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“Bãncile - mult mai bine
pregãtite pentru crizã decât
acum 13 ani“

(Interviu cu Bogdan Neacºu, Director General ºi Preºedintele Comitetului de Direcþie al CEC Bank)

Reporter: Cu ce sentiment înfruntã
sistemul bancar pandemia de Covid-19?

Bogdan Neacºu: În mod cert, 2020 va
rãmâne în istorie ca anul pandemiei, un an
în care, la nivel global au fost adoptate
mãsuri fãrã precedent pentru a limita
rãspândirea noului coronavirus, inclusiv
restricþii care au afectat întregi sectoare
economice. Pentru sistemul bancar, 2020
a fost un an în care am trecut prin toate stã-

rile: de la încetinire ºi stagnare – în special
în primele luni ale pandemiei, la momente
de adaptare ºi de reluare a creºterii. La
începutul pandemiei, am asistat la o con-
tracþie a cererii de credite, care s-a corelat
ºi cu modul în care a evoluat PIB-ul, însã
ulterior lucrurile au început sã-ºi revinã,
astfel încât, la sfârºitul lui 2020, sistemul
bancar a încheiat anul cu o creºtere a por-
tofoliului de credite de aproape 7% - un

nivel bun, date fiind condiþiile. Este im-
portant de subliniat cã sistemul bancar a
rãmas profitabil, deºi s-au fãcut provizio-
ane suplimentare de sute de milioane de
euro, cã rata creditelor neperformante
rãmâne în parametri buni ºi suntem foarte
departe de nivelurile de la precedenta cri-
zã financiarã din 2008-2010 ºi, cel mai
important - cã existã lichiditãþi ºi cã bãnci-
le continuã sã finanþeze economia. La
CEC Bank, am reuºit sã ne mobilizãm fo-
arte repede ºi nu am oprit creditarea pen-
tru nicio secundã. Am încheiat anul 2020
cu o creºtere record a activelor – peste
25% -, pânã la 41,2 miliarde de lei, ºi am
reuºit sã ne creºtem cota de piaþã cu peste
un punct procentual. Cred cã cea mai im-

portantã lecþie a pandemiei este cã am
învãþat sã ieºim din tipare ºi sã ne adaptãm
mult mai rapid.

Reporter: Care sunt perspectivele
pentru 2021?

Bogdan Neacºu: Continuãm sã ope-
rãm într-un mediu volatil ºi impredicti-
bil, însã cu mai multã încredere, pentru
cã am învãþat din momentele dificile de
pânã acum cã putem sã ne adaptãm. Eco-
nomia a început sã-ºi revinã încã din cea
de-a doua jumãtate a anului trecut. În pri-
mele luni ale lui 2021, am asistat la o
creºtere robustã a cererii de credite ºi,
cumva, asta ne dã motive de optimism.
Anul trecut am vãzut o creºtere fãrã pre-
cedent a economiilor ºi depozitelor, ceea

ce ne aratã cã existã rezerve în economie
ºi cã oamenii continuã sã aibã încredere
în sistemul bancar. Acum vedem cã o
parte din aceºti bani se întorc în econo-
mie – ca investiþii, ca achiziþii de active,
ºi acest apetit îl vedem ºi în cererea de
credite. Accesul la creditare este încura-
jat ºi de politica unor dobânzi reduse. Ca
sã concluzionez, în 2021 ne aºteptãm la o
creºtere robustã ºi sãnãtoasã a sistemului
bancar, în jurul unui ritm anual de 10%.

Reporter: Cum au evoluat dobânzile
la CEC Bank?
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Bãtãlia viruºilor - rãceala comunã
poate suprima SARS-CoV-2
P

andemia a crescut interesul pentru
virusologie. Nu toatã lumea înþele-
ge despre ce e vorba atunci când

specialiºtii prezintã detaliat concluziile
unui studiu, dar chiar ºi aºa oameni înce-
arcã sã se informeze în legãturã cu acest
subiect.

Oamenii de ºtiinþã vin cu o veste bunã,
din care reiese cã rãul mai mic, a se citi
banala rãcealã, ne poate ajuta în lupta cu
un rãu mai mare, coronavirusul. Cum? E
o chestiune de ”rãzboi intern”.

Virusul care cauzeazã rãceala comunã
poate sã blocheze eficient SARS-CoV-2,
care provoacã boala Covid-19, aratã un
studiu realizat de cercetãtori de la Uni-
versitatea Glasgow. Potrivit specialiºti-
lor, unele virusuri concureazã pentru a fi
cele care cauzeazã o infecþie. Oamenii de
ºtiinþã de la Universitatea Glasgow su-

sþin cã, aparent, rinovirusul - care cauze-
azã rãceala comunã - primeazã coronavi-
rusului. Beneficiile pot fi de scurtã dura-
tã, dar rinovirusul este atât de rãspândit,
mai spun ei, încât poate ajuta la suprima-
rea Covid-19.

Odatã ce un virus pãtrunde în orga-
nism, el poate permite altora sã pãtrundã
sau le poate bloca evoluþia. Virusul gri-
pal este unul dintre cele mai „egoiste” vi-
rusuri ºi, aproape în totalitate, infecteazã
individual.

Altele, precum adenovirusurile, par
mai dispuse sã lase loc. Provocarea pen-
tru oamenii de ºtiinþã o reprezintã faptul
cã un an de distanþare fizicã a încetinit
rãspânirea tuturor virusurilor ºi a fãcut ca
studiul lor sã fie mai greu de realizat.
Echipa de la Centrul pentru Cercetarea
Virusurilor din Glasgow a folosit o repli-

cã a înveliºului cãilor respiratorii, reali-
zatã din acelaºi tip de celule, ºi a infec-
tat-o cu SARS-CoV-2 ºi rinovirus. Dacã
rinovirusul ºi SARS-CoV-2 au fost eli-
berate în acelaºi timp, doar rinovirusul a
izbutit sã infecteze. Dacã rinovisurul a
avut un avans de 24 de ore, atunci
SARS-CoV-2 nu are nicio ºansã. Chiar ºi
în cazul în care SARS-CoV-2 a avut un
avans de 24 de ore, rinovirusul a reuºit sã
îl blocheze. ”SARS-CoV-2 nu se mani-
festã deloc, este inhibat puternic de rino-
virus”, a declarat dr. Pablo Murcia pentru
BBC News. „Este foarte interesant pen-
tru cã, dacã existã o incidenþã mare de ri-
novirus, poate opri noi infecþii cu
SARS-CoV-2”.

Efecte similare au fost observate ante-
rior. (O.D.)

(continuare în pagina 12)

Val de IPO-uri
la Bursa din
Tel Aviv,
nemaivãzut în
ultimele
decenii
l Numãrul listãrilor din
primul trimestru, care încã nu
s-a încheiat, depãºeºte totalul
din 2020 * Companiile au atras
910 milioane de dolari prin
listarea pe piaþa israelianã în
acest an

A
proximativ 30 de companii au lansat
oferte publice iniþiale (IPO) la Bursa
de Valori din Tel Aviv (TASE) în pri-

mul trimestru din acest an, care încã nu s-a
încheiat, atrãgând un total de trei miliarde
de ºekeli (910 milioane de dolari), potrivit
cifrelor publicate de Haaretz, care noteazã
cã numãrul de IPO-uri din perioada men-
þionatã depãºeºte deja totalul de pe întreg
anul 2020.

Ca valoare, cele trei miliarde de ºekeli
sunt sub cifra de 4,5 miliarde de ºekeli
strânsã pe tot anul trecut, dar mai sunt
aºteptatemulte IPO-uripepiaþadin Israel.

Conform unor surse citate de Haaretz,
autoritatea pieþei de capital din Israel
examineazã un numãr mare de proiecte
de prospecte de listare pe piaþa din acea-
stã þarã.

Un subscriitor a declarat sub condiþia
anonimatului, citat de publicaþia Haa-
retz: “În ultimele douã luni am asistat la
«o petrecere» a IPO-urilor, aºa cum nu
am mai vãzut de zeci de ani. Dar, aºa cum
s-a întâmplat în valurile anterioare, ºi de
aceastã datã, unele companii de lanseazã
la valori umflate. Acum, a sosit timpul
pentru o corecþie a preþurilor”.

Când a izbucnit pandemia de Covid,
în martie 2020, analiºtii presupuneau cã
pieþele bursiere din Israel ºi din lume vor
avea de suferit, la fel ca economia realã.
Însã, începând din iunie anul trecut,
companiile - care aveau nevoie de finan-
þare - au început sã apeleze la TASE ca sã
atragã capital, iar aceastã tendinþã s-a
menþinut pânã astãzi. Subsciitorii, în
frunte cu Hapoalim IBI, Leader Issues,
Discount Capital, Leumi Partners, Orion
ºi alþii, colecteazã zeci de milioane de
ºekeli prin taxele ºi comisioanele
aferente listãrilor pe piaþa din Tel Aviv.

Companiile high-tech, în atenþie

Spre deosebire de valurile de IPO-uri
anterioare, care erau în principal ale
companiilor din industrii cu vechime,
cum sunt imobiliarele ºi finanþele, actua-
lul val a fost în principal al companiilor
de înaltã tehnologie (high-tech). Multe
dintre acestea se listeazã fãrã sã fie profi-
tabile ºi, uneori, fãrã sã realizeze venitu-
ri. Acesta a fost un fenomen des întâlnit
pe Wall Street, dar pentru TASE este
ceva cu totul nou, scrie sursa.

Situaþia se datoreazã lui Ittai
Ben-Zeev, directorul executiv al bursei
israeliene în ultimii patru ani, care a fãcut
eforturi ca sã promoveze schimbãrile.
Fenomenul menþionat a fost, de aseme-
nea, susþinut de avansul spectaculos al
acþiunilor tehnologice din Statele Unite
ºi Europa. (A.V.)

(continuare în pagina 16)

S
ectorul bancar românesc se aflã printre cele mai bine capitalizate sisteme bancare din

Europa, ne-a spus Bogdan Neacºu, Director general ºi Preºedintele Comitetului de Di-

recþie al CEC Bank, în cadrul unui interviu. Conform domniei sale, pe piaþã existã lichi-

ditãþi, iar evoluþia creditelor neperformante nu a fost îngrijorãtoare, bãncile fiind cu

siguranþã mai bine pregãtite pentru o crizã decât erau acum 13 ani.

AVAS a sesizat instanþa cu privire
la neregulile din contabilitatea
Conban

Î
n contabilitatea SC Conban SA Bu-

cureºti un teren de 2.963 mp situat pe
Bulevardul Aerogãrii, sector 1, Bu-
cureºti este evaluat la 880.239.104

Rol, iar terenul de 23.844 mp situat în
ªoseaua Pipera nr. 55, sector 2, Bucu-
reºti, avand o suprafaþã de 8 ori mai
mare decât primul, teren ce constituie
aportul AVAS la capitalul social al SC
Conban SA Bucureºti, a fost evaluat de
reprezentanþii SC Conban SA Bucureºti
conform HG 500/1994 la numai
890.065.785 Rol.

Potrivit expertului evaluator al AVAS,
care era ANEVAR, trecerea la operaþiu-
nea de valorificare a pachetului de acþiu-

ni noi, generat de aportul în naturã (te-
ren) al statului la SC Conban SA Bucu-
reºti, trebuie sã fie precedatã de acþiunea
de reevaluare a activului imobiliar re-
spectiv la o datã cât mai recentã valorifi-
cãrii, utilizând coeficienþi de actualizare
(indicii de inflaþie comunicaþi oficial de
Institutul Naþional de Statisticã pentru

perioada respectivã) stabiliþi legal sau
altã cale care sã conducã la valoarea ju-
stã. Diferenþele din reevaluare vor influ-
enþa valoarea activului net contabil
(Vanc) din expresia de calcul a preþului
de ofertã al acþiunilor gestionate de
AVAS la SC Conban SA Bucureºti.

(continuare în pagina 14)
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Mircea Ursache

AVAS a fãcut sesizare la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sector 1 Bucureºti
prin care a supus analizei organelor de cercetare neconcordanþele în contabili-

tatea ºi administrarea societãþii care conduc la imposibilitatea calculãrii corec-

te a preþului la care ar putea fi oferite la vânzare acþiunile deþinute de instituþia
noastrã la SC Conban SA Bucureºti.


