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“Decizia de acordare a creditelor
în CHF a fost una proastã”

(Interviu cu Radu Graþian Gheþea, Preºedinte al Consiliului de Administraþie al Libra Internet Bank ºi
Preºedinte de Onoare al Asociaþiei Române a Bãncilor)

Reporter: Cum a încheiat sistemul
bancar anul 2019?

Radu Graþian Gheþea: Anul trecut
a fost unul foarte bun, în care creditul a
crescut pe toate palierele, iar acest lu-
cru este foarte important. Se pare cã
sunt condiþii sã avem aceeaºi evoluþie

în sistemul bancar ºi în anul 2020.
Anul trecut am avut o dezvoltare a

sistemului pe toate segmentele, ceea
ce înseamnã cã mergem în consonanþã
cu evoluþia economiei. Când creºte
creditarea înseamnã cã economia mer-
ge bine. Creditarea întotdeauna aratã

cã se dezvoltã ceva ºi cã existã un fac-
tor de multiplicare, pentru cã dacã eºti
un antreprenor care-þi dezvolþi o aface-
re din surse proprii, n-o sã ajungi prea
departe, niciodatã.

Reporter: În ultimii ani, au avut loc
o serie de achiziþii în piaþã, iar recent

presa a scris cã acþionarul Garanti
Bank intenþioneazã sã vândã instituþia
financiarã de la noi. Cum caracterizaþi
acest proces de fuziuni ºi achiziþii din
sectorul bancar?

Radu Graþian Gheþea: Aveam
deja semnale cã procesul de M&A va
continua în 2020 ºi iatã cã încã de la
începutul anului avem un anunþ legat
de o bancã importantã din sistem. Nu
putem sã spunem cã acesta este un lu-
cru bun sau rãu pânã când nu se finali-
zeazã tranzacþia. Trebuie sã vedem
cine va cumpãra aceastã bancã, dacã
va fi achiziþie sau fuziune, la ce preþ…

Reporter: Anunþul legat de Garanti
Bank vine dupã alte achiziþii impor-
tante - toate bãncile noastre cu acþiona-
riat grecesc, cu o singurã excepþie, au
fost vândute. Avem chiar ºi o bancã
achiziþionatã de o instituþie financiarã

de stat, respectiv Banca Româneascã a
fost cumpãratã de Eximbank. Cum ve-
deþi aceastã miºcare?

Radu Graþian Gheþea: Este o pre-
mierã ºi o tranzacþie neaºteptatã. Afost
oarecum surprinzãtor anunþul statului
de a cumpãra o bancã…

Reporter: Ce efecte trebuie sã
aºteptãm dupã aceastã miºcare?

Radu Graþian Gheþea: Aici, pãre-
rile sunt împãrþite. Eu, ca fost
preºedinte al unei bãnci de stat ºi ºtiind
care poate fi colaborarea dintre o ban-
cã ºi stat, consider cã aceastã tranzac-
þie nu era absolut necesarã. Cei care au
susþinut-o ºi o susþin în continuare,
probabil cã au alte elemente.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Aleºii
pentru noul
Consiliu
BVB
au fost
intervievaþi
de ASF

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) i-a intervievat, în primele
douã zile din aceastã sãptãmânã, pe cei
nouã care au fost aleºi de acþionarii
Bursei de Valori Bucureºti (BVB) sã
facã parte din noul Consiliu al BVB.

Sãptãmâna trecutã, supraveghe-
torul pieþei noastre de capital ne-a
transmis cã a invitat candidaþii pen-
tru fotoliul de administrator al BVB
sã participe la interviu, în perioada 4
- 6 februarie, dar Autoritatea a urgen-
tat demersul astfel încât interviurile
au fost susþinute în zilele de 3 ºi 4 fe-
bruarie.

Începând cu data de 28 ianuarie a
acestui an, Bursa de Valori Bucureºti
nu are Consiliu de Administraþie, în
condiþiile în care, mandatul vechiului
board a expirat în 27 ianuarie 2020, iar
cei aleºi de acþionarii Bursei la finalul
anului trecut pentru a face parte din
noul Consiliu nu au primit încã avizul
ASF, în acest sens.

În prezent, conducerea BVB este
delegatã directorilor societãþii, con-
form prevederilor Legii 31/1990, a so-
cietãþilor comerciale.

Radu Hanga, provenit din partea
Grupului Banca Transilvania ºi
preºedinte al Asociaþiei Administrato-
rilor de Fonduri (AAF), a fost votat de
acþionarii Bursei de Valori Bucureºti
în funcþia de preºedinte al operatorului
pieþei noastre de capital, în noiembrie
2019.

Alãturi de preºedintele AAF, acþio-
narii Bursei i-au mai ales în board-ul
BVB pe Mihaela Bîciu (Tradeville),
ªtefan Szitas (SIF Transilvania), Rãz-
van Raþ (BRK Financial Group) Dra-
goº Neacºu (fost Erste Asset Manage-
ment) Claudia Ionescu (BRD - Groupe
Societe Generale), Dan Paul (Asocia-
þia Brokerilor), Octavian Molnãr (IFB
Finwest) ºi Robert Panã (Swiss
Capital).

Noul Consiliu se va instala la con-
ducerea Bursei dupã ce membrii sãi
vor primi validãrile individuale de la
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã, aceºtia trebuind sã aibã contrac-
tatã asigurarea pentru rãspundere
profesionalã.

Rãmâne de vãzut dacã ºi când cei
nouã vor primi undã verde din partea
Autoritãþii sã se instaleze în fotoliul de
administrator al operatorului pieþei
noastre de capital.

ANDREI IACOMI

D
ecizia unora dintre bãnci sã acorde împrumuturi în
franci elveþieni (CHF) a fost una proastã, este de pã-
rere Radu Graþian Gheþea, preºedintele Libra Inter-
net Bank. În opinia domniei sale, aceastã strategie
a contribuit la deteriorarea situaþiei instituþiilor de

credit care au fost preluate de alte bãnci, în ultimii ani. Dom-
nul Gheþea ne-a spus, în cadrul unui interviu, cã procesul de
achiziþii ºi fuziuni din sistemul bancar va continua ºi în acest
an: “Cred cã achiziþiile de succes care au avut loc în ultimii ani
pe piaþa bancarã deschid apetitul ºi altor acþionari sã îºi valori-
fice potenþialul existent în România, prin scoaterea la vânzare
sau prin achiziþii”.
Anul trecut a fost unul foarte bun pentru instituþiile de credit,

care s-au dezvoltat pe toate palierele, ne-a menþionat domnia
sa, adãugând cã, printre provocãrile domeniului, se numãrã di-
gitalizarea, cryptomonedele ºi educaþia bancarã.
Radu Graþian Gheþea ne-a mai spus cã este o diferenþã foarte
mare între modelul de business practicat de CEC Bank (bancã pe
care a condus-o timp de 12 ani) ºi cel de la Libra Internet Bank:
“Este o diferenþã importantã între modelul de business pe care
l-am aplicat la CEC Bank ºi ceea ce fac acum. Cred cã ceea ce se
întâmplã aici este un model de operativitate, cei de la Libra îºi
doresc sã fie operativi, întotdeauna primii, cu un pas înaintea
celorlalþi. Avem o structurã foarte flexibilã ºi inovatoare. Dar
întotdeauna provocãrile sunt binevenite ºi, din punctul meu de
vedere, este exact ceea ce îmi trebuie sã mã þinã activ”.

Cum se spune Europa, în
englezã... dupã Brexit?

Hotãrît sã îmi organizez via-
þa personalã în concordanþã cu
marile evenimente ale lumii,
am dat fuga în mica mea biblio-
tecã sã vãd ce cãrþi în englezã
mai am. Am hotãrît sã le exilez
într-un corp special, separat,
undeva în margine, nu cumva
sã contamineze restul popula-
þiei eurofile. Mîine poimîine, ferit-a
sfântul! mã trezesc cã trebuie sã arunc
pe fereastrã ºi cãrþile în spaniolã, por-
tughezã sau francezã. Din cîte îmi
aduc aminte, în polonã, cehã ºi ma-
ghiarã nu am nici una, aºa cã pericolul
e þinut, cumva, sub control. Mãrturi-
sesc slãbiciunea... am avut o strîngere
de inimã, cînd am pus mîna sã mut de
la locul lor cele cîteva exemplare Sha-
kespeare dar, regula e regulã, brexitul
e brexit ºi, oricît l-aº iubi pe “Maes-
tru”, realitatea e realitate, iar cine nu

este în acord cu ea, calcã rãu, se
pune în contrã cu “sensul lu-
mii”. Iar, eu nu pot sã îmi asum
riscul acesta! Nu am mijloace
nici sã-i combat consecinþele,
nici sã i le atenuez, nici sã su-
port costurile. Copleºit brusc de
un val de ironie post-modernã,
în timp ce fãceam operaþiunea

cu pricina, mã întrebam în gînd, (n-am
avut curaj cu voce tare!), dacã, dupã
brexit, Uniunea Europeanã va menþine
engleza între limbile ei oficiale de co-
municare sau va impune soluþia “mul-
tilingvisticã”, oficialã ºi ea, dupã care,
fiecare vorbeºte în limba maternã, iar
o armatã de traducãtori oferã la cascã
variante ale textului, mai mult sau
mai puþin aproximative, în limbile tu-
turor celor care se aflã în lista de
membri ai Uniunii. Problema, cu so-
luþia aceasta, este cã fãrã a trece tra-

ducerea printr-o limbã “trunchi”, care
era engleza, corpul de translatori ai
UE va trebui sã creascã de la cîteva
mii, astãzi, la cîteva zeci de mii. Mã
rog, dacã nu se hotãrãsc sã adopte o
altã limbã trunchi, franceza, spaniola
sau germana, ceea ce aduce însã alte
complicaþii, la fel de spinoase politic
ºi bugetar. Mã reculeg ºi mã liniºtesc
singur. Asta sã fie cea mai mare pro-
blemã a Uniunii Europene, dupã bre-
xit! Las la o parte cã au oricînd la
îndemînã experienþa unui unic ºi de
nepreþuit ex “Comisar pentru mul-
tilingvism”, nu departe... aici în Ro-
mânia!

A doua operaþiune a fost sã iau la
mînã tot ceea ce am scris în ultimii
“cinci ani” despre brexit ºi sã pun la in-
dex ceea ce astãzi a devenit alãturi cu
drumul.

(continuare în pagina 3)
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JENS WEIDMANN, BUNDESBANK:

BCE ar trebui sã simplifice
definiþia þintei de inflaþie

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar trebui sã-ºi simplifice definiþia þintei
de inflaþie, ca parte a procesului amplu
de revizuire a politicii sale, dar sã evite
orice creºtere “bruscã” a acestui obiec-
tiv, conform preºedintelui Bunde-
sbank (banca centralã germanã), Jens
Weidmann.

Luna trecutã, BCE a lansat o revizu-
ire a strategiei sale, pe o perioadã de un
an, ºi probabil va modifica þinta de in-
flaþie, în timp ce va examina, de ase-
menea, eficacitatea diferitelor sale in-
strumente de politicã, dintre care mul-
te au fost inventate dupã criza
datoriilor din zona euro.

Weidmann a declarat cã þinta de in-
flaþie trebuie formulatã astfel încât sã
fie înþeleasã cu uºurinþã, sã evite o
creºtere accentuatã în comparaþie cu

definiþia actualã ºi sã risipeascã iluzia
cã BCE ar putea regla inflaþia “la o
zecime de procent”.

Revizuirea pare sã reflecte apelurile
unor factori de decizie privind stabili-
rea þintei de inflaþie direct la 2%, faþã
de obiectivul actual, care este “mai jos,

dar aproape de 2%” - o definiþie ce poa-
te fi interpretatã în moduri diferite ºi
este vãzutã de unii ca fiind confuzã.

“Cred cã ar trebui sã formulãm
obiectivul de politicã monetarã într-un
mod inteligibil, cu perspectivã ºi rea-
list”, a spus Weidmann, adãugând cã
BCE ar trebui sã continue sã urmãreas-
cã sã controleze inflaþia pe termen me-
diu pentru a pãstra flexibilitatea.

BCE ºi-a subliniat obiectivul de in-
flaþie în fiecare an din 2013 pânã
acum, chiar dacã a recurs la un cock-
tail fãrã precedent de mãsuri de stimu-
lare pentru impulsionarea creºterii
economiei, consumului ºi, în final, a
preþurilor.

A.V.
(continuare în pagina 2)


