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GRAM AUR = 226,6269 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5424 RON EURO = 4,8170 RON DOLAR = 4,2433 RON

ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS

Autoritatea Bancarã
Europeanã urmãreºte
planurile de urgenþã ale
instituþiilor de credit

Autoritatea Bancarã Europeanã
(EBA) vrea sã se asigure cã bãncile de
pe continent pot continua sã opereze în
timpul crizei provocate de epidemia
de coronavirus, astfel cã este în contact
cu membrii sãi pentru analiza mãsuri-
lor necesare (de urgenþã), potrivit
theglobeandmail.com.

Un purtãtor de cuvânt al EBA a de-
clarat ieri: “În prezent ne concentrãm
pe planurile de urgenþã ale bãncilor ºi
pe capacitatea lor de a asigura continu-
itatea operaþiunilor, care sunt extrem
de importante în acest moment. Sun-
tem în contact strâns cu membrii noºtri
pentru discuþii pe marginea evoluþiilor
ºi mãsurilor necesare ce urmeazã sã fie
luate”.

Sãptãmâna aceasta, Franþa a cerut
EBA sã amâne testele de stres progra-
mate sã fie derulate anul acesta în
rândul bãncilor europene.

De menþionat cã bãncile europene
au extins mãsurile de urgenþã menite
sã împiedice rãspândirea epidemiei de
coronavirus. Deutsche Bank AG, cel
mai mare grup bancar german, ºi-a re-
organizat operaþiunile, împãrþind acti-
vitãþile de trading în mai multe locaþii
din Frankfurt, dupã ce un angajat a fost
depistat pozitiv la testul pentru coro-
navirus. Mãsurile anunþate de Deut-
sche Bank afecteazã câteva zeci de an-
gajaþi ºi vor fi în vigoare cel puþin pânã
la data de 27 martie. Anterior, Deut-
sche Bank a adoptat o mãsurã similarã
pentru unele operaþiuni din Marea
Britanie (Londra), Italia ºi China.

Deutsche Bank le-a transmis anga-
jaþilor: “Nu ne aºteptãm la un impact
asupra capacitãþii noastre de a oferi o
gamã completã de servicii clienþilor
noºtri ºi recunoaºtem cã aceastã deci-
zie va necesita un efort ºi o disciplinã
suplimentarã din partea tuturor”.

ªi banca spaniolã BBVA (Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria) ºi-a închis
sediul din Madrid tot dupã ce un anga-
jat a fost depistat pozitiv la testul pen-
tru coronavirus. Banca a recomandat,

de asemenea, ca angajaþii sãi sã lucre-
ze de acasã, dacã fiºa postului le
permite.

Emitentul american de carduri Visa
Inc. a blocat accesul la o parte din se-
diul sãu din Londra, închizând un etaj
din cauza riscului de expunere la
coronavirus.

ªi fondul de private equity KKR &
Co Inc. a anunþat închiderea temporarã
a birourilor din Londra, dupã ce un an-
gajat a fost depistat pozitiv.

Traderii din marile bãnci din lume
au început sã renunþe la birourile lor
din centrul oraºelor pentru a lucra de la
birouri amplasate în zona suburbanã
unor metropole precum New York ºi
Londra.

Caz de coronavirus la BCE

Banca Centralã Europeanã (BCE) a
informat cã unul dintre angajaþii sãi a
fost diagnosticat cu coronavirus ºi pri-
meºte tratament medical adecvat.

Instituþia financiarã a precizat cã
aproximativ 100 de colegi care au lu-
crat în apropiere de angajatul diagnos-
ticat cu coronavirus vor lucra, tempo-
rar, de acasã, iar între timp spaþiile de
birouri potenþial afectate vor fi
dezinfectate.

Italia suspendã plata ratelor

la creditele ipotecare

Plata ratelor la creditele ipotecare
va fi suspendatã pe întreg teritoriul Ita-
liei din cauza epidemiei de coronavi-
rus, conform anunþului fãcut de vice-
ministrul Economiei de la Roma,
Laura Castelli.

Anterior, Asociaþia Bãncilor din
Italia a anunþat cã un grup de bãnci re-
prezentând 90% din totalul activelor
bancare vor oferi moratorii la plata da-
toriilor pentru micile firme ºi gospodã-
rii care au probleme economice din
cauza epidemiei de coronavirus.

A.V.

SERGHEI BULGAC, CEO DIGI COMMUNICATIONS:

“În orice crizã existã ºi o
oportunitate, o ºansã pentru

schimbare ºi inovare”

E
xistã ºi o oportunitate, o
ºansã pentru schimbare ºi
inovare în orice crizã, este
de pãrere Serghei Bulgac,
CEO Digi Communica-
tions. Domnia sa ne-a spus,
în cadrul unui interviu:

“Experienþele trãite în aceºti doi ani ºi
jumãtate ne-au fãcut încrezãtori în ca-
pacitatea companiei de a genera valoa-
re pentru acþionari, pentru investitori,
pentru clienþi ºi piaþã, în ansamblu.
Influenþa mediului economic ºi poli-
tic, mai ales pe parcursul anilor
2018-2019, s-a reflectat în evoluþia pe
bursã, nu numai în cazul nostru, ci ºi
pentru alþi emitenþi. Rezultatele bune
obþinute la nivel operaþional nu au
reuºit sã atenueze impactul factorilor
externi companiei ºi industriei. Iar
acum, asistãm la o nouã perioadã de
oscilaþii, antrenatã de epidemia de co-
ronavirus ºi de temerile legate de înce-
tinirea economiei globale. Totuºi, aºa
cum spun chiar chinezii, în orice crizã

existã ºi o oportunitate, o ºansã pentru
schimbare ºi inovare”.

Dincolo de aceste influenþe pasage-
re, Digi a dovedit cã este o companie
stabilã, cu un management experi-
mentat ºi echipe bine pregãtite, cu o
mare capacitate de concentrare asupra
rezultatelor de business, a continuat
domnia sa, apreciind cã evoluþia din
ultima parte a anului 2019 ºi din pri-
mele luni ale lui 2020 ºi reacþia pieþei
la recenta emisiune de obligaþiuni din
ianuarie 2020 constituie semnale cã
Digi beneficiazã, în rândul investitori-
lor, de percepþia unei investiþii pe
termen lung, cu potenþial.

Anul 2020 începe sub auspicii bune,
a completat Serghei Bulgac, men-
þionând cã 2019 a fost un an de referin-
þã în evoluþia grupului. Veniturile au
fost de aproximativ 1,2 miliarde euro,
cu o creºtere robustã de 14%, faþã de
31 decembrie 2018, EBITDA s-a ma-
jorat cu peste 17% (fãrã impactul IFRS
16), ajungând la 380 milioane euro,

ne-am dus la bun sfârºit proiectele pro-
puse pentru 2019. Am depãºit 16 mi-
lioane de unitãþi generatoare de veni-
turi (RGU), cu evoluþii încurajatoare
pe toate pieþele unde activãm, conform
domniei sale.

CEO-ul Digi Communications ne-a
precizat: “Vârful de lance al creºterii l-a
reprezentat majorarea bazei de utilizato-
ri ºi evidenþiez aici creºterea cu 8% a nu-
mãrului total de servicii oferite, în con-
diþiile în care principalele linii de busi-
ness au înregistrat creºteri ale numãrului
de RGU cuprinse între 5% ºi 14,5%.
Alte douã elemente care au contribuit la
aceastã creºtere au fost diversificarea
portofoliului de servicii în Spania, inclu-
siv introducerea ofertei de servicii fixe
pe aceastã piaþã, ºi ajustarea preþurilor în
România ºi Ungaria, din martie 2019,
dupã zece ani, pãstrând o politicã de pre-
þuri avantajoasã pentru clienþi”.

Potrivit actului constitutiv al com-
paniei ºi politicii de rezerve ºi dividen-
de, Consiliul de Administraþie poate

propune distribuirea de dividende
dupã publicarea situaþiilor financiare
anuale (din care rezultã cã distribuirea
de profituri este permisã), ne-a expli-
cat domnul Bulgac. Acestea ne-a men-
þionat cã Digi a adoptat o politicã de
remunerare a acþionarilor care a reflec-
tat oportunitãþile de creºtere disponibi-
le pentru afacere ºi investiþiile necesa-
re pentru exploatarea acestor oportu-
nitãþi. În acelaºi timp, Grupul a acor-
dat, anul trecut, un dividend superior
celui din 2018. Reprezentantul com-
paniei conchide cã momentul ºi valoa-
rea plãþilor viitoare de dividende de-
pind de condiþia financiarã, rezultatele
operaþionale finale, precum ºi de alte
elemente care vor fi considerate
relevante, cum ar fi cheltuieli de
investiþii ºi condiþiile pieþei.

EMILIA OLESCU

(Citiþi interviul integral în Suplimentul

dedicat companiei Digi Communications)

LEGILE “ANTI-CÃMÃTÃRIE” - ADOPTATE DE
DEPUTAÞII DIN COMISII

Piperea: “De fapt, legile
lui Zamfir vin în ajutorul
bãncilor”
l Piperea: “Sã se opunã acestor reglementãri este auto-distructiv
pentru sectorul bancar”l Bancherii: “Eventuala aprobare a
pachetului de legi din sectorul bancar conduce, printre altele, la
scãderea creditãrii ºi chiar a PIB”

Senatorul PSD Daniel Cãtãlin Zam-
fir a marcat, ieri, patru victorii, toate
cele patru proiecte de lege din dome-
niul bancar fiind avizate pozitiv de de-
putaþii din comisiile de specialitate
(Economicã, de Buget ºi cea pentru
Industrii). Succesul de ieri a venit dupã
ce, luni, iniþiativa legislativã pentru
modificarea Legii Dãrii în Platã a tre-
cut, de asemenea, de comisiile reunite
din camera Deputaþilor.

Pachetul cu cele patru texte cuprin-
de Legea de protecþie a consumatori-
lor împotriva dobânzilor excesive; Le-
gea de protecþie a consumatorilor
împotriva executãrilor silite abuzive ºi
intempestive; Legea de protecþie a
consumatorilor împotriva cesiunilor
speculative de creanþe (retractul liti-
gios); Legea de protecþie a consumato-
rilor împotriva riscului valutar (con-
versia).

Aceste legi reprezintã un cadou fã-
cut creditorilor financiari, este de pã-
rere avocatul Gheorghe Piperea, care a
redactat, împreunã cu senatorul Zam-
fir, proiectele legislative.

Specialistul ne-a spus, ieri, dupã
ºedinþa comunã a comisiilor de specia-
litate: “Textele de lege au fost fãcute în
aºa fel încât sã asigure rezilienþa con-
tractelor, nu sã le desfiinþeze, ºi sã nu
lase debitorul sã ajungã în situaþie de
ruinã financiarã, care înseamnã insol-
vabilitate, care înseamnã imposibilita-

tea de platã. Când vorbim de zece de-
bitori care nu îºi pot plãti datoria, atun-
ci este o chestiune gestionabilã, even-
tual printr-o cesiune de creanþe, cu sau
fãrã caracter speculativ. Gestionabilã
este ºi situaþia în care avem 10.000 de
astfel de debitori, dar când vorbim de
100.000 de astfel de cazuri, de 1 mi-
lion, cum este cazul la noi cu su-
pra-îndatoraþii, atunci nu mai este vor-
ba doar de ruina acelor oameni, ci ºi de
o problemã extrem de gravã de
cash-flow pentru creditorii financiari.
Pentru cã, dacã eu sunt insolvabil, nu
pot plãti. Faptul cã îmi iei casa nu face
decât sã agraveze din punct de vedere
financiar situaþia mea, dar situaþia ta,
ca bancã, nu se îmbunãtãþeºte, pentru
cã îmi iei casa la 10 lei, deºi ea costã 50
de lei. Ulterior, pentru stat va deveni o
povarã suplimentarã sã aibã tot felul
de cheltuieli de asistenþa socialã, cu
educaþia copiilor, cu sãnãtatea, pe care
eu nu le mai pot plãti. În plus, îmi po-
preºti o treime sau jumãtate din salariu
ºi eu nu mai pot consuma.

În consecinþã, aceste mãsuri sunt
auto-protective pentru bãnci ºi nu ar
trebui sã se opunã acestora. Un cost
suportabil pentru unii debitori este o
foarte bunã reclamã pentru viitorii de-
bitori.

EMILIA OLESCU
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