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ÎN CONTEXTUL RÃZBOIULUI DIN UCRAINA

Bãncile se pregãtesc
pentru diverse scenarii

(Interviu cu Bogdan Neacºu, CEO CEC Bank)

l “Sistemul nostru bancar este solid ºi poate face faþã provocãrilor: indicatorul de solvabilitate la nivel de sistem este de
peste 22%, de douã ori ºi jumãtate peste limita legalã”l ”Pentru 2021, avem un nivel estimat al profitului de peste 350 de
milioane de lei, în creºtere faþã de anul trecut”

Reporter: Ne aflãm într-o situaþie de
conflict geo-politic prin care nu am mai
trecut pânã acum. Cum apreciaþi cã va
evolua sistemul nostru bancar si econo-
mia, în general, in contextul in care avem
un razboi la graniþã?

Bogdan Neacºu: Cred cã nu se

aºtepta nimeni ca, în 2022, în Europa sã
avem confruntãri de acest fel. ªi nici la
nivelul sistemului bancar nu putem
ignora ce se întâmplã la Est: urmãrim
evoluþiile ºi ne pregãtim pentru diverse
scenarii. Dar ce pot sã spun este cã în
acest moment nu existã motive de îngri-

jorare. Nu avem companii româneºti de
impact cu expunere pe Rusia, bãncile
locale nici ele nu au expunere semnifi-
cativã. În ultimii 30 de ani am încercat
sã ne apropiem de Vest ºi de Occident ºi
sã atragem investitori strategici din
zona occidentalã. Deci nu vãd cã econo-
mia româneascã, industrii majore sã de-
pindã de capitalul din Est. Sigur, existã
o dependenþã la nivelul întregii Europe
de gazul rusesc. Ce mai vreau sã pun-
ctez este cã sistemul nostru bancar este
solid ºi poate face faþã provocãrilor.
Indicatorul de solvabilitate la nivel de
sistem este de peste 22%, de douã ori ºi
jumãtate peste limita legalã. La fel, bãn-
cile stau foarte bine ºi în ceea ce priveºte
lichiditatea ºi acoperirea la risc.

Reporter: Cum a încheiat anul 2021
sistemul bancar? Dar institutia de credit
pe care o reprezentaþi?

Bogdan Neacºu: În ciuda pandemiei ºi
a diferitelor mãsuri de restricþie, activitatea
economicã a fost intensã anul trecut, ceea

ce s-a reflectat ºi la nivelul cererii de credi-
te. Creditul neguvernamental a avut o
creºtere solidã, de 14,8%. Deci bãncile au
fost parte din soluþie ºi au contribuit în mod
decisiv la susþinerea economiei ºi a clienþi-
lor. ªi apreciez cã aceastã creºtere a fost
una sãnãtoasã, fãrã sã afecteze calitatea
portofoliului de credite. Ponderea credite-
lor neperformante se menþine sub 5%, la
nivelul sustemului bancar.

În ceea ce priveºte profitabilitatea,
la nivel de sistem, probabil vom vedea
un profit cumulat pe 2021 în jurul valo-
rii de 7 miliarde lei - un nivel foarte bun
- care a fost posibil ºi datoritã reluãrii
de provizioane, care se vãd în venituri
ºi graþie unui context favorabil al
dobânzilor.

Pentru CEC Bank, anul 2021 a fost
unul dintre cei mai buni ani din punct de
vedere al performanþei ºi profitabilitãþii.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU
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Rãzboi mondial
nedeclarat

C
a la fotbal sau ca la alte sporturi
cu mulþi spectatori, opinia pu-
blicã mondialã s-a rupt în
douã: unii îi susþin fanatic, ne-

critic ºi propagandistic pe ucraineni,
totuºi þarã atacatã, ceilalþi îi susþin mai
pe tãcute, discret ºi perfid pe ruºi, care
îºi urmãresc „securitatea lor indivizibi-
lã”. De multe ori taberele par
aceleaºi cu cele de pânã mai ieri,
vacciniºti vs. antivacciniºti sau,
poate ºi mai pertinent, suvera-
niºti vs. globaliºti. Cei care îi su-
sþin pe ruºi susþin, de fapt, suve-
ranismul, iar cei care-i susþin pe
ucraineni (niºte proxies ai
SUA?) susþin globalismul, noua
religie, neoliberalismul fãrã li-
mite. Iar suveraniºtii sunt peste tot.
Unde nu te aºtepþi. De la Donald Trump
la Viktor Orbán ºi la dreapta catolicã po-
lonezã, la brazilianul Jair Bolsonaro,
preºedinte. La fel cum globaliºtii sunt
reprezentaþi de Joe Biden ºi Nancy Pelo-
si, Emmanuel Macron, Mario Draghi ºi
chiar preºedintele chinez Xi Jinping, un
frecventator asiduu al Davos-ului. Fãrã
sã-i uitãm pe ultrafaimoºii Bill Gates,
Klaus Schwab ºi pe nemuritorul George
Soros. Asistãm perplecºi la un rãzboi ci-

vilizaþional care depãºeºte ºi, mai ales,
va depãºi tragedia sau catastrofa ucrai-
neanã (Ucraina = margine). În România
sunt la putere globaliºtii (Klaus Iohan-
nis, Nicolae Ciucã, Clotilde Armand...),
PNL, USR, dar ºi cea mai mare parte a
PSD (echipa Marcel Ciolacu) ºi servicii-
le. Suveraniºtii (AUR) sunt doar o opo-

ziþie minoritarã. „Noi ºtim cã nu
ne batem numai pentru Ucraina,
ci ºi pentru Noua Ordine Mon-
dialã”, spunea patetic Kira Ru-
dik, o parlamentarã ucraineanã,
la 1 martie 2022, pe Fox News.
Aleksandr Dughin, ideologul
puterii militare ruse, al GRU
mai degrabã decât al FSB
(KGB) reprezentat de Putin, al

„asianismului” rus, un dogmatic deci, e
de acord pe fond cu deputata ucrainea-
nã: „Nu e un rãzboi împotriva Ucrainei.
E o confruntare împotriva globalismului
ca fenomen planetar integral. E o con-
fruntare la toate nivelurile – geopoliticã
ºi ideologicã. Rusia respinge totul în
mondialism: unipolaritatea, atlantismul,
pe de-o parte, ºi liberalismul, antitradi-
þia, tehnocraþia, într-un cuvânt, The Gre-
at Reset, pe de altã parte.

(continuare în pagina 11)

Ultimatum american
pentru toate statele care
nu respectã sancþiunile
impuse Rusiei

Î
nainte de întâlnirea de la Roma cu
Yang Jiechi, coordonatorul politicii
externe a Chinei, Jake Sullivan,
consilierul pentru securitate naþio-

nalã de la Casa Albã, a declarat
la CNN cã “în contactele per-
manente cu autoritãþile de la
Beijing arãtãm cã vor exista
consecinþe pentru încercãrile
de a a ju ta Rus ia sã ev i te
sancþiunile”.

Apoi a venit ultimatumul
pentru toatã lumea. “Nu vom
permite continuarea acþiunilor
prin care sã fie oferit Rusiei un colac de
salvare în faþa sancþiunilor din partea ni-
ciunei þãri, oriunde în lume”.

Acest ultimatum a determinat o re-
acþie deosebit de virulentã din partea

fostului diplomat indian M. K. Bhadra-
kumar.

În articolul “India Should Quit Quad
Now!”, publicat pe blogul sãu indian-

punchline.com, Bhadrakumar
susþine cã “acesta este momen-
tul adevãrului, în care Statele
Unite au scos sabia pentru dez-
membrarea Rusiei ºi au dat un
ultimatum Chinei pentru a
pãstra distanþa”.

În opinia sa, gravitatea situa-
þiei începe sã fie perceputã la
adevãrata sa dimensiune de au-

toritãþile de la Delhi, unde a fost convo-
cat Comitetul pentru Securitate al guver-
nului, pentru evaluarea securitãþii þãrii în
contextul conflictului din Ucraina.

(continuare în pagina 11)

O propunere de
soluþionare a crizei
preþurilor din energie

A
cum douã sãptãmâni lansam,
într-o “opinie” publicatã de coti-
dianul BURSA, o invitaþie la o
dezbatere privind doctrinele

economice, cu referire directã la
pieþele financiare nebancare: pia-
þa de capital, asigurãri ºi pensii
private. Remarcam atunci cã, în
România, coaliþia actualã de gu-
vernare este o soluþie, îmbinând
politicile sociale cu cele liberale
ºi cã, în peisajul politic apare tot
mai des o doctrinã economicã
social – liberalã a umanismului
pragmatic. Încheiam acea opinie cu un
exemplu care meritã o dezbatere, ºi anu-
me cel referitor la liberalizarea preþului
energiei ºi la efectele acestei decizii. Nu
sunt un specialist în problema energiei,
dar cred cã am autoritatea sã fac comen-
tarii legate de ceea ce înseamnã suprave-
ghere ºi reglementare, chiar ºi în dome-
niul energiei, cu referire la rolul ANRE

ºi, respectiv, la OPCOM.
Recent, am discutat cu reprezentanþi

ai pieþei ºi am cules o posibilã soluþie la
criza preþurilor în energie, pornind de la

prioritatea pe care o acord
ANRE ºi OPCOM faþã de
GUVERN, ca organisme care
pot soluþiona problema.

Un prim pas: distribuþia ener-
giei electrice rezultatã dintr-un
mix de 24% energie regenerabi-
lã ºi 76% energie convenþionalã,
cãtre consumatorul final. Astfel,
OPCOM are rolul principal în

preluarea energiei electrice de la produ-
cãtorii de regenerabile ºi în distribuþia
cãtre furnizorii ce au achiziþionat energie
convenþionalã numai de pe platformele
OPCOM. Specialiºtii au efectuat calcule
care conduc la un preþ al energiei rezultat
din acest mix care dã sens unei decizii de
plafonare a acestuia.

(continuare în pagina 11)
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“Nu vom permite continuarea acþiunilor prin care sã fie
oferit Rusiei un colac de salvare în faþa sancþiunilor din
partea niciunei þãri, oriunde în lume”.

JAKE SULLIVAN,
CONSILIERUL PENTRU SECURITATE NAÞIONALÃ

DE LA CASA ALBÃ

CÃLIN
RECHEA

MIRCEA
URSACHE

B
ãncile din þara noastrã nu pot ignora ceea ce se întâmplã dincolo de graniþa cu
Ucraina, atrage atenþia Bogdan Neacºu, CEO CEC Bank. Domnia sa ne-a spus, în
cadrul unui interviu: ”Urmãrim evoluþiile ºi ne pregãtim pentru diverse scenarii.
Dar ce pot sã spun este cã în acest moment nu existã motive de îngrijorare. Nu
avem companii româneºti de impact cu expunere pe Rusia, bãncile locale nici ele
nu au expunere semnificativã. În ultimii 30 de ani am încercat sã ne apropiem de
Vest ºi de Occident ºi sã atragem investitori strategici din zona occidentalã. Deci

nu vãd cã economia româneascã, industrii majore sã depindã de capitalul din Est. Sigur, existã o
dependenþã la nivelul întregii Europe de gazul rusesc”.
Bogdan Neacºu ne-a mai spus cã sistemul nostru bancar este solid ºi poate face faþã provocãrilor.
Indicatorul de solvabilitate la nivel de sistem este de peste 22%, de douã ori ºi jumãtate peste limi-
ta legalã, iar bãncile stau foarte bine ºi în ceea ce priveºte lichiditatea ºi acoperirea la risc.
Referitor la rezultele financiare ale bãncii, domnul Neacºu ne-a precizat: ”Activele bãncii s-au ma-
jorat la peste 50 de miliarde de lei la sfârºitul lui 2021, de la 32,9 miliarde de în 2019. În ceea ce
priveºte profitul, pentru 2021, avem un nivel estimat de peste 350 de milioane de lei, în creºtere
faþã de anul trecut. ªi asta ne duce la peste 1 miliard de lei - profit net generat în ultimii trei ani”.


