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“CEC Bank - prima entitate
autohtonã pentru care CE a aprobat
o capitalizare în condiþii de piaþã”

(Interviu cu Bogdan Neacºu, Director General - Preºedinte al Comitetului de Direcþie CEC Bank)

l “Strategia CEC Bank, dupã majorarea capitalului, merge cãtre creºtere organicã ºi tehnologie”l “Circa 90% din clientela noastrã
este reprezentatã de companii cu acþionari români”

Reporter: Aþi început un mandat
nou la CEC Bank, ca director general -
preºedinte al Comitetului de Direcþie
CEC Bank. Ce aþi gãsit aici ºi ce pla-
nuri aveþi în noua dumneavoastrã cali-
tate la conducerea acestei bãnci?

Bogdan Neacºu: Am început un
mandat ca prim-vicepreºedinte la înce-
putul anului 2019 ºi am gãsit o bancã
dinamicã ºi foarte bine reprezentatã te-
ritorial ºi în faþa clienþilor români - per-

soane juridice ºi fizice. Este o bancã ce
poate deservi foarte bine toate segmen-
tele comerciale, cu ritm bun de creºtere
a activitãþii de creditare, în special. Am
vãzut cã banca nu este atât de rezistentã
la schimbãri ºi, cel puþin în zona comer-
cialã, am propus de la început câteva
mãsuri care sã îmbunãtãþeascã, de
exemplu, partea tranzacþionalã, modul
în care sã se facã mai mult business
tranzacþional, pe lângã cel clasic, iar lu-

crurile acestea au adus deja beneficii la
nivelul întregii bãnci. Veniturile noas-
tre operaþionale la sfârºitul anului 2019
au fost de circa 1,2 miliarde lei, iar ma-
jorarea se datoreazã în principal creºte-
rii volumelor ºi veniturilor din tranzac-
þionare cu clientela noastrã.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

C
EC Bank este prima societate comercialã româneascã pentru care Comisia Euro-
peanã a aprobat o capitalizare în condiþii de piaþã, nefiind catalogatã ca ajutor
de stat, ne-a spus, într-un interviu, Bogdan Neacºu, Director General - Preºedin-
te al Comitetului de Direcþie CEC Bank. Domnia sa ne-a precizat cã majorarea de

capital a fost aprobatã în anumite condiþii ºi în baza unui business plan foarte clar, ce
trebuie îndeplinit în urmãtoarea perioadã. Bogdan Neacºu ne-a explicat cã, în acest
context, CEC Bank nu urmãreºte în prezent vreo achiziþie sau fuziune: “La nivelul bãncii,
nu au fost discuþii pe tema vreunei achiziþii sau fuziuni. În acest moment, avem un busi-
ness plan agreat cu Comisia Europeanã în cadrul capitãlizarii, în care destinaþia acestui
capital merge cãtre creºtere organicã ºi tehnologie, nu cãtre fuziuni sau achiziþii”.

Autoritatea
Bancarã
Europeanã a
lansat testele
de stres
pe 2020

Autoritatea Bancarã Europeanã
(EBA) a lansat, sãptãmâna trecutã, tes-
tele de stres în rândul a 51 de bãnci din
Uniunea Europeanã, iar rezultatele in-
dividuale care privesc instituþiile de
credit vor fi anunþate pânã la data de 31
iulie 2020.

Conform presei internaþionale,
EBA va coordona acest exerciþiu alã-
turi de Banca Centralã Europeanã
(BCE) ºi autoritãþile naþionale. Rezul-
tatele testelor de stres vor oferi pãrþilor
interesate ºi publicului, informaþii des-
pre rezistenþa bãncilor, în special des-
pre capacitatea lor de a absorbi ºocuri
ºi de a rãspunde cerinþelor de capital în
condiþii macroeconomice severe.

BCE va examina 35 de bãnci impor-
tante din zona euro ca parte a testelor
de stres derulate la nivelul Uniunii Eu-
ropene, anul acesta. Instituþiile de cre-
dit supuse testelor deþin 70% din acti-
vele totale ale bãncilor din zona euro.

Exerciþiul ia în calcul un scenariu de
recesiune cuplat cu un mediu cu
dobânzi reduse sau negative pe o pe-
rioadã lungã, tensiuni comerciale ºi
lipsa unui acord comercial între Marea
Britanie ºi UE. Scenariul sever luat în
considerare la aceste teste este cel mai
dur de pânã acum.

BCE supravegheazã în mod direct
bãnci importante ºi indirect instituþii
de credit mai puþin importante. Numã-
rul total al bãncilor importante supra-
vegheate de BCE atingea 117 la data
de 1 ianuarie 2020.

EBA are doar un rol de coordonare
în desfãºurarea testelor de stres, în
condiþiile în care autoritãþile locale de
supraveghere decid cum sã conducã
acest exerciþiu. Organismul european
nu are puterea sã anuleze deciziile au-
toritãþilor locale de supraveghere.

Runda de teste lansate de EBA este
a cincea dupã criza financiarã, izbuc-
nitã în urmã cu un deceniu.

V.R.

O lecþie de politicã monetarã responsabilã
de la Banca Naþionalã a Cehiei

În ciuda perspectivelor de tempera-
re a creºterii economice, dar pe fondul
accentuãrii semnificative a pre-
siunilor inflaþioniste, Banca
Naþionalã a Cehiei (BNC) a
anunþat recent o majorare
neaºteptatã a dobânzii de politi-
cã monetarã, cu 0,25 puncte
procentuale, pânã la 2,25%.

Aceasta este prima creºtere
din luna mai 2019 ºi a noua din
ultimii doi ani ºi jumãtate, în condiþiile
în care BNC a menþinut dobânda de
politicã monetarã la 0,05% pentru o
perioadã îndelungatã. Votul din Comi-
tetul de Politicã Monetarã a fost foarte
strâns, 4 la 3, în favoarea majorãrii.

Dupã anunþarea creºterii dobânzii,
coroana a înregistrat cea mai mare
apreciere zilnicã faþã de euro din iunie
2018 ºi a atins cel mai ridicat nivel faþã
de moneda unicã europeanã din oc-
tombrie 2012, conform datelor de la
Bloomberg.

“Conducerea BNC nu a fost impre-
sionatã de ‘performanþa’ economiei

germane, ale cãrei efecte se
vãd deja la nivelul economiei
Cehiei”, au declarat analiºti
bancari pentru agenþia de ºtiri
americanã.

Ultimele date privind evolu-
þia sectorului industrial din Ce-
hia aratã un declin anual de
3,4% al producþiei industriale,

cel mai mare din ultimii trei ani ºi ju-
mãtate, pe fondul unei scãderi de 3% a
producþiei din industria prelucrãtoare.

Bloomberg mai scrie cã “saltul in-
flaþiei a avut o greutate mai mare decât
îngrijorãrile referitoare la încetinirea
economicã la nivel global”.

Care este dimensiunea acestui
“salt” al preþurilor? Inflaþia medie
anualã din 2019 a fost de 2,85%, în
creºtere de la 2,15% în anul precedent,
în condiþiile în care þinta de inflaþie
este de 2%, cu un interval simetric de

variaþie de un punct procentual.
Creºterea anualã a preþurilor din

consum din decembrie 2019 s-a acce-
lerat pânã la 3,2%, de la 3,1% în luna
anterioarã ºi 2% în decembrie 2018.

Limita superioarã a intervalului
pentru þinta de inflaþie a fost depãºitã
uºor în ultimele douã luni ale anului

trecut, pentru prima datã din octom-
brie 2012 (vezi graficul).

Conducerea BNC ar fi avut, deci,
suficiente motive pentru a justifica
menþinerea dobânzii de politicã mone-
tarã la 2%, dar a ales sã adopte o
atitudine prudentã.

(continuare în pagina 3)
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Schimbãrile climatice
duc la dispariþia
pieþei energetice

Schimbãrile climatice creazã tot
mai multe probleme, iar industria
energeticã se confruntã cu suprapro-
ducþie, rezultând o prãbuºire a preþuri-
lor, iar rentabilitatea pieþei devine tot
mai neperformantã, putând duce chiar
ºi la o posibilã dispariþie.

Înainte de pericolul cauzat de apariþia
coronavirusului, comercianþii de petrol
ºi gaze s-au aflat în faþa unei crize: cea
mai caldã iarnã de care îºi poate aminti
cineva, potrivit Bloomberg.com.

Chiar ºi în Rusia iarna a fost atât de
blâmdã, încât zãpada a fost transporta-
tã în centrul Moscovei pentru Anul
Nou, iar urºii au ieºit din hibernare. În
Japonia, competiþiile de schi au fost
anulate, iar Festivalul de Zãpadã Sap-
poro a trebuit sã împrumute zãpadã.

Pe malul lacului Michigan, locuito-
rii din Chicago au fost martorii dispa-

riþiei locurilor de joacã ºi a plajelor
care au fost acoperite de apã, în timp
ce vremea caldã umflând nivelul apei.
Norvegienii au fãcut furori în tricouri
în ianuarie. Narcisele de primãvarã au
înflorit deja în Londra ºi în alte oraºe.

Pentru pieþele globale de energie,
este un dezastru - iar pe mãsurã ce lu-
mea continuã sã se încãlzeascã, pro-
ducãtorii, comercianþii ºi vistieriile
guvernamentale vor trebui sã se adap-
teze.

Industria se bazeazã pe vremea
rece în emisfera nordicã pentru a de-
termina cererea de petrol ºi gaz pentru
încãlzirea caselor ºi locurilor de mun-
cã din cele mai avansate economii din
lume.

A.T.
(continuare în pagina 3)


