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“Impactuleconomicalconflictului
dinUcrainaseextinde

dincolodegraniþeleacestei þãri”
(Interviu cu Mustafa Tiftikcio�lu, CEO Garanti BBVA România)

Reporter: Cum a încheiat anul 2021
sistemul bancar?

Mustafa Tiftikcio�lu: 2021 a fost un
an excelent pentru sistemul bancar. Pe
mãsurã ce economia s-a deschis, apetitul
consumatorilor a început sã creascã.

Prin urmare, creditarea a crescut con-
stant la nivel naþional, în special pe seg-
mentul creditelor ipotecare. La fel au stat
lucrurile ºi în ceea ce priveºte împrumu-
turile acordate companiilor, care au înce-
put sã îºi reia planurile de dezvoltare.

Reporter: Care au fost provocãrile
sectorului în cel de-al doilea an de pande-
mie ºi ce perspective sunt pentru anul în
curs?

Mustafa Tiftikcio�lu: Incertitudinea
privind evoluþia pandemiei ºi valurile

succesive de infectãri au reprezentat
principalele provocãri ale anului 2021.
La începutul anului, multe companii nu
erau sigure cum va evolua pandemia,
preferând sã aºtepte înainte de a investi,
unele planuri de dezvoltare rãmânând
astfel în standby ºi în cel de-al doilea an
de pandemie. Ulterior, aceastã stare de
incertitudine s-a mai diluat ºi am început
sã vedem efecte ale stabilizãrii ºi creºterii
cererii în mai multe sectoare.

Presiunile suplimentare au fost cau-
zate de faptul cã preþurile din energie au
urcat brusc, precum ºi de ºocul inflaþio-
nist din ultima parte a anului.

Reporter: Cu ce sentiment a inceput
anul piata bancara?

Mustafa Tiftikcio�lu: În ceea ce pri-

veºte anul 2022, acesta a început pe o
notã mai pozitivã, atât din punct de vede-
re al clienþilor, care au manifestat un ape-
tit crescut pentru credite, cât ºi din partea
jucãtorilor din domeniu, care au adus pe
piaþã produse noi ºi inovatoare.

Izbucnirea conflictului din Ucraina ge-
nereazã unele schimbãri în economia ºi
sistemul bancar românesc, însã este prea
devreme pentru a spune cu siguranþã cum
vor evolua lucrurile. Starea generalã s-a
schimbat inevitabil dupã invazia Ucrainei
de cãtre Rusia. Totuºi, dacã economia îºi
va dovedi rezistenþa ºi apetitul de consum
crescut post-pandemie se va menþine, cre-
dem cã sistemul bancar va înregistra o
evoluþie pozitivã în acest an.

Cu toate acestea, monitorizãm îndea-

proape situaþia din Ucraina, care va redu-
ce creºterea economicã globalã, deoare-
ce impactul economic al conflictului se
extinde dincolo de graniþele acestei þãri.

Reporter: Cum percepe sistemul
bancar evoluþia inflatiei ºi miºcãrile de
politicã monetarã ale bãncilor centrale?

Mustafa Tiftikcio�lu: Evoluþia pre-
þurilor din energie a generat un ºoc infla-
þionist, care a migrat cãtre alte sectoare
ale economiei. Prin urmare, ne aºteptãm
ca inflaþia sã rãmânã mai ridicatã în
2022, dar sã scadã în 2023 ºi sã se apro-
pie de þintã în 2024.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU
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Creºterea deficitului comercial
împinge America spre o
recesiune inflaþionistã

D
atele preliminare privind evo-
luþia economiei americane în
T1 2022 nu au fos t doar
neaºteptate. O serie de analiºti

le-au considerat ºocante, în condiþiile în
care prognoze oficiale recent actualizate
arãtau o creºtere anualizatã de circa 1%

faþã de trimestrul pre-
cedent, iar consensul
de pe piaþã indica po-
sibilitatea unei rece-
siuni doar în 2023.

ªi au venit datele de
la Bureau of Economic
Analysis, care au arãtat
o temperare a creºterii
anuale a Produsului

Intern Brut din SUA pânã la 4,3%, de la
5,4% în T4 2021 (date neajustate pentru
sezonalitate), pe fondul unei scãderi tri-
mestriale de 0,35%, a cãrei valoare anua-

lizatã este de 1,4%, dupã o creºtere de
1,7% în trimestrul anterior (date ajustate
pentru sezonalitate) (vezi graficul 1).

Conform comunicatului de presã de
la BEA, declinul PIB-ului real din T1

2022 reflectã scãderea investiþiilor în
stocurile private, a exporturilor ºi a chel-
tuielilor federale, în timp ce importurile
au crescut.

(continuare în pagina 11)

Un al doilea mandat Macron

C
um al doilea tur al alegerilor
prezidenþiale franceze a fost pe
24 aprilie, de Paºtele ortodox,
presa scrisã de la noi nu a apu-

cat sã acorde un spaþiu prea mare eveni-
mentului. Iar apoi, când s-a revenit din
vacanþa de Paºte, actualitatea, cu trage-
dia rãzboiului din Ucraina, n-a mai lãsat
loc de comentãrii unui eveniment totuºi
unic: dupã 64 de ani de la începutul Re-
publicii a cincea franceze ºi la 57 de ani
de la primul scrutin prezidenþial - care îi
ducea în al doilea tur pe Charles de Ga-
ulle ºi François Mitterand - este pentru
prima data când un preºedinte francez
reuºeºte sã câºtige un al doilea mandat
fãrã sã se afle în plinã coabitare. Adicã,
fãrã sã fie în opoziþie cu guvernul ºi ma-
joritatea parlamentarã ºi sã candideze,
cum a fost cazul în 1988 cu Mitterand ºi
în 2002 cu Chirac, împotriva primului
sãu ministru.

Aceastã reuºitã nu a suscitat însã nici
entuziasmul comentatorilor politici fran-
cezi ºi nici mari manifestãri publice de en-
tuziasm. Din contrã, majoritatea francezi-
lor care s-au prezentat la vot s-au plâns cã

au votat din calcul, pentru a face baraj ex-
tremei drepte, deci din raþiune, nu cu su-
fletul, ca ºi cum votul ar trebui sã fie ex-
presia sentimentelor, nu a analizei lucide.
Sã fie aceasta o consecinþã a moºtenirii
rousseauismului care veºtejea raþiunea
pentru a credita sentimentele ca far al de-
ciziei corecte? Fiindcã Jean-Jacques Ro-
usseau a fost – nu putem s-o uitãm - ideo-
logul revoluþiei franceze care rãmâne, ºi
dupã 233 de ani, Evenimentul Fondator,
reperul de care francezii nu pot face ab-
stracþie. De altfel, chiar în discursul sãu de
victorie de la turnul Eiffel, dincolo de afir-
marea modestiei necesare pentru un al do-
ilea mandat reuºit, dincolo de anunþarea
ritualã a deschiderii cãtre toþi francezii ºi a
mulþumirilor adresate susþinãtorilor sãi,

Emmanuel Macron, chiar la începutul
alocuþiunii, în al doilea din cele 11 minute
ale cuvântãrii sale, dupã ce a lovit de trei
ori scurt în dreptul inimii a spus în sensul
lui Rousseau: „Adevãrul vine prin lovirea
inimii.” (C’est en frappant au cÉur que
vient la vérité.). Nici el, cel acuzat de
„vestele galbene” cã ar fi un adevãrat mo-
narh absolutist, nu poate sã se extragã din
aceastã tradiþie.

Rezultatul sãu a fost excepþional, cãci
din cele 11 scrutine prezidenþiale directe,
doar în douã scorul celui ales a fost mai
mare decât cel pe care l-a obþinut anul
acesta (58,5%), iar cel de-al doilea îi
aparþine tot lui Emmanuel Macron de la
alegerile prezidenþiale din 2017 (66,1%).

(continuare în pagina 3)

I
zbucnirea conflictului din
Ucraina genereazã unele
schimbãri în economia ºi sis-
temul bancar românesc, însã
este prea devreme pentru a
spune cu siguranþã cum vor
evolua lucrurile, apreciazã

Mustafa Tiftikcio�lu, CEO Garanti
BBVA România. În opinia sa, starea
generalã s-a schimbat inevitabil dupã
invazia Ucrainei de cãtre Rusia:
“Totuºi, dacã economia îºi va dovedi
rezistenþa ºi apetitul de consum cres-
cut post-pandemie se va menþine,
credem cã sistemul bancar va înregis-
tra o evoluþie pozitivã în acest an.
Cu toate acestea, monitorizãm îndea-
proape situaþia din Ucraina, care va
reduce creºterea economicã globalã,
deoarece impactul economic al con-
flictului se extinde dincolo de grani-
þele acestei þãri”.

Banca
Rusiei
a tãiat din
nou
dobânda-
cheie
l Instituþia de la
Moscova, care a recurs la
douã reduceri ale dobânzii
în luna aprilie, pregãteºte
mãsuri similare în viitor
l Inflaþia din Rusia,
estimatã la 18-23% în 2022
de cãtre banca centralã

B
anca centralã a Rusiei a decis,
vineri, sã diminueze cu trei
puncte procentuale dobânda-
cheie, de la 17% la 14%, consi-

derând cã riscurile la adresa preþurilor ºi
stabilitãþii financiare au încetat sã mai
creascã. Analiºtii se aºteptau la o redu-
cere a costului creditului cu numai douã
puncte procentuale, de la 17% la 15%.

Aceasta a fost a doua reducere a
dobânzii decisã de Banca Rusiei în luna
aprilie, dupã o primã diminuare surprin-
zãtoare în 8 aprilie. Atunci, instituþia fi-
nanciarã a tãiat dobânda de la 20% la
17%. Reducerile au venit dupã ce, la de-
butul rãzboiului cu Ucraina, în 24 februa-
rie, banca centralã de la Moscova a majo-
rat dobânda-cheie de la 9,5% la 20%.

Vineri, banca centralã a Rusiei a in-
format: ”Mediul extern rãmâne provoca-
tor pentru Rusia ºi restrânge semnificativ
activitatea economicã. Dar, având în ve-
dere cã riscurile de preþ ºi de stabilitate fi-
nanciarã nu mai cresc, condiþiile au per-
mis reducerea dobânzii-cheie. Dacã si-
tuaþia va evolua conform scenariului de
bazã, considerãm cã este loc pentru noi
reduceri de dobândã în 2022”.

În aprilie, rata anualã a inflaþiei din
Rusia a urcat la 17,6%, iar potrivit esti-
mãrilor bãncii centrale, acest indicator
va continua sã creascã în lunile urmãtoa-
re, urmând sã ajungã la 18-23% în 2022,
cu mult peste þinta de 4% a bãncii centra-
le, care ar urma sã fie atinsã abia în 2024.
Pentru 2023, estimãrile aratã o inflaþie de
5-7%, potrivit CNBC.

De asemenea, conform bãncii centra-
le, Produsul Intern Brut al Rusiei ar urma
sã scadã cu 8-10% în acest an, dar va
începe ”sã creascã în 2023”. Banca a pre-
cizat: ”În 2023, economia Rusiei va
începe sã creascã treptat pe fondul unei
transformãri structurale. În trimestrul al
patrulea al anului viitor, economia va
creºte cu 4-5,5% faþã de aceeaºi perioadã
din 2022. Cu toate acestea, evoluþia
PIB-ului pe întreg anul 2023 va fi
cuprinsã în intervalul -3 - 0,0%”.

Banca Mondialã estimeazã cã PIB-ul
Rusiei va scãdea cu 11,2% în 2022, iar
FMI preconizeazã un declin de aproxi-
mativ 8,5%. (A.V.)
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CÃLIN
RECHEA

Dupã 64 de ani de la începutul Republicii a cincea fran-

ceze ºi la 57 de ani de la primul scrutin prezidenþial - care îi

ducea în al doilea tur pe Charles de Gaulle ºi François Mitte-

rand - este pentru prima data când un preºedinte francez

reuºeºte sã câºtige un al doilea mandat fãrã sã se afle în pli-

nã coabitare.


