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Banca Naþionalã a Elveþiei
a revenit pe profit
l Câºtig de 49 de miliarde de franci în 2019, dupã
pierderile de 14,9 miliarde de franci din 2018

Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB) a
realizat un profit de 49 de miliarde de
franci (50,29 de miliarde de dolari)
anul trecut, dupã pierderile de 14,9 mi-
liarde de franci din 2018, conform ci-
frelor preliminare anunþate ieri de ins-
tituþia financiarã, care menþioneazã cã
evoluþia pozitivã s-a datorat câºtiguri-
lor realizate de pe urma obligaþiunilor
ºi acþiunilor strãine pe care le-a
cumpãrat pentru limitarea tendinþei de
apreciere a francului.

La finele lui 2019, investiþiile în va-
lutã ale SNB depãºeau 804 miliarde de
franci. Potrivit rezultatelor prelimina-
re publicate ieri, SNB a realizat în
2019 un profit de aproximativ 40 de
miliarde de franci de pe urma poziþii-
lor valutare ºi un câºtig de 6,9 miliarde
franci de pe urma deþinerilor de aur.
Cifrele finale vor fi publicate de SNB
la data de 2 martie.

Datã fiind evoluþia pozitivã a rezul-
tatelor financiare, SNB intenþioneazã
sã plãteascã dividende de cel puþin 2
miliarde de franci (2,05 miliarde de
dolari) cãtre guvernul federal ºi cantoa-
nele elveþiene.

SNB, bancã centralã listatã, a propus

plata unui dividend neschimbat, de 15
franci/acþiune. Banca va purta discuþii
cu Ministerul de Finanþe din Elveþia cu
privire la alte posibile distribuiri cãtre
acþionari pentru 2019 ºi 2020.

De menþionat cã SNB a plãtit divi-
dende cãtre acþionari ºi în 2019, deºi a
fost pe pierderi în 2018. Plãþile au pu-
tut fi fãcute întrucât, în 2017, SNB a
raportat cel mai ridicat profit din isto-
ria sa de 110 ani, în valoare de 54,4 mi-
liarde de franci elveþieni.

La fel ca majoritatea bãncilor centra-
le, SNB are drept sarcinã principalã asi-
gurarea stabilitãþii preþurilor ºi nu este
obligatã sã facã profit. Însã, legal, Ban-
ca Naþionalã a Elveþiei are statutul unei
corporaþii în care majoritatea acþiunilor
sunt deþinute de Guvernul federal el-
veþian ºi de cele 26 de cantoane.

Pentru a-ºi atinge obiectivele pe
anul trecut, banca centralã a Elveþiei a
derulat o campanie îndelungatã desti-
natã reducerii valorii francului, o mo-
nedã cãutatã de investitori în perioade
de incertitudine geopoliticã, dar a cã-
rei apreciere afecteazã economia el-
veþianã, care este dependentã de ex-
porturi. (A.V.)

“2019 - primul an în care
industria noastrã

nu a mai performat”
(Interviu cu domnul Cristian Pârvan, secretar general AOAR)

Reporter: Cum au încheiat oame-
nii de afaceri anul 2019 ºi cu ce senti-
ment au început acest an?

Cristian Pârvan: Mediul de afaceri
considerã cã trebuie sã rãmânã opti-
mist, având în vedere creºterea eco-
nomiei de anul trecut, de peste 4%.
Aceastã evoluþie reprezintã, în sintezã,
o performanþã a economiei româneºti,
chiar dacã noi suntem încã departe de
performanþele unor economii similare
cu a noastrã, respectiv Polonia, Cehia,
Ungaria, care au indici de performanþã
clar superiori nouã. Dar, una peste alta,
cu toate perturbãrile ºi provocãrile,

economia noastrã ºi-a gãsit soluþii sã
performeze. În ceea ce priveºte sursele
din care a fost realizatã aceastã
creºtere economicã, este evident cã
anul 2019 a înregistrat o tendinþã nega-
tivã din punct de vedere al participãrii
industriei la aceastã performanþã. Este
primul an în care industria nu a mai
performat ºi nu a mai fost contributoa-
re esenþialã, din perspectiva creºterii,
nu ca pondere, la evoluþia PIB.

A consemnat

EMILIA OLESCU
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D
eºi economia noastrã ºi-a gãsit soluþii sã performeze ºi
anul trecut, totuºi, în ceea ce priveºte sursele din care a
fost realizatã aceastã creºtere economicã, 2019 a înregis-
trat o tendinþã negativã din punct de vedere al participã-
rii industriei la performanþa PIB, ne-a spus Cristian

Pârvan, secretarul general al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR). Domnia sa ne-a precizat, în cadrul unui inter-
viu, cã 2019 a fost primul an în care industria nu a mai performat
ºi nu a mai fost contributoare esenþialã, din perspectiva creºterii,
nu ca pondere, la evoluþia PIB.
Cristian Pârvan ne-a mai spus: “În 2020, aºteptãrile noastre ar fi
sã ne orientãm, ca mãsuri, cãtre ceea ce AOAR propune de ani de
zile - o mai bunã corelare a firmelor internaþionale cu cele cu capi-
tal românesc, care au devenit din ce în ce mai capabile ºi din punct
de vedere al dotãrii, ºi al standardelor, calificãrii, programelor
sociale mult mai compatibile cu normele multinaþionalelor ºi, din
aceastã simbiozã absolut obligatorie, sã câºtigãm mai mult în
planul valorii adãugate, adicã a PIB”.

LUDOVIC ORBAN, LA ÎNTÂLNIREA CU
SECRETARUL GENERAL NATO:

„Numãrul contingentelor
româneºti va fi mãrit, dacã
NATO impune”
l „Marea Neagrã, zonã de importanþã geostrategicã
deosebitã pentru Alianþa nord-atlanticã”, Jens Stoltenberg,
Secretarul General NATO

Regiunea Mãrii Negre este de o im-
portanþã strategicã deosebitã pentru
NATO, a declarat, ieri, Jens Stolten-
berg, secretarul general al Alianþei
Nord-Atlantice, în urma întrevederii
cu premierul Ludovic Orban pe care a
avut-o la sediul instituþiei de la
Bruxelles.

Stoltenberg a punctat: “România joa-
cã un rol important în alianþa noastrã.
De aceea, am întãrit prezenþa NATO în
regiunea Mãrii Negre prin mai multe
forþe militare multi-tasking, prin mãri-
rea numãrului navelor militare care
patruleazã în zona respectivã ºi prin
crearea unei poliþii aeriene. Zona este
importantã pentru noi deoarece avem
acolo trei state aliate – România, Bul-
garia ºi Turcia – ºi trei state partenere –
Georgia, Ucraina ºi Moldova”.

La rândul sãu, premierul Ludovic
Orban a spus: “Situaþia în regiunea
Mãrii Negre continuã sã se deterioreze

prin prisma provocãrilor permanente
din partea Federaþiei Ruse ºi de aceea
considerãm cã este necesarã consoli-
darea rolului NATO în aceastã zonã
cuprinsã în flancul estic al Alianþei.
NATO este fundamentalã pentru secu-
ritatea României ºi pentru securitatea
Mãrii Negre”.

În discuþiile lor, Jens Stoltenberg ºi
Ludovic Orban au abordat ºi situaþia
tensionatã din Orientul Mijlociu, din
urma asasinãrii generalului iranian
Qassim Souleimani ºi a ripostei forþe-
lor armate iraniene la adresa militari-
lor americani. Secretarul general al
NATO a spus cã alianþa are potenþialul
necesar de a se implica mai mult, dar
acþiunea împotriva terorismului nu
este una asemãnãtoare celei de pe un
câmp deschis de luptã.

I.GHE.
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KLAUS IOHANNIS:

“Nu existã nicio ameninþare
iminentã pentru oficialii
români din Irak”
l “Nu am de gând sã refuz promulgarea dublãrii alocaþiilor
copiilor”l “Nu cred cã putem vorbi despre o tranzacþie
dintre Exxon ºi Lukoil”

Situaþia din Orientul Mijlociu ºi cla-
rificarea situaþiei interne privind dubla-
rea alocaþiilor copiilor, plafonarea pen-
siei minime, opþiunea privind continua-
rea activitãþii peste 65 de ani, vânzarea
de Exxon Mobil a participaþiei la ex-
tracþia de gaze naturale din Marea Nea-
grã ºi alegerile anticipate au constituit
temele conferinþei de presã de ieri a
preºedintelui Klaus Iohannis.

În privinþa situaþiei din Orientul
Mijlociu, Iohannis a declarat cã ampli-
ficarea tensiunilor nu este în interesul
regiunii ºi al comunitãþii internaþiona-
le ºi a menþionat cã, pânã în prezent,
interesele României nu au fost direct
afectate ºi nu existã nicio ameninþare

iminentã pentru oficialii români pre-
zenþi în Irak. Preºedintele a menþionat
cã se pot examina cãi pentru ca NATO
sã se implice mai mult în regiune ºi în
combaterea terorismului, iar þara noas-
trã este pregãtitã sã se implice atât în
aceastã direcþie, cât ºi pentru recon-
strucþia regiunii respective.

În plan intern, Klaus Iohannis a pre-
cizat cã în acest moment nu are de gând
sã refuze promulgarea legii adoptatã de
Parlament, la sfârºitul anului trecut, la
iniþiativa celor din PSD, cu privire la
dublarea alocaþiilor copiilor.

GEORGE MARINESCU
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