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economic direct: drepturi de autor, venituri din vânzarea de bilete, locuri de
muncã…dar ºi un impact indirect: turism, achiziþii de
echipamente, presã…
Cultura reprezintã
deci unul dintre pilonii
soft power-ului francez
permiþând astfel þãrii
noastre sã fie prima destinaþie turisticã mondialã.
Dar asta nu e totul:
aceastã economie dinamicã ºi în plinã
creºtere se remarcã, de
asemenea, prin caracterul ei high tech:
se creeazã mai multe start-up-uri în
domeniul cultural decât în cel al industriei sau al construcþiilor!
MICHELE RAMIS
Ambasadoarea Franþei
în România
(continuare în pagina 5)

DIN 2016 PÂNÃ ÎN PREZENT

“1500 de consumatori
bancari au ales CSALB în
locul instanþelor”
(Interviu cu Alexandru Pãunescu, Preºedintele
Colegiului de Coordonare al Centrului de Soluþionare
Alternativã a Litigiilor în domeniul Bancar - CSALB)
l “Dacã în 2016, primul an de activitate, aveam o ratã de clasare de
80%, în 2017 ponderea cererilor clasate a scãzut la 60%, în 2018 a fost
de 45%, iar anul trecut de 31%” l “O premierã pentru România este
cã CSALB poate soluþiona, începând cu acest an, ºi diferendele dintre
persoanele juridice ºi furnizorii serviciilor de platã ori de monedã
electronicã” l “IFN-urile trebuie sã facã pasul cãtre conciliere”
Odatã intrate în conciliere, bãncile ar trebui sã dea dovadã de mai multã flexibilitate ºi sã analizeze cazurile punându-se ºi în
poziþia consumatorilor,
este de pãrere Alexandru
Pãunescu, Preºedintele
Colegiului de Coordonare
al Centrului de Soluþionare Alternativã a Litigiilor
în domeniul Bancar
(CSALB). Domnia sa ne-a

Reporter: Din activitatea CSALB,
cum caracterizaþi relaþia dintre bãnci ºi
clienþii lor? Dar cea
dintre IFN-uri ºi consumatori?
Alexandru Pãunescu: Dat fiind cã
în luna martie împlinim patru ani de
când am înregistrat primul dosar de
conciliere între un consumator ºi o
bancã, putem spune cã avem un tablou
destul de bine conturat în ceea ce priveºte raporturile dintre cele douã pãrþi,

spus, într-un interviu, cã instituþiile de credit nu trebuie sã omitã cã un consumator a
cãrui problemã a fost rezolvatã este un
consumator care, pe de o
parte, va continua raportul contractual, iar, pe de
altã parte, va recomanda
serviciile ºi produsele respectivei bãnci, pe care o
poate percepe ca pe un
factor de încredere.

intermediate de Centrul de Soluþionare
Alternativã a Litigiilor
în domeniul Bancar.
Sunt mai mulþi indicatori la care mã voi referi: o evoluþie
importantã poate fi vãzutã din numãrul de cereri clasate de bãnci în aceºti
ani.
A consemnat
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 6)

BCR ºi-a înjumãtãþit
profitul net în 2019
BCR, parte a Erste Group din Austria, a înregistrat, anul trecut, un profit
net de 593,2 milioane de lei (125 milioane de euro), în scãdere cu 50,7% faþã
de profitul net de 1.202,3 milioane de
lei (258,3 milioane de euro) consemnat
în 2018, ca urmare a constituirii unui
provizion excepþional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinþe, conform unui anunþ al bãncii.
Instituþia a informat, vineri, cã rezultatul sãu operaþional a crescut cu
9,3%, la 1.786,9 milioane de lei (376,5
milioane de euro) în 2019, de la
1.635,4 milioane de lei (351,4 milioane de euro) în 2018, susþinut de veniturile operaþionale mai mari ºi de un control strict al costurilor. BCR a subliniat
cã acesta a fost cel mai bun rezultat
operaþional din ultimii cinci ani,
susþinut de o creºtere puternicã a
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Industriile culturale ºi
creative: un sector cheie
pentru inovaþie,
atractivitate ºi export
Cultura este o sursã generatoare de
nenumãrate bogaþii. Artistice, intelectuale, umane. Dar artele spectacolului,
muzeele, cinematografia, jocurile video, cãrþile ºi muzica fac, de
asemenea, parte din
ceea ce numim industrii culturale ºi creative.
Acest sector, a cãrui
pondere economicã a
fost mult timp subestimatã, reprezintã astãzi
o mizã uriaºã în materie
de competitivitate,
atractivitate ºi dezvoltare pentru economiile noastre. Acest
sector genereazã în Franþa o cifrã de
afaceri de 91 miliarde de euro, ceea ce
reprezintã 2,3% din economia naþionalã, având o contribuþie comparabilã
cu cea a sectorului agroalimentar ºi de
douã ori mai importantã decât cea a
industriei constructoare de maºini!
Industriile culturii au un impact
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n ªEFUL DIPLOMAÞIEI EUROPENE CERE OPRIREA
ESCALADÃRII CONFLICTELOR
Turcia a ucis peste 300 de militari sirieni în mai
multe raiduri aeriene de amploare

creditelor.
Venitul net din dobânzi al BCR a
crescut cu 10,2% în 2019, la 2.256,3
milioane de lei (475,5 milioane de
euro), pe fondul unui mediu cu rate ale
dobânzilor mai mari, cât ºi al creºterii
creditelor ºi depozitelor clienþilor,
îmbunãtãþirii structurii bilanþului contabil ºi costurilor mai mici de finanþare
ca urmare a rambursãrii anticipate a
finanþãrii intragrup.
Venitul net din comisioane a crescut
cu 10,4%, la 780,6 milioane de lei
(164,5 milioane de euro), mai ales ca
urmare a unui rezultat mai mare din
comisioane de administrare aferente
conturilor curent ºi din comisioane generate din asigurãri, precum ºi a rezultatelor bune din operaþiunile cu numerar. (A.V.)
(continuare în pagina 4)
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Bãncile centrale
nu mai pot astupa
prãpastia dintre aparenþã
ºi realitate
ndicele Dow Jones a atins un
maxim istoric în 12 februarie
2020, de 29.551 puncte. La
sfârºitul sãptãmânii trecute, cotaþia sa arãta o “corecþie” de
14% faþã de acel maxim, dupã o
perioadã de ºapte zile consecutive de scãdere, dintre care douã au
fost de peste 1.000 de puncte (vezi graficul 1).
În ultima zi de tranzacþionare a sãptãmânii trecute, Dow Jones pãrea cã se
îndreaptã cãtre o nouã cãdere de 1.000
de puncte, însã tendinþa a fost inversatã violent în ora dinaintea închiderii,
pe fondul unei creºteri de peste 600 de
puncte.
Aceasta a fost “amorsatã” de un
foarte scurt comunicat de presã al
preºedintelui Federal Reserve. “Elementele fundamentale ale economiei
SUA rãmân puternice. Cu toate acestea, coronavirusul aduce o serie de riscuri pentru activitatea economicã. Federal Reserve monitorizeazã cu atenþie implicaþiile sale pentru perspectivele economice ºi vom folosi instrumentele noastre în mod adecvat pentru
susþinerea economiei”, a declarat Jerome Powell.
Ce poate face banca centralã americanã? Sã reducã dobânda de politicã
monetarã cu 50 de puncte de bazã
cât mai curând, dupã cum aratã
aºteptãrile de pe piaþã? Sã
anunþe un nou program pentru operaþiunile repo, care
s-au derulat necontenit
din septembrie 2019,
dar care vor fi oprite în
aprilie 2020?
În ceea ce priveºte operaþiunile
repo, trebuie remarcat faptul cã
Federal Reserve
nu a mai acoperit
în totalitate cererea de lichiditate
pentru operaþiunile cu maturitatea la 14 zile încã
din 4 februarie
2020.
Sã fie o coincidenþã cã declinul principalilor indici bursieri din
SUA a avut loc în acest con-

I

text? Valoarea indicelui Dow Jones a
atins un minim al ultimelor ºase luni,
în condiþiile în care a fost “ºtearsã” toatã creºterea acceleratã din T4 2019
(vezi graficul 2).
Conform estimãrilor analiºtilor de
la S&P Dow Jones Indices, preluate de
CNBC, “valoarea”
pieþelor de acþiuni
globale a scãzut cu
circa 7 trilioane de
dolari din 19 februarie 2020, când
s-a înregistrat nivelul record pentru indicele S&P
500, de 3.386
de puncte.
Pieþele de
acþiuni
din
Statele

Unite au “contribuit” cu 4,3 trilioane
de dolari la pierderea globalã.
Este uºor ºi extrem de convenabil ca
prãbuºirea pieþelor globale din ultima
sãptãmânã sã fie pusã pe seama extinderii epidemiei de coronavirus la nivel
mondial.

Reputatul analist american Martin
Armstrong considerã cã nu existã o
astfel de relaþie de cauzalitate, pornind de la o întrebare simplã: este posibilã o fugã a capitalurilor de pe pieþele americane, de teama coronavirusului, cãtre pieþele unde deja existã
epidemia?
În momentul publicãrii întrebãrii pe
blogul sãu, imediat dupã prima cãdere
de peste 1.000 de puncte a indicelui
Dow Jones de sãptãmâna trecutã, prezenþa virusului nu era confirmatã în
Statele Unite.
Pentru Martin Armstrong, o explicaþie mai plauzibilã a prãbuºirii burselor internaþionale o constituie “revelaþia” investitorilor cu privire la un succes posibil al candidatului democrat
Bernie Sanders nu doar în cursa internã a Partidului Democrat, ci ºi în
cursa pentru Casa Albã.
Teama s-a manifestat mai ales la
nivelul investitorilor strãini, care
au reprezentat un element puternic de susþinere a creºterii principalilor indici americani în ultimele luni, pe fondul “cãutãrii
unui refugiu în faþa tendinþei
de stânga tot mai pronunþate la
nivel global”.
Armstrong mai aratã ºi
cum se poate ajunge la “ºtergerea” efectivã a “valorii”
dintr-o piaþã: “O prãbuºire
are loc atunci când oamenii încearcã sã vândã, dar
nu existã nicio ofertã de
preþ”.
Martin Armstrong a
mai avertizat cã “s-au
acumulat presiuni
asupra Federal Reserve sub forma crizei de pe piaþa repo
din
februarie
2020", iar ”aceastã crizã repo poate conduce la o
crizã de încredere
severã pânã în
luna mai/iunie
2020".
CÃLIN RECHEA
(continuare în
pagina 4)

Prãbuºire istoricã a activitãþii
economice din China
Au apãrut primele date oficiale privind efectele epidemiei de coronavirus asupra activitãþii
din China, care aratã o
prãbuºire a indicilor
PMI (Purchasing Managers Index) pânã la
minime istorice în
februarie 2020 (vezi
CÃLIN
graficul).
RECHEA
Indicele activitãþii
din industria prelucrãtoare a scãzut
semnificativ peste aºteptãri, pânã la
35,7 puncte, de la 50 de puncte în luna
precedentã (n.a. o valoare sub 50 aratã
contracþie), în condiþiile în care indicele producþiei a scãzut cu 23,5 puncte,
pânã la 27,8.
Datele de la China Logistics and
Purchasing Federation (CLPF), agregate la nivelul Biroului Naþional de
Statisticã al Chinei, mai aratã o scãde-

re lunarã puternicã a sub-indicelui comenzilor noi, cu 22,1 puncte, pânã la
29,3, pe fondul unei scãderi cu 20 de
puncte a comenzilor noi pentru
exporturi, pânã la 28,7 puncte.
Indicele volumului achiziþiilor a
fost de 29,3 puncte, dupã un declin lunar de 22,3 puncte, iar indicele importurilor a scãzut pânã la 31,9 de la 49 în
luna anterioarã.
Preþurile achiziþiilor ºi-au temperat
creºterea, în condiþiile în care sub-indicele corespunzãtor a scãzut cu 2,4
puncte, pânã la 51,4.
Contracþia s-a accelerat ºi la nivelul
stocurilor de materii prime, al cãror indice s-a redus cu 13,2 puncte, pânã la
33,9, în timp ce indicele numãrului de
angajaþi a înregistrat un declin lunar de
15,7 puncte, pânã la 31,8 puncte.
Deosebit de îngrijorãtoare este,
însã, contracþia din celelalte sectoare

economice, conform indicelui PMI
corespunzãtor, care include serviciile
ºi construcþiile.
Acesta a înregistrat prima valoare
negativã din istoria sa, iar Zerohedge

scrie cã “sectorul serviciilor, care ar fi
trebuit sã reducã dependenþa economiei de industria prelucrãtoare, este
acum devastat”.
(continuare în pagina 4)

