
16 pagini

n TRANSELECTRICA A ANUNÞAT: Tariful de transport
al energiei a scãzut cu 1,96%, din 16 ianuarie

PAGINA 15

n Surse: HSBC taie posturi pe segmentul operaþiunilor cu
acþiuni PAGINA 16

n ÎN DECEMBRIE 2019
Ungaria ºi România - þãrile
europene cu cele mai ridicate
rate ale inflaþiei

PAGINA 8

5 lei

5 948491 340012 54560

Luni, 20 ianuarie 2020, nr. 11 (6545), anul XXIX

GRAM AUR = 215,0476 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,4485 RON EURO = 4,7792 RON DOLAR = 4,2976 RON

n OPINII / Serviciile medicale vor deveni
digitale, personalizate ºi preventive

PAGINA 4

n Înzestrarea Armatei – 5 miliarde lei mai
puþin decât prevederile bugetare

PAGINA 6

ÎN ULTIMII PATRU ANI

Performanþã mai slabã decât a indicelui
BET-XT, pentru Compa

lMarcel Murgoci, Estinvest: “Rezultatele din 2016 probabil au alimentat unele aºteptãri printre investitori privind distribuþia de dividende, fapt care în final nu
s-a întâmplat”lGoldring: “Este puþin probabil ca societatea sã distribuie dividende în viitorul apropiat, fapt decisiv pentru creºterea cotaþiei”l “Indiferent de
evoluþia preþului, lichiditatea acþiunii CMP este scãzutã, ceea ce reprezintã un risc ridicat pentru investitori”, spun cei de la Goldring

A
cþiunile producãtorului
de piese auto Compa Si-
biu (CMP) au fost ca-
racterizate, în ultimii
patru ani, de douã pe-
rioade distincte, respec-
tiv o creºtere pânã în

vara anului 2017, marcatã de un ma-
xim de 1,335 lei, urmatã de un trend
descendent care se deruleazã ºi în pre-
zent, iar per ansamblu, titlurile com-
paniei au avut o performanþã mai sla-
bã decât cea a indicelui BET-XT, din
care fac parte.

Marcel Murgoci, director de opera-
þiuni în cadrul societãþii de brokeraj
Estinvest, ne-a transmis: “În anul
2016 compania a obþinut rezultate fi-
nanciare bune, ceea ce a susþinut
creºterea preþului acþiunii ºi probabil
a alimentat unele aºteptãri printre in-
vestitori privind distribuþia de divi-
dende, fapt care în final nu s-a
întâmplat”.

Afirmaþia brokerului vine în condi-
þiile în care, chiar raportul pentru pri-
mul trimestru din 2016 indica un profit
net de 23,36 milioane de lei, cu
175,3% peste cel din întregul an 2015,
avans apãrut îndeosebi pe seama obþi-
nerii unui câºtig din activitatea finan-
ciarã de 12,7 milioane de lei, ceea ce
ulterior s-a dovedit a proveni din
vânzarea participaþiei de 26,91% la
ThyssenKrupp Bilstein.

Creºterea profitabilitãþii s-a transla-
tat pe tot parcursul lui 2016, astfel
încât pentru întregul an Compa a ra-
portat un profit net de aproape 51,63
milioane de lei, cu 90% peste cel din
2015.
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Amenzile pentru spãlare de bani –
8,14 miliarde de dolari în 2019

Amenzile aplicate la nivel mondial
pentru infracþiuni de spãlare de bani în
2019 au însumat 8,14 miliarde de do-
lari, iar o proporþie de peste 30% din
acest total a fost impusã de autoritãþile
de reglementare financiarã din SUA ºi
Marea Britanie, conform international-
investment.net.

O analizã a sancþiunilor aplicate pen-
tru spãlare de bani în perioada 1 ianua-
rie-31 decembrie 2019, rea-
lizatã de firma Encompass
Corp., aratã cã totalul de
8,14 miliarde de dolari a
fost impus pentru 58 de
încãlcãri ale normelor pri-
vind combaterea spãlãrii
banilor.

Autoritãþile de regle-
mentare din SUA au fost
cele mai active, aplicând
25 de sancþiuni în valoare
totalã de 2,29 miliarde de
dolari, urmate de cele din
Marea Britanie - cu 12
amenzi în valoare totalã de 388,4 mi-
lioane de dolari, conform analizei. Cea
mai mare amendã - de 5,1 miliarde de
dolari - a fost aplicatã în Franþa, bãncii
elveþiene UBS, gãsitã vinovatã de soli-
citare ilegalã de clienþi ºi de spãlarea
veniturilor din evaziune fiscalã.

Totodatã, banca britanicã Standard
Chartered a fost amendatã de autoritã-
þile din SUA ºi Regatul Unit pentru
controale slabe privind spãlarea bani-

lor ºi pentru încãlcarea sancþiunilor
împotriva unor þãri, printre care Iran.

Conform studiului Encompass,
amenda medie aplicatã anul trecut
pentru infracþiunile menþionate a fost
de 145,33 milioane de dolari. Din cele
58 de amenzi aplicate, 28 au fost im-
puse bãncilor, comparativ cu 20
dintr-un total de 29 în anul precedent.

Amenzile au fost aplicate de autori-

tãþile de reglementare din mai multe ju-
risdicþii: SUA, Marea Britanie, Belgia,
Insulele Bermude, Franþa, Germania,
Hong Kong, India, Irlanda, Letonia, Li-
tuania, Olanda, Norvegia, Tanzania.

Wayne Johnson, co-fondator ºi CEO
al Encompass, a declarat: “Din 2015,
amenzile pentru infracþiuni de spãlare a
banilor au crescut în fiecare an. Sancþiu-
nile de mai multe milioane de dolari au
reprezentat ceva obiºnuit multã vreme,

însã acum vedem mai multe penalitãþi
de un miliard de dolari sau mai mult”.

Reprezentantul Encompass a preci-
zat cã, istoric, cele mai multe amenzi au
fost aplicate bãncilor, dar în 2019 pro-
porþia care priveºte aceste entitãþi a fost
de sub 50%, ceea ce demonstreazã cã
spãlarea banilor este recunoscutã ca o
problemã generalã de afaceri, nu doar
una specificã serviciilor financiare.

Wayne Johnson a men-
þionat: “Nu ne aºteptãm sã
se diminueze atenþia asupra
spãlãrii banilor. Atenþia
continuã ºi sporitã asupra
acestui fenomen evidenþia-
zã severitatea cu care este
privit la nivel global, ceea
ce nu este surprinzãtor,
având în vedere repercusiu-
nile economice ºi sociale
negative pe care le poate
avea”.

Sursa citatã aminteºte cã
anul 2014 deþine în conti-

nuare recordul în privinþa celei mai
mari valori totale a amenzilor pentru
spãlare de bani: 10,89 miliarde de do-
lari, dar aceastã sumã include o penali-
tate extrem de mare, de 8,9 miliarde de
dolari. Dacã aceasta nu ar fi luatã în
calcul, 2019 ar fi anul record în privin-
þa amenzilor impuse pentru spãlare de
bani.
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Pânã când va amâna BNR majorarea
dobânzii de politicã monetarã?

Un aforism din presã, care are inclu-
siv pagina sa de Wikipedia, spune cã
numai un om care muºcã un câine este
o ºtire, dar nu ºi raportarea situaþiei
“normale”, adicã a câinelui
care muºcã omul.

Odatã cu publicarea ratei in-
flaþiei pentru anul trecut, în
presa noastrã au apãrut articole
care subliniazã cã BNR a ratat
þ inta de inflaþie. Ziarul
BURSA a amintit cã Banca
Naþionalã a ratat ºi prognoza
de inflaþie.

Aceste ºtiri fac parte din categoria
“un câine a muºcat un om”, adicã a
“normalitãþii” pentru politica moneta-
rã de la noi. O ºtire care ar fi avut ºi un
conþinut informaþional ar fi fost “BNR
a atins þinta de inflaþie”, dar nici aceas-
ta nu ar fi avut vreo semnificaþie din
punct de vedere al stabilitãþii preþuri-
lor, în condiþiile în care “þinta” de
2,5%, cu un interval generos de
fluctuaþie de un punct procentual, ga-
ranteazã dublarea indicelui preþurilor
într-un interval de 28 de ani.

Rata anualã a inflaþiei din ultima lunã
a anului trecut, de 4%, a crescut semnifi-
cativ faþã de rata inflaþiei din decembrie
2018 ºi 2017, când a fost de 3,3%.

În ultimii doi ani, rata anualã a infla-
þiei a fost în intervalul þintã de numai
cinci ori, respectiv 20,8% din cele 24
de luni (vezi graficul 1).

Abaterea medie faþã de limita su-
perioarã a intervalului þintã a fost, în
aceste 24 de luni, de 73 puncte de bazã,

cu influenþã semnificativã asupra unui
declin al puterii de cumpãrare a mone-
dei naþionale, “garantat” de þintirea
unei creºteri exponenþiale a indicelui

preþurilor.
Semnificativ peste þintã a fost

ºi inflaþia în principalele econo-
mii din vecinãtatea noastrã, care
sunt utilizate deseori în discur-
surile oficialilor BNR pentru
comparaþie ºi justificare a men-
þinerii dobânzii de politicã
monetarã.

Astfel, în Cehia s-a înregi-
strat o creºtere a preþurilor de con-
sum de 3,2% în decembrie 2019, cea
mai ridicatã din octombrie 2012, faþã
de 2% în decembrie 2018, în timp ce
indicele preþurilor de consum din
Ungaria a crescut cu o ratã anualã de
4%, faþã de 2,7%. Preþurile de con-
sum din Polonia ºi-au accelerat

creºterea anualã din decembrie 2019
pânã la 3,4%, cel mai ridicat nivel
din octombrie 2012, de la 2,6% în
luna precedentã ºi 1,1% în decem-
brie 2018 (vezi graficul 2).

Conform datelor de pe site-ul Bãn-
cii Naþionale a Poloniei (BNR), þinta
de inflaþie este de 2,5%, cu un interval
simetric de variaþie de 1 punct procen-
tual, iar în prezentarea parametrilor
strategiei de þintire a inflaþiei se subli-
niazã cã “inflaþia anualã trebuie sã fie
în fiecare lunã cât mai aproape de þin-
tã”. Dobânda de politicã monetarã a
BNPeste menþinutã la 1,5% din martie
2015.

În Ungaria, þinta de inflaþie este de
3%, cu acelaºi interval de variaþie de 1
punct procentual, iar dobânda de poli-
ticã monetarã este menþinutã la 0,9%
din luna mai 2016.
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