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Firmele în insolvenþã - volum
redus, dar impact mare asupra
disciplinei de platã
l Florian Neagu, BNR: “Dacã acum zece ani restanþele la platã ale firmelor în insolvenþã erau de 29 miliarde lei, la sfârºitul
anului 2021 acestea ajungeau la 42,6 miliarde lei, adica 53% din totalul problemelor la platã în întreaga economie“

D
eºi reprezintã un seg-
ment redus din mediul
de afaceri ºi din totalul
creditelor acordate, fir-
mele în insolvenþã au
restanþe la plãþi, de-
þinând o cincime din
volumul împrumuturi-

lor neperformante. Aceastã discrepanþã
se regãseºte la nivelul multor þãri, fiind

vorba de aºa-numitele firme zoombie.
Efectele nefavorabile generate de ace-
stea sunt semnificativ mai mari decât
avantajele supravietuirii lor în economie,
potrivit specialiºtilor prezenþi la Confe-
rinþa Codul Insolvenþei, organizatã de
ziarulBURSA în parteneriat cu Institutul
Naþional pentru Pregãtirea Practicienilor
în Insolvenþã (INPPI).

Companiile din þara noastrã care se

aflã în insolvenþã au o pondere relativ
scãzutã în economie, dar afecteazã disci-
plina la platã ºi pot influenþa semnificativ
calitatea activelor instituþiilor de credit,
atrage atenþia Florian Neagu, Director
adjunct al Direcþiei Stabilitate Financia-
rã din cadrul Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Potrivit specialistului, deºi, ca numãr,
firmele în insolvenþã reprezintã o micã

parte a mediului de afaceri, ca volum de
probleme la platã cifrele sunt considera-
bile ºi în creºtere: �Dacã acum zece ani
restanþele la platã erau de 29 de miliarde
de lei, la sfârºitul anului 2021 acestea
ajungeau la 42,6 miliarde lei, adica 53%
din totalul problemelor la platã în întrea-
ga economie. De aceea, meritã sã gãsim
soluþii pentru a gestiona mai bine acest
proces al insolvenþei. Acelaºi mesaj, ºi

pentru sectorul bancar - firmele în insol-
venþã au o pondere redusã în totalul cre-
ditelor acordate - circa 2% -, dar ponde-
rea în totalul creditelor neperformante se
cifreazã la 20%.Tebuie ca acest proces al
insolvenþei sã se rezolve cât mai eficient
ºi mai rapid�.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 9)

Îmblînzirea scorpiei 2.0
Î

ntrebare de baraj: �Credeþi, conside-
raþi, apreciaþi, evaluaþi, vã iese din
analizã, calcule etc. cã îmblînzirea
unei scorpii este posibilã?� Dacã îl

citiþi pe Shakespeare, atunci aflaþi cã rã-
spunsul este Da! Nu ºtiu dacã acest fapt
vã influenþeazã sau nu opinia, eu însã vã
îndemn cu toatã puterea sã nu �citaþi�
metodele folosite de Petruchio! O sã daþi
de belea cu �tigresele� feminismului ra-
dical ºi, mai general, cu toþi �arhanghe-
lii� neo-ideologiei totalitare, drapatã în
�culturã woke�. Despre care scorpie este
vorba? Aºa e, m-am luat cu vorba ºi ui-
tai sã vã spun. Despre cea din editorialul
meu de miercuri, Inteligenþa artificialã
(AI). O scorpie mult mai versatilã ºi mai
periculoasã decît Kate, cãci nu se rezu-
mã la respingerea de plano, fãrã nuanþe,
radicalã, a autoritãþii instituþionale tradi-
þionale, familie-tatã, cãsãtorie-bãrbat, ci
se aflã pe traiectoria periculoasã de a
�îmblînzi� ea însãºi, de a supune, înlo-
cui, uzurpa autoritatea sursei de la care
îºi trage existenþa. Lãsatã de capul ei ºi
folositã pe scarã largã doar de �proºti�,

adicã de oameni incapabili (temporar
sau definitiv!) sã utilizeze adecvat unel-
tele de care dispun, atunci cînd au o pro-
blemã de rezolvat, fie ea intelectualã sau
practicã, AI este pe cale sã transforme
omul într-o simplã anexã, sã se dezicã
de el, sã îl marginalizeze în chiar lumea
pe care el încã o mai crede a lui. La limi-
tã, sã îl elimine. De tot!! Întrebarea este,
aºadar: care sunt cãile pentru a reuºi
într-o asemenea întreprindere, plinã de
primejdii ºi necunoscut, cum este
îmblînzirea scorpiei AI?

Inutil sã pierdem vremea ºi sã mai cã-
utãm rãspunsurile de care avem nevoie
prin vechile cuferele cu �interdicþii�, �li-

mitãri imperative impuse bestiei� sau
�distrugere fizicã a golemului� prin care
încã se mai amãgesc unii cã ne-am putea
feri de cele mai rele dintre consecinþele
dezvoltãrii AI. Greºeala acestui tip de
abordare este radicalã ºi evidentã. Nu
unealta este de vinã pentru consecinþele
folosirii ei, ci aceia care o folosesc!!!
Problema nu este la unealtã, ci la utiliza-
tor! Distrugerea sau incapacitarea
uneltei este doar o falsã soluþie,
temporarã ºi complet nesigurã. Atunci?

O clasã de soluþii ar putea fi generatã
procedînd la un fel de �arendare a terito-
riilor de activitate�.

(continuare în pagina 3)

DATORITÃ LIVRÃRILOR PRIN TURCIA

Exporturile de gaze ale
Gazprom spre Europa,
în creºtere
M

edia exporturilor zilnice de
gaze naturale ale gigantului
rus Gazprom prin conducte-
le spre Europa a crescut cu

17% în prima jumãtate a lunii februarie,
comparativ cu ianuarie, în baza livrãri-
lor efectuate via Turcia, potrivit calcule-
lor efectuate de agenþia Reuters.

În condiþiile în care Rusia nu mai li-
vreazã gaze naturale prin gazoductele
Yamal-Europe ºi Nord Stream, singurele
rute prin care acestea ajung în Europa
sunt prin Ucraina ºi prin conducta
Turkstream, care traverseazã Marea Ne-
agrã.

Potrivit datelor furnizate de Reþeaua
Europeanã a Operatorilor de Sisteme de
Transport de Gaze Naturale (ENTSOG),

în primele 15 zile din luna februarie, me-
dia livrãrilor zilnice de gaze ale grupului
Gazprom cãtre Europa a urcat a 67,8 mi-
lioanemetri cubi, faþã de omedie de 58,1
milioane metri cubi pe zi în ianuarie.
Calculele Reuters aratã cã exporturile de
gaze prin conducte spre Europa, în prima
jumãtate a lunii februarie, au ajuns la un
total de un miliard de metri cubi.

Gazprom, care anterior publica datele
privind exporturile sale de douã ori pe
lunã, a încetat sã mai publice astfel de ci-
fre de la debutul anului 2023, iar acumnu
a rãspuns solicitãrilor Reuters privind
comentarii pemarginea calculelor fãcute
de agenþie.

Rusia ºi Turcia au lansat în mod ofi-
cial gazoductul Turkstream, cu o capaci-

tate de 31,5 miliarde metri cubi pe an, în
luna ianuarie 2020. Aceastã conductã
transportã gazele naturale ruseºti spre þã-
rile din sudul Europei via Marea Neagrã
ºi Turcia.

Conform calculelor Reuters, livrãrile
Gazprom spre Uniunea Europeanã via
conducta Turkstream ºi Ucraina s-au ri-
dicat la un total de 1,02 miliarde metri
cubi în primele 15 zile din februarie, din
care aproximativ 560 demilioane deme-
tri cubi, sau 37,3 milioane metri cubi pe
zi, au fost trimise via Turkstream. Tran-
zitul gazelor ruseºti prin Ucraina în pri-
mele 15 zile din februarie s-a ridicat la
458 milioane metri cubi, sau o medie de
30,5 milioane metri cubi pe zi. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

STUDIU COMANDAT DE
ONU ªI OMS

Decesele
provocate
de
Covid-19,
mai multe
în rândul
grupurilor
sociale
defavorizate

P
este 50 de cercetãtori consacraþi
din întreaga lume parcurg, în
cadrul unui grup de lucru finan-
þat de ONU ºi Organizaþia

Mondialã a Sãnãtãþii, la Universitatea
Norvegianã de ªtiinþã ºi Tehnologie
(NTNU) din Trondheim, aproximativ
15.000 de articole de cercetare scrise în
perioada pandemiei Covid cu privire la
existenþa unui tipar privind decesul cau-
zat de Covid, aratã Steinar Brandslet
într-un material informativ publicat pe
site-ul medicalxpress.com.

Potrivit sursei citate, pânã acum 6,86
milioane de oameni au murit din cauza
Covid 19 (potrivit datelor publicate de
site-ul ourworldindata.org), dar decesele
nu sunt întâmplãtoare, existãnd un tipar
la nivel global.

COVID-19 a lovit unele þãri mai greu
decât altele, dar aceleaºi grupuri de oa-
meni au fost lovite cel mai tare peste tot.
ONU ºi Organizaþia Mondialã a Sãnãtã-
þii (OMS) au înfiinþat acum un grup de
lucru pentru a studia cine a fost cel mai
grav afectat ºi de ce. Decesul din cauza
Covid-19 ar implica mai mulþi factori,
inclusiv zona în care locuiesc oamenii,
unde s-au nãscut, condiþiile de muncã,
educaþia ºi cât câºtigã.

�Ne uitãm lamodul în caremortalita-
tea COVID a variat la nivel global gru-
purile sociale�, a afirmat pentru sursa ci-
tatã profesorul Terje Andreas Eikemo de
la Centrul pentru Cercetarea Inegalitãþi-
lor în Sãnãtate Globalã (CHAIN) din ca-
drul universitãþii norvegiene din
Trondheim.

Potrivit acestuia, deºi rata mortalitãþii
în regiunea nordicã a fost relativ scãzutã,
evoluþia bolii a fost mai severã. Cu toate
acestea au fost înregistrate rate mari de
mortalitate în rândul migranþilor care au
contractat virusul Sars-Cov 2.

Studiul solicitat de ONU ºi OMS la
care lucreazã 50 de cercetãtori de pe glob
nu are încã rezultatele finale, acestea
urmând a fi prezentate în a doua jumãtate
a anului 2023. Conform informaþiilor
obþinute pânã în prezent de grupul de
cercetare, pandemia pare sã fi fãcut mai
evidente diferenþele sociale existente ºi
chiar sã le fi consolidat, iar aceastã con-
statare este valabilã atât pentru þãrile cu
resurse financiare limitate, cât ºi pentru
cele cu economii puternice.

G.M.
(continuare în pagina 3)

Despre care scorpie este vorba? Aºa e,
m-am luat cu vorba ºi uitai sã vã spun. Despre
cea din editorialul meu de miercuri, Inteligen-
þa artificialã (AI).


