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“Þara noastrã este în linie
cu cerinþele directivei pe
obligaþiunile ipotecare”

(Interviu cu Sergiu Oprescu, Preºedintele executiv Alpha Bank România, Director General al reþelei internaþionale
Alpha Bank ºi preºedinte al Asociaþiei Române a Bãncilor)

l “Suntem pe autostrada capitalului european”l Preºedintele Alpha Bank România continuã sã promoveze ideea cã piaþa de capital
ºi cea bancarã ar trebui sã conlucreze

Reporter: În curând se va împlini
un an de când aþi lansat cu succes pri-
ma emisiune de obligaþiuni ipotecare
din þara noastrã. Care a fost feed-
back-ul avut în urma acestui eveni-
ment de referinþã, atât pentru sistemul
bancar de la noi, cât ºi pentru piaþa
noastrã de capital?

Sergiu Oprescu: A fost un eveni-
ment destul de bine primit ºi de cãtre
piaþa localã, dar mai ales de piaþa inter-
naþionalã, pentru cã marea ºansã pe
care am avut-o a fost sã punem Româ-

nia pe harta internaþionalã a obligaþiu-
nilor ipotecare. Aºadar, noi am realizat
douã lucruri în acelaºi timp - în primul
rând am avut un fel de misiune de pio-
nierat, deschizând interesul investito-
rilor strãini cãtre piaþa localã a obliga-
þiunilor ipotecare ºi, în al doilea rând,
am schiþat un fel de profil de risc al
acestei pieþe, prin pricing-ul pe care
l-am fãcut. A fost un pricing destul de
competitiv la momentul respectiv,
pentru cinci ani. În plus, evoluþia ulte-
rioarã a obligaþiunilor noastre a fost

pozitivã, în sensul în care randamente-
le au scãzut. Acest lucru înseamnã cã o
nouã emisiune pe care am face-o, în
clipa de faþã am face-o pe costuri mai
mici. Aceasta este o lecþie care trebuie
învãþatã - oricine desfãºoarã o acþiune
de pionierat îºi asumã unele costuri su-
plimentare - de educare a pieþei, de
conformare, de reglementare, de crea-
re a unor instituþii.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 7)

L
a aproape un an de când Alpha Bank România a lansat prima emisiune de obli-

gaþiuni ipotecare de la noi, Sergiu Oprescu, Preºedintele executiv Alpha Bank

România, Director General al reþelei internaþionale Alpha Bank ºi preºedinte al

Asociaþiei Române a Bãncilor, susþine cã emisiunea a fost un eveniment destul

de bine primit ºi de cãtre piaþa localã, dar mai ales de piaþa internaþionalã, punând

România pe harta internaþionalã a obligaþiunilor ipotecare. Sergiu Oprescu ne-a decla-

rat, într-un interviu: “Noi am realizat douã lucruri în acelaºi timp - în primul rând am

avut un fel de misiune de pionierat, deschizând interesul investitorilor strãini cãtre pia-

þa localã a obligaþiunilor ipotecare ºi, în al doilea rând, am schiþat un fel de profil de risc

al acestei pieþe, prin pricing-ul pe care l-am fãcut”.

ªeful Alpha Bank România continuã sã promoveze ideea cã piaþa de capital ºi cea
bancarã ar trebui sã conlucreze, nu sã se considere segmente concurente.

Datorii record pentru “economiile de
frontierã” în 2019

Datoriile de la nivelul economiilor de frontierã au
crescut cu aproape 75 de miliarde de dolari în prime-
le trei trimestre din 2019 ºi au atins un nou record, de

114% din PIB, respectiv 3,2 trilioane
de dolari, conform ultimelor date de
la Institute of International Finance
(IIF) (vezi graficul).

Noþiunea de “economie de frontie-
rã” a fost promovatã iniþial în analize-
le de la International Finance Corpo-
ration, ºi caracterizeazã “un tip de þarã
în curs de dezvoltare care nu poate fi

inclusã în categoria celor mai puþin dezvoltate econo-
mii, dar care este prea micã, prea riscantã sau cu o li-
chiditate foarte scãzutã pentru a fi consideratã o piaþã
emergentã”, conform definiþiei din Wikipedia. Tot
aici se mai precizeazã cã “unele þãri de frontierã au
fost în categoria pieþelor emergente în trecut, dar au
regresat la statutul de frontierã”.

În raportul privind datoriile eco-
nomiilor de frontierã, IIF prezintã
datele agregate pentru 29 de þãri, în
special din Africa ºi America de
Sud. Categoria economiilor de fron-
tierã din Europa include Croaþia,
Kazahstan, România ºi Serbia.

Printre þãrile din Africa se regã-
sesc Kenya, Maroc, Tanzania, Tuni-
sia, Zambia, Mozambic sau Gam-
bia, iar printre cele din America de
Sud apar Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Peru, Republica Domini-
canã ºi Jamaica.

Þãri din Orientul Mijlociu pre-
cum Bahrain, Iordania, Kuweit ºi Oman intrã tot în
categoria pieþelor de frontierã, iar segmentul asiatic
include Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam ºi Pakistan.

Dupã cum scriu analiºtii de la IIF, creºterea din

2019 a fost moderatã în comparaþie cu 2017 - 2018,
când valoarea cumulatã a datoriilor a înregistrat un
avans de peste 240 de miliarde de dolari.

(continuare în pagina 4)
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Profit de
2,366 miliarde
euro pentru
BCE, în
2019

Profitul realizat de Banca Centralã
Europeanã (BCE) în exerciþiul finan-
ciar 2019 a crescut, în ritm anual, cu
790 de milioane de euro, la 2,366 de
miliarde de euro, în principal datoritã
majorãrii veniturilor generate de por-
tofoliul în dolari ºi de cel de active
achiziþionate, dupã cum a informat,
ieri, instituþia financiarã.

Profitul net al BCE este distribuit
bãncilor centrale naþionale din zona
euro. O sumã provizorie de 1,431 mi-
liarde de euro a fost alocatã între bãn-
cile centrale naþionale din zona euro la
data de 31 ianuarie 2020, iar sãptã-
mâna aceasta consiliul guvernatorilor
BCE a decis sã distribuie astãzi profi-
tul rãmas, în sumã de 935 de milioane
euro.

Câºtigurile din operaþiunile finan-
ciare ale BCE au însumat 197 de mi-
lioane de euro în 2019, faþã de pierde-
rile de 77 de milioane de euro din
2018, datoritã profiturilor rezultate din
titlurile de valoare denominate în
dolari.

Veniturile nete din dobânzi realizate
de BCE anul trecut au totalizat 2,686
miliarde de euro, faþã de 2,277 miliarde
de euro în 2018. Veniturile din taxele
de supraveghere, care provin din taxe-
le percepute în vederea recuperãrii
cheltuielilor suportate de BCE în înde-
plinirea atribuþiilor de supraveghere,
s-au ridicat la 537 de milioane de euro,
faþã de 518 milioane de euro în 2018.

Anul trecut au crescut cheltuielile
de personal ale BCE: 566 de milioane
de euro, de la 515 milioane de euro în
2018, majorarea fiind determinatã de
creºterea numãrului angajaþilor din
domeniul supravegherii bancare. Alte
cheltuieli administrative ale bãncii
s-au redus la 590 de milioane de euro,
de la 599 de milioane de euro în 2018,
în principal ca urmare a scãderii costu-
rilor legate de serviciile de agenþie ºi
de asistenþã constând în consultanþã
externã.

Bilanþul contabil al BCE a crescut
cu 2%, la 457 de miliarde de euro, pe
fondul majorãrii valorii de piaþã a acti-
velor externe de rezervã ale BCE, ca
urmare a scumpirii aurului ºi a apre-
cierii dolarului SUA ºi a yenului japo-
nez faþã de euro pe parcursul anului.

La sfârºitul lui 2019, bilanþul conso-
lidat al Eurosistemului, care cuprinde
active ºi pasive ale bãncilor centrale
naþionale din zona euro ºi ale BCE faþã
de terþi, s-a situat la 4.673 de miliarde
de euro, comparativ cu 4.703 miliarde
de euro în 2018. Scãderea a fost gene-
ratã de reducerea volumului de opera-
þiuni de refinanþare ale Eurosistemu-
lui, în mare parte ca urmare a rambur-
sãrilor voluntare anticipate în cadrul
celei de a doua serii de operaþiuni
þintite de refinanþare pe termen mai
lung.

A.V.

Deficitele doboarã leul
Moneda naþionalã se deterioreazã

de la o zi la alta, principalele valute
continuând sã atingã maxime istorice
faþã de leu. Acesta scade atât din cauza
deficitului comercial în creºtere, cât ºi
ca urmare a nivelului pe care îl are de-
ficitul bugetar, apreciazã analiºtii eco-
nomici

Piaþa se aºtepta de mai multe luni ca
leul sã aibã o evoluþie negativã, având
în vedere deficitele mari, care se aflã
pe un trend de creºtere, ne-a transmis
economistul Aurelian Dochia.

Domnia sa ne-a precizat: “La un
moment dat, acest cumul de factori
trebuia sã aibã un oarecare efect asu-
pra cursului de schimb. Nu îmi este
foarte clar de ce a apãrut tocmai as-
tãzi (n.r. ieri) un salt important, dar
dacã ne uitãm pe o perioadã de câte-
va luni, tendinþa de creºtere era evi-
dentã.

Desigur, existã miºcãri internaþio-
nale între valute, nu numai între leu
ºi euro, dar ºi între raportul dintre
euro ºi dolar, moneda americanã
având, în general, o tendinþã de întã-
rire în faþa celorlalte principale valu-
te din lume.

Acest fapt s-a datorat în primul rând
pentru cã economia americanã avan-
seazã considerabil din toate punctele
de vedere, iar strategiile aplicate în
momentul de faþã cu privire la stabili-
tatea economicã ºi financiarã, chiar ºi
faþã de coronavirus, poate sã aibã un
efect de refugiu cãtre ceea ce este con-
siderat dolarul, care se prezintã întot-
deauna ca fiind un activ sigur ºi, în mo-
mentele de genul acesta, dolarul
câºtigã în faþa celorlalte valute”.

VLAD DOBREA
(continuare în pagina 4)


