан дэ мii 

да сяг не 17 %, та ды як у мi ну лым 

го дзе ён скла даў 3 %. Та кiх маш-

та баў ён не на бы ваў па чы на ю чы 

з над звы чай скла да на га 1945-га, 

ка лi Шта ты нес лi гi ганц кiя ва ен-

ныя вы дат кi, ад зна чае eadaily.com. 

Перш за ўсё, пры та кiх па каз чы ках 

доў гу i бюд жэт на га дэ фi цы ту са-

праў ды вя лi кае пы тан не, ад куль 

бу ду чы прэ зi дэнт ЗША (хто б iм нi 

стаў) зной дзе гро шы на пра гра-

мы ма дэр нi за цыi эка но мi кi. Бя гу-

чая сi ту а цыя ў аме ры кан скiх фi-

нан сах уяў ляе са бой ты по вы фiс-

каль ны кры зiс, а гэ тая сi ту а цыя, 

як вя до ма, ня рэд ка па пя рэд нi чае 

дзяр жаў на му рас па ду i рэ ва лю-

цый ным уз ру шэн ням — у гэ тым 

сэн се вар та пры слу хац ца да тых 

аме ры кан скiх на зi раль нi каў, якiя 

не вы клю ча юць пра цяг ма са вых 

бес па рад каў пас ля вы ба раў, ка лi 

бок, якi прай граў, па лi чыць вы нiк 

не ле гi тым ным.

Пра тое, што стан дзярж фi-

нан саў ЗША вель мi тры вож ны, 

вы ка заў ся адзiн з са мых аў та ры-

тэт ных экс пер таў у гэ тай сфе ры — 

ко лiш нi стар шы ня ФРС Ален Грынс-

пэн. «Я ў цэ лым лi чу, што пра гноз 

iн фля цыi, на жаль, не га тыў ны, i 

гэ та, па сут нас цi, вы нiк та го, што 

льго ты вы цяс ня юць пры ват ныя iн-

вес ты цыi i рост пра дук цый нас цi. 

Не зба лан са ва насць рас хо даў фе-

дэ раль на га ўра да вы хо дзiць з-пад 

кант ро лю. Мы не да ацэнь ва ем па-

мер дэ фi цы ту бюд жэ ту, якi па ўста-

не ў бу ду чы нi», — за явiў Грынс пэн 

у iн тэр в'ю на ка на ле CNBC, за ад-

но пад верг нуў шы кры ты цы за клiк 

До наль да Трам па ў ад рас ФРС у 

чар го вы раз змяк чыць гра шо ва-

крэ дыт ную па лi ты ку («Час зра бiць 

гэ та», — на пi саў прэ зi дэнт ЗША ў 

сва iм «Твi тэ ры»). Та кое ра шэн не 

бы ло б па мыл ко вым, мяр куе бы лы 

стар шы ня аме ры кан ска га ЦБ.

Перс пек ты вы эка на мiч на га рос-

ту ў Злу ча ных Шта тах за ста юц ца 

вель мi ня вы зна ча ныя з-за пан дэ мii 

i яе на ступ стваў. Гэ та дня мi пры-

знаў дзе ю чы кi раў нiк Фе дэ раль най 

рэ зер во вай сiс тэ мы ЗША Джэ ром 

Паў эл. У та кой сi ту а цыi но вы iпа-

тэч ны крах мо жа апы нуц ца фi нан-

са вым ка лап сам для кра i ны, прад-

ра ка юць ана лi ты кi. Да дат ко выя 

вы дат кi на вы ра та ван не iпа тэч най 

сiс тэ мы ста нуць яшчэ ад ным вель-

мi важ кiм аба вя за цель ствам аме-

ры кан ска га бюд жэ ту, якое мо жа 

апы нуц ца прос та не пад' ём ным.

ЧАС ДЭ ФОЛ ТАЎ
Па вод ле да ных Financial Times, 

сё ле та за ня поў ныя во сем ме ся-

цаў у ЗША за аба ро най ад крэ-

ды то раў звяр ну лi ся рэ корд ныя 

45 кам па нiй з ак ты ва мi, якiя пе-

ра вы ша юць мiль ярд до ла раў. За 

той жа пе ры яд 2009 го да та кiх 

кам па нiй бы ло 38, а ле тась — 18. 

«Мы зна хо дзiм ся на пер шай ста-

дыi цык ла банк руц тваў, — кан ста-

та ваў Forbes апе ра цый ны ды рэк-

тар New Generation Research Бэн 

Шлеф ман. — Па ме ры па глыб-

лен ня кры зi су ён бу дзе рас паў-

сюдж вац ца на ўсё но выя i но выя 

сек та ры i га лi ны эка но мi кi».

Ус пыш ку банк руц тваў не змаг-

лi пра ду хi лiць на ват трыль ён ныя 

ўлi ван нi ўра да ў эка но мi ку ЗША 

для та го, каб да па маг чы ёй вы-

ста яць у пан дэ мiю COVID-19. Не 

вы клю ча на, што гэ тыя ве лi зар ныя 

срод кi пай шлi не ту ды, ку ды трэ ба. 

Па iро нii лё су ў спро бе асла бiць 

ма на поль нае ста но вi шча та кiх гi-

ган таў, як Amazon i Google, Бе лы 

дом зра бiў iх яшчэ мац ней шы мi, 

за ўва жыў Forbes.

Ус пыш ка банк руц тваў пра хо-

дзiць ця пер на фо не хут ка га на блi-

жэн ня да фiс каль на га аб ры ву, та му 

што Кан грэс ЗША не пра цяг нуў дзе-

ян не вы плат да па мо гi па COVID-19. 

Мiж тым па ме ры на рас тан ня дзя-

вя та га ва ла дэ фол таў кам па нiй 

роз ных па ме раў бу дзе хут ка па-

вя лiч вац ца ар мiя бес пра цоў ных. 

«Спы нен не што тыд нё вых 600-до -

ла ра вых вы плат пе ра тво рыць 

дзя сят кi мiль ё наў аме ры кан цаў у 

бед ня коў або пад вя дзе iх вель мi 

блiз ка да мя жы бед нас цi, — прад-

рок Ро берт Бер нард Райх, якi ўзна-

чаль ваў мi нiс тэр ства пра цы ў ад-

мi нiст ра цыi Бi ла Клiн та на. — У iх 

не бу дзе гро шай на куп лю та ва раў 

i па слуг. У вы нi ку па цер пiць уся 

эка но мi ка. Ма лыя прад пры ем ствы 

пра цяг нуць па ку та ваць, та му што 

яны ўжо ця пер зна хо дзяц ца ў вель-

мi цяж кiм ста но вi шчы».

За раз асноў ны ўдар цык ла 

банк руц тваў прый шоў ся на наф та-

га за вы сек тар. Згод на з да дзе ны-

мi юры дыч най фiр мы Haynes and 

Boone, за аба ро най ад крэ ды то раў 

ужо звяр ну лi ся 33 наф та выя i га-

за выя кам па нii, у тым лi ку та кiя 

буй ныя, як Chesapeake, Whiting 

Petroleum i Diamond Offshore 

Drilling. Для па раў на ння: за ўвесь 

мi ну лы год у сек та ры бы ло толь кi 

14 банк руц тваў.

Iс тот на са сту пае наф та га за ва-

му сек та ру сфе ра ры тэй лу, дзе 

ўжо за фiк са ва ныя банк руц твы 

24 кам па нiй з ак ты ва мi, якiя пе-

ра вы ша юць 50 мiль ё наў до ла раў. 

У па раў на ннi з мi ну лым го дам рост 

дэ фол таў у га лi не трох ра зо вы. 

Ме на вi та кам па нii гэ та га сек та ра 

най больш па цяр пе лi ад ка ран цi ну, 

якi пры му сiў спа жыў цоў пе рай сцi 

на ан лайн-па куп кi. Ся род ры тэй-

ла вых ан ты ге ро яў гэ та га го да та-

кiя вя до мыя кам па нii, як Neiman 

Marcus, якая аб вяс цi ла аб банк руц-

тве яшчэ ў маi з пры чы ны доў гу ў 

6,7 мiль яр да до ла раў. Мiль яр-

ды за па зы чы лi i iн шыя не менш 

вя до мыя банк ру ты, на прык лад 

JCPenney i Brooks Brothers.

«Пан дэ мiя COVID-19 змя нi ла 

па куп нiц кiя звыч кi спа жыў цоў, — 

рас тлу ма чыў Forbes Дэй рдрэ 

О' Ко нар, ды рэк тар па кар па ра тыў-

най рэ струк ту ры за цыi юры дыч най 

гру пы Epiq. — Мы i ў да лей шым па-

ба чым як ве лi зар ныя ры тэй ла выя, 

энер ге тыч ныя i транс парт ныя кам-

па нii бу дуць звяр тац ца да аба ро ны 

фе дэ раль на га за ко на аб банк руц-

тве, каб пра вес цi рэ струк ту ры за-

цыю i стаць больш пры быт ко вы мi 

i кан ку рэн та здоль ны мi ў доў га тэр-

мi но вай перс пек ты ве».

У кан цы мая i ў чэр ве нi шэ раг 

кам па нiй па спра ба ва лi ад на вiць 

ра бо ту, але ня даў няя ўспыш ка ка-

ра на вi рус най iн фек цыi пры му сi ла 

шмат лi кiя кам па нii i прад пры ем-

 ствы зноў за чы нiц ца. «Мне ба лю ча 

пра гэ та ка заць, — цяж ка ўзды-

хае апе ра цый ны ды рэк тар New 

Generation Research, — але тэн-

дэн цыя банк руц тваў у Аме ры цы 

ця пер на рэз кiм уз ды ме».

ВЯР ТАН НЕ «КА ЛЯ РО ВАЙ 
РЭ ВА ЛЮ ЦЫI»

Дру гая хва ля ка ра на вi ру са, 

маш таб ныя пра тэс ты, вя лiз ная 

«бур бал ка» па iпа тэ цы, аст ра на мiч-

ны дзярж доўг i дэ фi цыт бюд жэ ту 

ра зам з бес пра цоў ем — сум ныя ця-

пе раш нiя рэа лii ЗША. На iх на клад-

ва юц ца рэа лii па лi тыч ныя — менш 

чым праз ме сяц Злу ча ныя Шта ты 

вы зна чац ца з кi раў нi ком дзяр жа-

вы на блi жэй шыя ча ты ры га ды. У 

пра гно зе аб маг чы мым раз вiц цi сi-

ту а цыi на гла баль ных рын ках у чац-

вёр тым квар та ле дац кi iн вест банк 

Saxo Bank вы ка заў бо язь, што «ця-

пе раш нiя вы ба ры ў ЗША ста лi най-

мац ней шай па лi тыч най ры зы кай за 

не каль кi дзе ся цi год дзяў». «Ка нец 

эка на мiч на га цык ла су паў з рос-

там ня роў на сцi, ма са вы мi бес па-

рад ка мi i лi ха ман ка вым пад сiл коў-

ван нем рын каў у ад каз на глы бо кi 

эка на мiч ны кры зiс — ну ля вы мi 

пра цэнт ны мi стаў ка мi i не аб ме жа-

ва най пад трым кай з бо ку ўра даў i 

цэнт ра бан каў», — ад зна ча ец ца ў 

пра гно зе Saxo Bank.

«Ма са вая дзярж пад трым ка з 

га ран ты я мi по пы ту i за ха ван ня ра-

бо чых мес цаў у све це дзяр жаў на-

га ка пi та лiз му азна чае, што рын кi 

i iн ды вi ду аль ныя сва бо ды зна хо-

дзяц ца пад бес прэ цэ дэнт най па гро-

зай, — сцвяр джае Стын Якаб сан, 

га лоў ны эка на мiст i ды рэк тар па 

iн вес ты цы ях Saxo Bank. — Мы ў 

Saxo Bank Group ба чым тры роз-

ныя сцэ на рыi па дзей ад бя гу ча га 

мо ман ту да дня iнаў гу ра цыi 20 сту-

дзе ня 2021 го да: спрэч ны вы нiк вы-

ба раў (ве ра год насць 40 пра цэн таў), 

пе ра ка наў чая пе ра мо га Бай дэ на 

(40 %), пе ра мо га Трам па (ве ра год-

насць 20 %)». Ана лi ты кi бан ка ўпэў-

не ныя, што прэ зi дэнц кiя вы ба ры ў 

ЗША бу дуць су пра ва джац ца па вы-

ша най ва ла цiль нас цю i ры зы ка мi 

для гла баль ных рын каў.

Ад мет на, што толь кi 1 з 10 еў-

ра пей цаў ча кае, што ма ю чыя ад-

быц ца 3 лiс та па да прэ зi дэнц кiя 

вы ба ры ў ЗША бу дуць цал кам 

сва бод ныя i сум лен ныя, як па ве-

дам ляе The Guardian са спа сыл кай 

на да ныя са цы я ла гiч на га апы тан-

ня YouGov. Ад зна ча ец ца, што да-

сле да ван не пра во дзi ла ся ў пе ры-

яд з 15 ве рас ня па 4 каст рыч нi ка. 

У апы тан нi пры ня лi ўдзел па ад-

ной ты ся чы гра ма дзян у Бры та нii, 

Фран цыi, Гер ма нii, Iта лii, Iс па нii, 

Да нii i Шве цыi. Пе ра важ ная боль-

шасць рэ спан дэн таў у Еў ра са ю зе 

ад да юць пе ра ва гу пе ра мо зе кан-

ды да та ад дэ ма кра тыч най пар тыi 

Джо зэ фа Бай дэ на над рэс пуб-

лi кан цам До наль дам Трам пам. 

Больш за ўсё за пе ра мо гу Бай дэ на 

вы сту па юць у Да нii (80 пра цэн таў 

апы та ных), Гер ма нii (71 пра цэнт), 

Фран цыi (64 пра цэн ты) i Бры та нii 

(61 пра цэнт). Трам па ў на зва ных 

кра i нах пад трым лi ва юць толь кi ад 

6 да 14 пра цэн таў рэ спан дэн таў.

Аме ры кан скi iн вес тар, ула даль-

нiк Rogers Holdings Джым Ро джэрс 

прад ка заў «са мы страш ны» мядз-

ве джы ры нак у 2021 го дзе. Пра 

гэ та ён за явiў пад час пра мо га 

тэ ле мос та, ар га нi за ва на га RBC 

Talks. «У ЗША праз ме сяц бу дуць 

вы ба ры — i та му аме ры кан скi ўрад 

дру куе гро шы i вы кiд вае iх на ры-

нак як звар' я це лы. Тое ж са мае 

ад бы ва ец ца i ў iн шых кра i нах, i ў 

Япо нii, i ў Еў ро пе, у Вя лi ка бры та-

нii», — за явiў Ро джэрс.

Тым ча сам Мi нiс тэр ства юс ты-

цыi ЗША су мес на з ФБР рас пра цоў-

ва юць план дзе ян няў на вы па дак 

гра мад скiх бес па рад каў у дзень 

вы ба раў кi раў нi ка дзяр жа вы, пi ша 

The Washington Post. У штаб-ква-

тэ ры ка манд на га цэнт ра ма юць 

на мер раз мяс цiць служ бо вых асоб 

для ка ар ды на цыi дзе ян няў, ка лi бу-

дуць пра тэс ты цi iн шыя праб ле мы, 

звя за ныя з вы ба ра мi. Па доб на на 

тое, што «ка ля ро вая рэ ва лю цыя» 

вяр ну ла ся на ра дзi му. Як за явiў у 

iн тэр в'ю Fox News ко лiш нi спiч рай-

тар прэ зi дэн та Да рэн Бi цi, су праць 

До наль да Трам па пры мя ня юц ца 

тыя ж ме та ды, з да па мо гай якiх 

аме ры кан ская раз вед ка па збаў ля-

ла ся ад не па жа да ных рэ жы маў ва 

Ус ход няй Еў ро пе. Па вод ле яго слоў, 

дэ ма кра ты ро бяць усё, каб вы нi кi 

лiс та па даў скiх вы ба раў вы клi ка лi 

не да вер, i пла ну юць ма са выя ак цыi 

пра тэс ту i су до выя iс кi. Пры чым, як 

пад крэс лi вае Бi цi, рас пра цоў ва юць 

гэ ты сцэ на рый тыя ж пра фе сi я на-

лы, якiя звяр га лi за меж ных лi да раў. 

Што ад бу дзец ца да лей, хут ка па ба-

чым. Ча каць за ста ло ся ня доў га.

За хар БУ РАК.

СКА РА ЧЭН НЕ ШТА ТАЎ
Што па гра жае ЗША?

Дзяр жаў ны доўг Злу ча ных Шта таў па вя лi чыў ся на 7 трыль ё наў 

до ла раў за час прэ зi дэнц тва До наль да Трам па — з кан ца сту дзе-

ня 2017 го да. Пра гэ та па ве да мiў тэ ле ка нал CBS. Ён пра ана лi за-

ваў апуб лi ка ва ныя да ку мен ты мi нiс тэр ства фi нан саў ЗША i вы-

свет лiў, што на 1 каст рыч нi ка (па ча так ця пе раш ня га фi нан са ва га 

го да ў ЗША) дзярж доўг кра i ны пе ра вы сiў 27 трыльёнаў до ла раў. 

Тэ ле ка нал лi чыць, што дзярж доўг бу дзе толь кi рас цi ў су вя зi з 

ме ра мi, не аб ход ны мi для ад наў лен ня пас ля кры зi су, якi вы клi-

ка ны пан дэ мi яй ка ра на вi ру са. Так, на гэ ты час аме ры кан ская 

ад мi нiст ра цыя асiг на ва ла са зго ды Кан грэ са на над звы чай ныя 

ме ры сты му ля ван ня эка на мiч на га рос ту ўжо звыш 6 трыль ё наў 

до ла раў. Па вод ле iн фар ма цыi бюд жэт на га ўпраў лен ня Кан грэ са 

ЗША, дзяр жаў ны доўг Злу ча ных Шта таў прак тыч на зраў ня ец ца 

да кан ца гэта га го да з аб' ёмам на цы я наль на га ВУП. Мiж тым 

у кан цы 2019-га ён скла даў 79 % ВУП ЗША, а ў 2007 го дзе — 

35 %. Што па гра жае ЗША?


