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Pandemia a condus la
contracþia fãrã precedent
a comerþului global

Î
ngheþarea activitãþii economice
pentru a opri extinderea epide-
miei de coronavirus a condus la
contracþia fãrã precedent
a comerþului global în
luna aprilie 2020, con-
form datelor din raportul

World Trade Monitor, publicat
de institutul olandez CPB
(www.cpb.nl).

Volumul schimburilor co-
merciale a scãzut cu o ratã lu-
narã de 12,1%, aproape dublã faþã de
contracþia maximã anterioarã, de
6,2%, înregistratã în decembrie 2008

(vezi graficul de pe ilustraþie).
Declinul anual al comerþului global

s-a accelerat pânã la 16,2%, de la 5,4%
în luna anterioarã, pe fondul re-
vizuirii contracþiei lunare din
martie 2020 pânã la -2,4%, de la
o estimare iniþialã de -1,4%.

Aceastã dinamicã a fost de-
terminatã mai ales de cãderea
masivã a comerþului la nivelul
economiilor dezvoltate, în spe-
cial zona euro ºi Statele Unite.

Indicele volumului schimburilor
comerciale din zona euro s-a prãbuºit
pânã la cel mai redus nivel din ultimii

17 ani (vezi graficul 2), în condiþiile în
care scãderea anualã s-a accelerat
pânã la 28,5%, de la 11,4% în luna pre-
cedentã, pe fondul unei scãderi lunare
de 20,1%.

Volumul exporturilor din zona euro
ºi-a accelerat declinul anual pânã la
30,5% în aprilie 2020, de la 10,9% în
luna anterioarã, pe fondul unei scãderi
lunare de 23,1%, iar importurile au
scãzut cu o ratã anualã de 26,5%, în
condiþiile unei scãderi lunare de 17%.

La nivelul Statelor Unite s-a obser-
vat o accentuare a contracþiei schim-
burilor comerciale, pânã la o ratã

anualã de 19,1%, de la 5,4% în luna
precedentã, pe fondul unei scãderi lu-
nare de 16,8%. Exporturile au scãzut
cu o ratã lunarã de 22,5%, iar declinul
importurilor a fost de 11,3%.

Tendinþa negativã se va menþine în
SUA, dupã cum aratã indicele tran-
sporturilor de la Cass Information
Systems (CIS). Raportul pentru luna
mai 2020 aratã accelerarea scãderii
anuale pânã la 23,6%, de la 22,7% în
luna precedentã, pe fondul unei
creºteri lunare uºoare, de 1,6%, dupã
scãderea de 15,1% din luna anterioarã.

(continuare în pagina 12)

DACÃ BANCA VA REFUZA REPUNEREA
DEBITORILOR ÎN SITUAÞIA INIÞIALÃ

Piperea: ”ANPC va putea
dispune inclusiv închiderea
sucursalelor Raiffeisen”

A
utoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor
(ANPC) va putea dispune mã-
suri drastice îm-

potriva bãncii, inclusiv
închiderea sucursalelor
bancare, dacã Raiffeisen
Bank nu va pune în apli-
care decizia intanþei în
scandalul Raiffeisen Le-
aks, ne-a spus avocatul
Gheorghe Piperea.

Raiffeisen Bank a pier-
dut, joi, definitiv procesul
în faþa ANPC, în dosarul deschis de in-
stituþia de credit în care a contestat un
proces verbal emis, în 2017, de autori-
tate. Acesta a stat la baza Ordinului
prin care ANPC obliga Raiffeisen
Bank sã revinã la dobânda de la mo-

mentul acordãrii, pentru toate contrac-
tele de credit încheiate în perioada
2006-2009, indiferent de moneda în

care a fost acordat credi-
tul. Banca a contestat în
instanþã atât proce-
sul-verbal, cât ºi Ordinul
emis de ANPC.

Dosarul în care Raiffe-
isen a contestat Ordinul
ANPC a fost câºtigat pe
fond de Autoritatea pen-
tru Protecþia Consumato-
rilor, dar banca a fãcut re-

curs la Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie, instanþa stabilind termen în acest
dosar pentru finalul anului 2021.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 3)

GELU DIACONU, FOST ªEF ANAF:

“Execuþia bugetarã aratã
fãrã dubii degringolada
finanþelor publice“
lDiaconu: “Vã anunþ în premierã cã MFP nu
realizeazã în luna iunie nici 90% din programul
rectificat“lDeficitul bugetar s-a adâncit la 3,59%,
de la 1,4% din PIB, în primele cinci luni ale anului

E
xecuþia bugetarã pe primele cin-
ci luni ale anului aratã fãrã dubii
degringolada finan-
þelor publice, su-

bliniazã Gelu Diaconu,
fost preºedinte al Autori-
tãþii Naþionale de Admi-
nistrare Fiscalã (ANAF).

Afirmaþia domniei sale
vine în contextul în care
MFP a anunþat un deficit
bugetar care s-a adâncit la
3,59% din PIB (38,84 mi-
liarde lei), în primele cinci luni ale ace-
stui an, faþã de 1,4% cât a fost în aceeaºi
perioadã din 2019, când oricum defi-
ciul se dublase comparativ cu intervalul

ianuarie-mai anul precedent.
Gelu Diaconu ne-a transmis: “Dupã

ce guvernanþii s-au împãu-
nat cu «realizari fantastice
pentru români», cred cã a
venit timpul sã recunoascã
faptul cã sunt depãºiþi de si-
tuaþie.

În dosul prezentãrii ci-
frelor nu stã numai influ-
enþa condiþiilor obiective
generate de coronavirus, ci
ºi o incompetenþã admini-

strativã cronicã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

STUDIU TRANSUNION:

Tot mai multe fraude
în industria serviciilor
financiare online

P
andemia de Covid-19 a accele-
rat trecerea cãtre digital în indu-
stria serviciilor financiare, dar
odatã cu acest transfer s-a extins

ºi activitatea frauduloasã în domeniu.
O analizã realizatã recent de Trans-

Union - agenþie americanã de raporta-
re a creditelor pentru con-
sumatori - constatã cã pro-
porþia tranzacþiilor riscan-
te derulate la nivel mon-
dial în industria serviciilor
financiare a crescut cu
11% de la începutul lunii
martie pânã în prezent.
TransUnion defineºte tran-
zacþiile riscante ca fiind
operaþiunile refuzate sau
revizuite din cauza indiciilor de fraudã.

TransUnion menþioneazã cã noul
mediu economic ºi al lucrului de la di-
stanþã contribuie, probabil, la creºterea
numãrului tranzacþiilor potenþial frau-
duloase. Sursa precizeazã cã bãncile ºi
alte societãþi de creditare ºi-au mutat
forþa de muncã din birourile fizice aca-
sã, sucursalele sunt închise sau oferã
acces limitat clienþilor, iar operaþiunile
prin card, nu prin plãþi fizice, s-au ex-
tins masiv. Conform TransUnion, insti-
tuþiile financiare se aliniazã rapid la ca-
nalele digitale ºi au înregistrat o
creºtere masivã a tranzacþiilor digitale,

respectiv cu 250% în intervalul amintit.
Jason Laky, vicepreºedinte execu-

tiv al diviziei de servicii financiare
din cadrul TransUnion, declarã citat
de GlobeNewswire: “Pandemia de
Covid-19 a creat provocãri unice ºi
fãrã precedent pentru industria servi-

ciilor financiare ºi a
adus în atenþie multe in-
stituþii cu un risc crescut
de fraudã. Deoarece in-
stituþiile financiare îºi
cresc prezenþa digitalã
ca sã vinã în sprijinul
consumatorilor, este
imperativ ca acestea sã
aibã implementate so-
luþii corecte pentru a le

oferi clienþilor încredere ºi experienþe
sigure, fãrã probleme”.

Furtul de identitate, cea mai
frecventã fraudã financiarã

Creºterea generalã a atacurilor frau-
duloase cuprinde multe tipuri de acþiu-
ni, însã frauda de identitate este cea
mai rãspânditã în rândul firmelor de
servicii financiare, înregistrând, spre
exemplu, o creºtere cu 23% în reþeaua
TransUnion.
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