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Nu existã ºi nu va exista
un vaccin pentru readucerea
la viaþã a companiilor zombi

din Europa

Pandemia ameninþã existenþa
multor companii din zona euro”, se
aratã într-o analizã de la BCE din ulti-
mul raport privind stabilitatea finan-
ciarã.

Odatã cu atenuarea temeri-
lor referitoare la accentuarea
unei crize de lichiditate, pe fon-
dul mãsurilor luate de BCE
pentru asigurarea unor condiþii
ultrarelaxate de finanþare, au-
torii apreciazã cã “solvabilita-
tea a devenit acum principalul
motiv de îngrijorare”.

“Deteriorarea situaþiei com-
paniilor nefinanciare a fost determina-
tã de scãderea vânzãrilor, declinul pro-
fitabilitãþii prezente ºi a celei aºteptate
ºi de creºterea gradului de îndatorare”,
se mai aratã în analiza cu titlul “Asses-
sing corporate vulnerabilities in the
euro area”.

Creºterea acceleratã a numãrului in-
solvenþelor a fost prevenitã doar de mã-
surile luate de autoritãþi, cum sunt ga-
rantarea noilor credite sau declararea
unor moratorii pentru insolvenþe, dupã

cum subliniazã economiºtii de la
BCE, care avertizeazã cã “re-
nunþarea prematurã la aceste
mãsuri ar conduce la creºterea
acceleratã a falimentelor, cu im-
plicaþii majore pentru stabilita-
tea financiarã a bãncilor”.

Subiectul supraîndatorãrii
companiilor din Europa a fost
abordat recent ºi de Bloomberg,

care scrie cã “firmele s-au împrumutat
direct de la bãnci sau prin emisiuni de
obligaþiuni ca urmare a garanþiilor ofe-
rite de guverne ºi a noilor mãsuri de re-
laxare monetarã pentru a compensa
lipsa încasãrilor”.

Din pãcate, astfel de “soluþii” nu fac

decât sã împovãreze ºi mai mult com-
paniile, fãrã a rezolva cu adevãrat pro-
blema.

Datele Comisiei Europene aratã o
creºtere a datoriilor firmelor din zona
euro de peste 400 de miliarde de euro
în prima jumãtate a acestui an, dupã o
creºtere de 289 de miliarde în tot anul
precedent.

Raportatã la PIB, cea mai mare
creºtere s-a înregistrat în Franþa, de
18,1 puncte procentuale, în condiþiile în
care datoria publicã a crescut cu 15,9
puncte procentuale (vezi graficul 1).

Dupã cum era de aºteptat, Spania ºi
Italia ocupã locuri “bune” în clasa-
mentul creºterii datoriilor companii-
lor, cu 7,7 puncte procentuale, respec-
tiv 7 puncte procentuale. Datoriile pu-
blice ale celor douã þãri au crescut cu
14,6, respectiv 14,7 procentuale din
PIB în primele ºase luni din 2020.

O apariþie surprizã în primele locuri
o reprezintã Austria, consideratã una
dintre þãrile frugale ale zonei euro,
unde datoriile companiilor au crescut
cu 7,7 puncte procentuale, iar datoria
publicã a înregistrat un avans de 12,1
puncte procentuale. Nici despre Fin-
landa nu se poate spune cã dã dovadã
de “frugalitate”, în condiþiile în care
datoriile companiilor au crescut cu 6,3
puncte procentuale din PIB, iar datoria
publicã a înregistrat un avans de 9,4
puncte procentuale.

În ceea ce priveºte datoriile guver-
nelor din zona euro, economistul spa-
niol Daniel Lacalle avertizeazã cã
“majoritatea sunt datorii neproducti-
ve, în condiþiile în care guvernele utili-
zeazã spaþiul fiscal de care mai dispun
pentru menþinerea unor cheltuieli cu-
rente deosebit de mari”.

(continuare în pagina 12)

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

Se extinde frauda ciberneticã
l Analizã OpSec Security: 86% dintre consumatorii din întreaga
lume au fost, anul acesta, victime ale furtului de identitate,
fraudei de carduri sau ale încãlcãrii confidenþialitãþii datelor, faþã
de 80% în 2019l 51% dintre consumatori au observat o creºtere
a activitãþii de phishingl GBG State of Digital Identity: În
perioada cumpãrãturilor de sãrbãtori, comercianþii online se vor
confrunta, fiecare, cu o medie de 20.000 de încercãri de fraudã

C
onsumatorii de la nivel mondial
au fost, anul acesta, în proporþie
de 86%, victime ale furtului de

identitate, fraudei de carduri de cre-
dit/debit sau ale unei încãlcãri a confi-
denþialitãþii datelor, faþã de 80% în
2019, potrivit unei cercetãri recente
realizate de OpSec Security.

Barometrul OpSec anual al consu-
matorilor, care studiazã un eºantion de
2.600 de consumatori globali, aratã cã
extinderea atacurilor cibernetice expe-
rimentate de cumpãrãtori ar putea
avea un impact asupra încrederii lor în
efectuarea de achiziþii online.

Potrivit analizei, în condiþiile în
care evenimente majore de retail, in-
clusiv Black Friday ºi Crãciunul, sunt
în derulare sau se apropie, majoritatea
celor chestionaþi au dezvãluit cã acum
se simt mai puþin încrezãtori decât în
2019 în privinþa realizãrii de achiziþii
prin aplicaþii (53%, faþã de 60% anul
trecut), prin anunþuri de pe reþelele de
socializare (31%, faþã de 26% ) sau pe
pieþele online (58%, faþã de 55%).

Conform sursei, în timp ce 63% din-

tre consumatorii intervievaþi sunt îngri-
joraþi de faptul cã hackerii le furã datele
personale în timpul procesului de cum-
pãrare online, 58% sunt preocupaþi de
posibilitatea furtului banilor de pe card.

Odatã cu izbucnirea pandemiei de
Covid-19, care a generat expansiunea
utilizãrii internetului la nivel global,
37% dintre consumatori spun cã frec-
venþa cumpãrãturilor lor online a cre-
scut, iar pentru 14% dintre ei, creºterea
este semnificativã. Însã, aceastã
schimbare a comportamentului online
este exploatatã de infractorii ciberneti-
ci, iar peste jumãtate (51%) dintre con-
sumatori au observat, ca urmare, o
creºtere a activitãþii de phishing.

Bill Birnie, vicepreºedinte senior al
OpSec Security ºi director general al
OpSec Online, declarã: “Existã o
creºtere semnificativã a numãrului de
consumatori victime ale atacurilor ci-
bernetice, comparativ cu anul trecut,
iar acest lucru se reflectã în încrederea
redusã a consumatorilor în efectuarea
achiziþiilor prin canale digitale. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Google Cloud creeazã
un nou tip de platformã
bancarã digitalã
l Platforma va fi un mix între serviciile bancare tradiþionale ºi
infrastructura unei bãnci digitale

G
oogle Cloud se alãturã unei mici
bãnci britanice pentru a dezvolta
un nou tip de platformã care

combinã relaþiile personale ale servi-
ciilor bancare tradiþionale cu tehnolo-
gia ºi infrastructura noilor bãnci digi-
tale, potrivit marketwatch.

Cynergy Bank a informat, conform
sursei citate, cã parteneriatul sãu cu
Google Cloud ºi furnizorul de servicii
de tehnologie informaþionalã Wipro îi
va permite sã devinã o „bancã de rela-
þii digitale”. Google Cloud este o enti-
tate separatã de motorul de cãutare
Google, dar ambele sunt deþinute de
compania-mamã Alfabet GOOGL.

Noua platformã bancarã, despre
care Cynergy spune cã va fi „un
amestec fãrã întreruperi al unei rela-
þii faþã în faþã, care este activatã de
cea mai recentã tehnologie digita-
lã”, va fi lansatã în februarie sau
martie 2021 ºi este destinatã între-
prinderilor mici ºi mijlocii cu
creºtere rapidã.

Deºi banca nu a dezvãluit valoarea
tranzacþiei sale cu Google Cloud, di-
rectorul executiv al Cynergy, Nick
Fahy, a declarat pentru MarketWatch
cã „investiþia noastrã este de zeci de
milioane de lire sterline”.

Totodatã, banca a transmis, conform
sursei citate, cã noua platformã va um-
ple un decalaj între bãncile digitale,
cum ar fi Monzo sau Revolut, care se
concentreazã pe livrarea bazatã pe apli-
caþii, ºi bãncile mari cu amãnuntul care
utilizeazã ceea ce Cynergy numeºte o
„abordare unicã pentru toþi” pentru
clienþii comerciali mici ºi mijlocii .

Cynergy se va baza pe platforma
Google Cloud pentru a permite clienþi-
lor sã facã o mare parte din activitãþile
bancare online, inclusiv sã vorbeascã
cu reprezentanþii bãncii, pãstrând în
acelaºi timp opþiunea pentru întâlniri în
persoanã ºi prin telefon cu consilierii.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 11)

VIRGIL POPESCU:

“Finalizarea BRUA pune
România pe harta de
transport a gazelor naturale”
l “Sunt foarte optimist cã anul viitor vom avea prima moleculã
de gaz din Marea Neagrã adusã în sistemul naþional de
transport”, spune Popescul Dumitru Chisãliþã, specialist gaze
naturale: “Am pierdut trenul pentru o mare repoziþionare a
României în coridorul sud-estic european”l Popescu: “Avem
fãcut stocul de gaze, de cãrbune ºi de combustibili; rezerva în
lacurile Hidroelectricii este peste nivelul de anul trecut”

F
inalizarea conductei de transport
de gaze naturale BRUA pune
România pe harta de transport a

gazelor naturale, ne-a declarat, ieri, Vir-
gil Popescu, ministrul Economiei,
Energiei ºi Mediului de Afaceri. BRUA
ne va face, în viitorul apropiat, un jucã-
tor pe piaþa regionalã, a mai spus Pope-
scu. Faza I a investiþiei a fost finalizatã
duminicã de Transgaz (TGN), operato-
rul sistemului naþional de transport de
gaze naturale, cu o întârziere de circa 11
luni. BRUA reprezintã cel mai impor-
tant proiect al Transgaz ºi în acelaºi
timp un proiect de interes strategic al
Uniunii Europene. BRUA a demarat în

2016 ºi are o valoare de 478,6 milioane
de euro, din care 97 milioane de euro
fonduri ale Transgaz ºi 170 de milioane
finanþare europeanã.

Virgil Popescu ne-a declarat: “Este
cea mai bunã veste care se putea da, în
momentul de faþã, în sistemul energe-
tic naþional, în sistemul de transport al
gazelor naturale. Finalizarea investi-
þiei BRUA pune România pe harta de
transport a gazelor naturale. Iar asta ne
va face în viitorul apropiat un jucãtor
pe piaþa regionalã”.

MIHAI GONGOROI
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n INSTITUTUL IFO: “Ne aºteptãm la
o contracþie a economiei germane
în trimestrul al patrulea”
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