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Bãncile trebuie sã fie
pioni importanþi într-o

economie de rãzboi

B
ãncile comerciale au re-
prezentat factorul stabi-
lizator care a atenuat
crizele economice su-
prapuse ale ultimilor doi
ani ºi jumãtate, iar pe
viitor acestea trebuie sã
devinã pilonul central al

strategiei de dezvoltare a României. Aces-
ta este unul din mesajele principale pe

care le-au transmis, ieri, oficialii guverna-
mentali, reprezentanþii bãncilor ºi experþii
în finanþe care au participat la conferinþa
organizatã de ziarul BURSA sub titlul
“Piaþa financiar-bancarã, la graniþa dintre
pandemie ºi rãzboi”.

Trebuie sã transformãm bãncile în
pioni importanþi în economia de rãzboi,
susþine profesorul de economie Mircea
Coºea, afirmând cã suntem în situaþia în

care costurile zilnice sunt atât de mari
încât este nevoie ºi de gândirea altora
decât de cea a clasei politice, iar aceasta
trebuie sã vinã din partea bancherilor.

În contextul actual, este greu ca bãn-
cile sã-ºi defineascã directiile de acþiune,
opineazã Radu Graþian Gheþea,
preºedintele Consiliului de Administra-
þie al Libra Bank ºi preºedinte onorific al
ARB, afirmând cã actualul context a fã-

cut ca anumite activitãþi sã nu mai poatã
fi creditate. În acest moment, cel mai im-
portant este sã avem bãnci universale,
care sã ofere produse ºi servicii pentru
toate activitãþile, de o calitate bunã ºi
care sã deserveascã clienþii indiferent de
ceea ce se întâmplã în afarã.

MIHAI GONGOROI
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Pierderi masive pentru
deþinãtorii emisiunilor
externe de eurobonduri
ale României

A
proape fiecare emisiune de
obligaþiuni în euro pe pieþele
externe din ultimii ani
a fost însoþitã de de-

claraþii oficiale pompoase de-
spre cererea mare, semnal de
netãgãduit al încrederii manife-
state de investitorii strãini.

Astfel de declaraþii nu fãceau
decât sã mascheze dificultãþile
tot mai mari ale Trezoreriei de a
atrage lei de pe piaþa internã la
costuri rezonabile, precum ºi mediul to-
xic la nivel european, în care dominau
randamentele negative.

Din pãcate, încrederea investitorilor

de pe pieþele internaþionale nu a fost rã-
splãtitã, ci a fost pedepsitã, un rezultat

predictibil al aproprierii rapide a
momentului în care semnele de
întrebare cu privire la capacitatea
de platã sunt înlocuite de
certitudini în toatã Europa.

Unu dintre cele mai dure pe-
depse au primit investitorii în
emisiunea cu ISIN-ul
XS1970549561, care a fost lansa-
tã în aprilie 2019 ºi are maturita-

tea în aprilie 2034. Valoarea nominalã a
emisiunii a fost de 459,4 milioane de euro
la o ratã a cuponului de 3,5%.
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Trecut-a vremea
jocurilor cu soldaþi
de plumb

N
u am nici cea mai vagã intenþie
sã vã povestesc ceea ce se va
discuta ºi aproba la reuniunea
la nivel înalt a NATO de la

Madrid. Cine este interesat aºteaptã cîte-
va zile ºi aflã singur. Nu are nevoie de
niciun intermediar cititor în stele. Inter-
pretarea acestor rezultate, însã, poate fi
parþial alteratã, dacã nu chiar complet
denaturatã, dacã este lipsitã de o bunã
punere în context, capabilã sã-i eviden-
þieze miza. Iar miza este pur ºi simplu
istoricã. Este diferenþa dintre o instituþie,
NATO, care îºi prelungeºte existenþa
doar ca declin, dar nu mai poate înºela
pe nimeni în privinþa incapacitãþii de
stabili ºi atinge obiective politice ºi mili-
tare de anvergurã strategicã sau una
care, în sfîrºit, la contactul contondent

cu realitatea, se trezeºte din lunga letar-
gie în care au prãvãlit-o ambiguitãþile,
balansurile smucite între extreme ºi con-
troversele politice transatlantice, înflori-
te dupã încheierea rãzboiului rece. De
cînd cu invazia militarã a Rusiei în
Ucraina, NATO se comportã, politic, ca
ºi cum ar fi revenit în zilele bune ale
unei alianþe militare în care partenerii au
mai multã disponibilitate pentru a ajun-
ge la soluþii, decît pentru a sublinia dife-
renþele de nuanþe sau de perspective po-
litice, pentru a gãsi cel mai scurt drum
spre cel mai bun rãspuns comun la pro-
blemele acute cu care se confruntã secu-
ritatea europeanã ºi transatlanticã. Ade-
vãrul este, însã, departe de spoiala ima-
ginilor de propagandã.
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Trebuie sã ne reuºeascã
demondializarea … (II)

E
poca în care toatã lumea pãrea a
munci pentru o lume fãrã fron-
tiere a apus. Dintr-o datã, toatã
lumea recunoaºte cã, cel puþin

unele frontiere naþionale, sunt
esenþiale dezvoltãrii economice
ºi securitãþii…

Asistãm, în plin proces de
de-mondializare, de refuz al
globalizãrii ºi al progresismu-
lui, la incredibila dezvoltare a
sentimentului national, pe mo-
delul „Slava Ucraina” – þãrile
din Estul Europei redescoperã
importanþa naþiunii ºi a frontierelor,
Occidentul a pus în sfârºit farul pe þãri-
le din fostul bloc comunist, date fiind
admirabilul rãspuns* la conflictul din
Ucraina (solidaritate pentru refugiaþi,
reacþie sancþionatorie fãrã perdea ºi
fãrã ipocrizie la adresa invadatorilor,
punerea infrastructurii proprii la dispo-
ziþia importatorilor occidentali de ma-
terii prime ºi cereale) ºi potenþialul de
dezvoltare coordonatã ºi consolidatã a
unui zid economic ºi politic de protec-

þie a Occidentului faþã de tendinþele ex-
pansioniste ale Rusiei ºi Chinei, iar
Franþa ºi Germania se întorc tot mai
mult cãtre ele însele, sub impactul

miºcãrilor de protest de tipul
jachetelor galbene sau al celor
care s-au opus totalitarismului
sanitar al Bruxellesului, în
timp ce autoritãþile „democra-
te” din SUApun cu sârguinþã în
aplicare sloganul lui Trump
„America First”. De cealaltã
parte, Rusia ºi China pretind si-
guranþã militarã ºi revendicã

teritorii pierdute, rupte cândva de la
trupul „patriei – mamã”… China a na-
þionalizat jumãtate din economie (aia
deþinutã de occidentali), sub pretextul
plandemiei, iar Rusia, forþatã de retra-
gerile corporaþiilor strãine, cu titlu de
„sancþiune”, a luat chiar mai mult de
75% în proprietate de stat. China, anul
trecut, a obligat miliardarii chinezi din
zona tehnologiilor înalte sã îºi împartã
miliardele cu poporul …
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De cînd cu invazia militarã a Rusiei în Ucraina, NATO se compor-

tã, politic, ca ºi cum ar fi revenit în zilele bune ale unei alianþe militare

în care partenerii au mai multã disponibilitate pentru a ajunge la solu-

þii, decît pentru a sublinia diferenþele de nuanþe sau de perspective

politice, pentru a gãsi cel mai scurt drum spre cel mai bun rãspuns

comun la problemele acute cu care se confruntã securitatea euro-

peanã ºi transatlanticã.

IONUÞ LIANU, OFIÞER ªEF MANAGEMENT
ACTIVE ªI PASIVE, CEC BANK:

”Un ºoc al ofertei pe piaþa
energiei va genera, inevitabil,
efecte asupra cererii”
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VALENTIN LAZEA, ECONOMIST-ªEF BNR:

“Deponenþii în lei sunt
penalizaþi ºi va trebui sã
creºtem dobânzile ca sã
evitãm euroizarea economiei”
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GABRIELA FOLCUÞ, DIRECTORUL
EXECUTIV AL ARB:

“Un nou moratoriu nu este
recomandat, în contextul unui
trenddecreºtereadobânzilor”
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FLORIN SPÃTARU, MINISTRUL
ECONOMIEI:

“Securitatea industrialã – o
necesitate pentru Uniunea
Europeanã”
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MIRCEA COªEA, PROFESOR DE
ECONOMIE:

”Populaþia sãrãceºte într-un
ritm pe care nu l-am
cunoscut în ultimii 70 de ani”
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MIHAI PRECUP, SECRETAR DE STAT
ÎN MINISTERUL FINANÞELOR:

”Principala vulnerabilitate a
României este datã de
deficitele gemene"
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ANCA DRAGU, SENATOR:

“Este nevoie de soluþii pentru
creºterea intermedierii
financiare din þara noastrã”
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DUMITRU NANCU, DIRECTORUL
GENERAL AL FNGCIMM:

”Fondul Naþional de Garantare
a acordat garanþii de peste
8,4 miliarde de lei, în primele
ºase luni ale anului”
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LIVIU FENOGHEN, DIRECTORUL
CSALB:

“Ne aºteptãm ca numãrul
cererilor de soluþionare a
litigiilor bancare sã creascã“
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CÃLIN IONESCU, DIRECTORUL
GENERAL AL SPHERA
FRANCHISE GROUP:

”Criza forþei de muncã se
generalizeazã în Europa”

àpagina 2

RADU GRAÞIAN GHEÞEA,
PREªEDINTELE CA AL LIBRA BANK:

“Este greu ca bãncile sã-ºi
defineascã direcþiile de
acþiune, în contextul actual“
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Specialiºtii prezenþi la Confe-
rinþa organizatã de ziarul
BURSA au abordat atât teme
din domeniul bancar, dar ºi
subiecte din piaþa de capital,
care vor fi prezentate într-un
articol separat ce va fi publi-
cat în zilele urmãtoare.


