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PANDEMIE, MEDICAMENTE, INTERESE

Cursa pentru obþinerea
unui leac

Î
ntreaga lume aºteaptã/cautã un

leac pentru combaterea ultimului

virus. Nu mai puþin de 100 de la-

boratoare ”aleargã” contra crono-

metru pentru a produce un vaccin

împotriva SARS-Cov-2. Teoretic, nu

existã o concurenþã, practic lucrurile

stau, evident, altfel - conteazã foarte

mult cine iese primul pe piaþã cu un

leac. Pe de altã parte, dar legat de ace-

laºi subiect, nu trebuie ignorat nici

rãzboiul dintre SUA - Organizaþia

Mondialã a Sãnãtãþii ºi China.

Când toatã lumea vorbeºte despre

un vaccin, cercetãtori din China anun-

þã cã au creat un tratament în mãsurã sã

opreascã epidemia. Un medicament -

aflat în fazã de testare - la prestigioasa

Universitate din Beijing (”Beida”)

permite nu doar o accelerare a vinde-

cãrii bolnavilor, ci ºi o imunizare tem-

porarã împotriva covid-19. Directorul

Centrului de Inovaþie Genomicã

Avansatã de la Beida, Sunney Xie, a

declarat pentru AFP cã tratamentul

funcþioneazã la ºoareci. Laboratorul

sãu a prelevat anticorpi de la 60 de pa-

cienþi vindecaþi de covid-19 ºi i-a in-

jectat ºoarecilor.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 12)

STUDIU TRANSUNION PENTRU CRIZA ACTUALÃ:

Industria telecom, retail-ul ºi
serviciile financiare, cele mai
afectate de fraude online
l Þãrile cu cel mai mare procent de tranzacþii suspectate cã

sunt frauduloase sunt: Yemen, Siria ºi Kazahstan

I
ndustria telecomunicaþiilor, secto-

rul retail ºi serviciile financiare

sunt cele mai afectate de fraude

online în perioada pandemiei de

Covid-19 (coronavirus), potrivit unui

studiu realizat de TransUnion, agenþie

americanã de raportare a creditelor

pentru consumatori.

Conform sursei, milenialii reprezin-

tã segmentul de consumatori cel mai

vizat de atacatorii online, care folosesc

escrocherii pe tema Covid-19.

TransUnion menþioneazã cã, în

general, volumul tranzacþiilor digi-

tale suspectate cã sunt frauduloase a

crescut cu 5% în perioada 11 martie -

28 aprilie, comparativ cu intervalul 1

ianuarie - 10 martie 2020, fiind iden-

tificate peste 100 de milioane de tran-

zacþii riscante între 11 martie ºi 28

aprilie. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

SCANDALUL CONTINUÃ

Fondul Român de
Contragarantare pare prins în
hãþiºul intereselor personale

D
isputa dintre foºtii angajaþi ai

Fondului Român de Contraga-

rantare ºi noua conducere a in-

stituþiei publice s-a aprins

dupã ce Ziarul BURSA a publicat,

ieri, opiniile celor douã pãrþi referitoa-

re la reorganizarea FRC ºi la modul în

care a fost numitã noua echipã din

fruntea acestuia.

Foºtii angajaþi ai FRC au trimis Re-

dacþiei un nou punct de vedere în care

reitereazã cã Bogdan Glãvan ºi Flavia

Anghel nu au experienþa necesarã în

domeniul financiar-bancar solicitatã

de legea 23/2009 pentru ocuparea fun-

cþiilor de conducere din cadrul

Fondului.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 12)

PENTRU A ÎNGRÃDI IPO-URILE COMPANIILOR
DIN CHINA

Nasdaq înãspreºte cerinþele
de listare

N
asdaq urmeazã sã impunã noi

restricþii privind derularea

ofertele publice ini þ ia le

(IPO-uri), demers ce va îngre-

una intrarea unor companii din China

pe bursa americanã de tehnologie, po-

trivit unor surse apropiate situaþiei, ci-

tate de Reuters.

Cu toate cã restricþiile nu se vor refe-

ri în mod specific la companiile chine-

ze, miºcarea este determinatã, în mare

parte, de îngrijorãrile legate de lipsa de

transparenþã contabilã în cazul unor

IPO-uri ale emitenþilor din China, pre-

cum ºi de legãturile strânse ale acestora

cu persoane puternice din interior (insi-

ders), conform surselor agenþiei.

Este un demers ce vine într-o perio-

adã de creºtere a tensiunilor dintre Sta-

tele Unite ºi China în ceea ce priveºte

comerþul, tehnologia ºi rãspândirea

noului coronavirus.

Nasdaq a mai iniþiat anumite re-

stricþii privind listãrile anul trecut, în

încercarea de a reduce IPO-urile com-

paniilor mici din China, ale cãror ac-

þiuni se tranzacþioneazã sporadic, deo-

arece se aflã în mare parte în mâinile

câtorva insideri.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 8)

ÎNCONTEXTULSCÃDERII
ECONOMIEI ÎN
PADEMIA DE COVID 19

Banca Angliei
reînvie discuþiile
despre dobânda
negativã la credite

O
lume în care bãncile ne vor plã-

ti pentru a împrumuta bani de la

ele nu pare sã mai fie atât de de-

parte de realitate.

Dupã ce Banca Japoniei ºi unele

bãnci centrale europene au coborât

dobânzile în teritoriu negativ, existã

tot mai multe speculaþii ºi indicii care

aratã cã Banca Angliei (BoE) ar putea

recurge, de asemenea, la reducerea co-

sturilor împrumuturilor sub zero pen-

tru a amortiza economia lovitã de pan-

demia de coronavirus, potrivit mai

multor surse internaþionale de presã.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 8)

Credite la dobânzi negative
pe fond de COVID 19?

ADRIANVASILESCU,BNR:

“Suntem într-o
crizã ºi economia
trebuie alimentatã
cu bani”

U
nele bãnci centrale discutã pe
marginea posibilitãþii creditã-
rii cu dobânzi negative, în ve-

derea susþinerii economiei, care este
în crizã, ne-a spus Adrian Vasilescu,
consultant de strategie în cadrul
Bãnci i Naþ ionale a României
(BNR), exprimându-ºi speranþa cã,
totuºi, poate cã acest lucru nu va fi
pus în practicã. Reprezentantul
BNR ne-a explicat: “Existã aceastã
tendinþã. Este o idee pe care a expri-
mat-o ºi guvernatorul Franþei. Bãn-
cile se uitã în urmã, la criza din
1929-1933, dupã care toþi cei care
au analizat-o au spus cã marea
greºealã de atunci a fost cã au lãsat
pieþele sã rezolve criza ºi economia

nu a fost alimentatã cu bani. (E.O.)

(continuare în pagina 8)

ECONOMISTUL
AURELIAN DOCHIA:

“Creditarea la
dobânzi negative
aratã cã lumea nu
mai are valoare”

S
e poate întâmpla ca, pe termen
scurt, sã aibã loc un fenomen de
creditare la dobânzi negative,

este de pãrere analistul economic
Aurelian Dochia, care ne-a explicat:
“S-ar putea ca, în condiþiile în care ai
o dobândã de minus 3%, un credit cu
minus 1% sã fie un plasament cu
câºtig, dar pe termen lung este clar o
anomalie ºi se datoreazã faptului cã,
de-a lungul vremii, bãncile centrale
au dus o politicã de sprijin al econo-
miei, prin inundarea cu bani a pieþe-
lor financiare. Scãderea dobânzilor
ºi relaxarea cantitativã înseamnã,
practic, punerea banilor pe piaþã ºi
banii, dacã ajung sã fie în abundenþã,

au dobândã negativã. (E.O.)

(continuare în pagina 8)

CÃLIN RECHEA,
ANALIST ECONOMIC:

“Dobândã negativã
este doar expresia
falimentului
intelectual ºi moral
al bãncilor
centrale”

A
nunþarea unei dobânzi negative
de politicã monetarã nu va sti-
mula activitatea economicã din

Marea Britanie, dupã cum o aratã ºi
experienþa bãncilor centrale din Ja-
ponia ºi zona euro, este de pãrere fo-
stul bancher Cãlin Rechea, analist
economic al ziarului BURSA.

Domnia sa considerã cã efectul va fi
contrar celui aºteptat, mai ales în con-
diþiile în care sistemul bancar nu poate
acorda credite cu dobândã negativã,
deoarece, astfel, se va înregistra un
consum permanent al capitalului.

(continuare în pagina 8)


