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EDITORIAL

ECOURI POSTPANDEMICE

Norel Moise

Ştiu, mulţi dintre Dvs. îmi veţi spune că nu putem
discuta despre postpandemie întrucât aceasta încă îşi face
de cap nestingherită pe întreg mapamondul, iar undele
noului val au creat deja frisoane în China. Nici Europa
nu poate spune că are un cer senin. Despre bravii
americani, de la nord, sau din jungla amazoniană, şi
preşedinţii lor ce par că trăiesc pe alte planete, ce ar mai
fi de comentat.
Nu asta este însă ideea: ceea ce îmi propun să
analizez acum este situaţia economică postcriză. De
această dată nu vă voi preumbla prin cine ştie ce
indicatori economici structurali ci voi insista pe chestiuni
simple.
Ce am observat până acum? Ţările care au reuşit să
scape cel mai bine din tentaculele pandemiei au fost cele
cu o organizare mai bună şi cu o rigurozitate şi
responsabilitate mai ridicate. Una peste alta, trecerea
peste acest prag al evoluţiei umane ţine de fiecare dintre
noi. De ce spun asta? Să ne uităm puţin la Germania. Şi
nu vom privi în ansamblu, luând la numărat pachetele de
salvare pentru companii în valoare de zeci de miliarde.
Vom analiza punctual: nu vi se pare puţin ciudat faptul
că, în fermele nemţeşti, probleme de infectare apar
tocmai acolo unde au ajuns la muncă sezonieri din est?
O să îmi spuneţi că nu li se pun la dispoziţie condiţii
similare de trai. Parţial, poate aveţi dreptate. Doar parţial
pentru că mulţi alţi români, în condiţii similare, muncesc
şi reuşesc să se protejeze. Dar de ei nu se scrie, pentru că
întotdeauna „Good News, No News”!
Vă asigur că aruncând vina în alte curţi, ne furăm
singuri căciula. Şi o să vă împărtăşesc câte ceva din
experienţa proprie trăită în primele zile de relaxare. Am
făcut câteva preumblări prin ţară: primele contacte le-am
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avut cu benzinăriile. Dacă în Capitală lucrurile mai sunt
cum mai sunt, în Curtea de Argeş sau Braşov, spre
exemplu, nici urmă de măşti de protecţie la clienţii din
interiorul staţiei. Şi nimeni nu i-a întrebat de ce nu au,
darămite să le interzică accesul în incintă. Mai departe,
pe Transfăgărăşan, la o terasă unde am cumpărat ceva de
mâncare, nici vorbă de mască nici la cea care livra
alimentele şi nici la cea care făcea încasările (cea din
urmă, aflată în incintă închisă)!
Mai departe, atât în Braşov, în zona centrală, cât şi
în Sinaia, la un celebru restaurant, măştile erau or decor
pentru barbă, or deloc! Nu am îndrăznit să ridic
problema în cauză, întrucât şi aşa spiritele în rândul
ospătarilor abia întorşi la muncă erau încinse. De ce? Cei
în cauză se simt extrem de neapreciaţi de către clienţi şi
vor să ne arate cu tot dinadinsul cât de rău ne va fi fără
ei. Efectiv atitudinea lor a fost revoltătoare, de parcă
i-am fi deranjat din vacanţă! Cum se spunea: „clientul
nostru, stăpânul nostru”? Aiurea! Poate „Clientul nostru,
fraierul nostru” de pe care trebuie să luăm pielea!
Iar câteva zile mai târziu, situaţia s-a repetat la o terasă
dintr-un mall proaspăt redeschis din Capitală.
Cu asemenea atitudine faţă de reguli şi faţă de muncă,
sigur nu ajungem prea departe. Şi sigur nu vom avea cum
să ne aliniem lângă Germania, în tabăra învingătorilor
postpandemici. Mai mult, aş mai sublinia un lucru. Am
citit şi eu cu atenţie presa internaţională şi, nicăieri nu am
văzut acest război politic la care asistăm în România.
Peste tot, partidele aflate la Guvernare sunt lăsate să tragă
economiile din depourile în care au fost garate de criza
sanitară. La noi, dimpotrivă, opoziţia aruncă în aer şinele
de cale ferată pe care ar trebui să fie trasă economia. Trist,
dar adevărat! Neproductiv, inconştient!
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INTERVIUL EDI}IEI
cristian erbașu, antrePrenor:

”tatăl meu a gândit toate afacerile pe o perioadă lungă,
pentru generații. la fel ca şi părinţii noştri, atât eu,
cât și fratele meu, unchiul meu şi ceilalţi acţionari,
avem sentimentul că NOi aparținem acestor firme
și nu că firmele ne aparțin nouă”
începând de acum 30 de ani, românii au primit șansa de a deveni făuritori de business-uri, antreprenori și
întemeietori de companii , unele din ele cu destinul de a dura peste generații. dintr-o asemenea dorință s-a
născut și construcţii erbasu, o afacere de familie transmisă deja celei de a două generații, o afacere
solidă, care a crescut continuu, de la an la an, fără oscilații majore, ingredientul de bază al unei firme
„sănătoase” din toate punctele de vedere : tehnic, financiar, uman.

acum 30 de ani, Mihai erbașu lua decizia
de a-și înființa propria afacere, o afacere
de familie. care credeți că a fost viziunea
tatălui dumneavoastră, apropo de
companie? cum am putea defini această
”creație”?
Deși a fost un foarte bun inginer, ca şi un
conducător renumit, încă din perioada comunistă, tatălui meu i-a fost predestinat să lucreze
într-o economie de piață. A pornit de jos, iar
Revoluția l-a prins director tehnic la firma unde,
cu peste 20 de ani în urmă, începuse ca
topometrist. Era un foarte bun organizator, un
comunicator înnăscut, dar înainte de toate a fost
un om care gândea totul în perspectivă, în viitor
şi nu avea nicio reţinere să acţioneze imediat în
acest sens. Își planifica totul în minte pentru ani
de zile . Pot afirma că înainte de a crea un grup
de firme, tatăl meu a creat un ”spirit”. A început
în iunie 1990 cu două firme mici de familie de 20
de lucrători fiecare, a plecat definitiv din
structura statului, având curajul să pornească de
la zero și dedicându-se total unei noi gândiri,
unei noi abordări de muncă într-o perioadă în
care aproape nimeni nu știa cum se vor derula
lucrurile în viitor. La momentul acela, puțini
prevedeau calea pe care o va lua ţară din punct
de vedere economic. Nu se trecuse niciodată de
la o economie centralizată la o economie de
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piaţă. Evident că erau câţiva români care aveau
ceva cunoștințe despre economia de piaţă, în
special cei care avuseseră privilegiul să aibă
contact cu economia capitalistă din lumea
occidentală, însă în lumea constructorilor nu
erau prea mulți, iar cei care lucraseră în afara țării
o făcuseră pentru perioade scurte, dar tot pentru
stat şi nu pentru firmele lor proprii. La noi, ca în
toate ţările din jurul nostru, se ştie că nu am
trecut brusc la o economie de piață, ci am avut
din păcate de parcurs o lungă perioadă de
tranziție, gestionată cu foarte multe riscuri şi
sacrificii.
Deși puțini oameni intuiau acest lucru,
atunci în mai 1990, tatăl meu a simțit că vom
urma o cale ireversibilă, dar grea şi anevoioasă.
Foarte mulți își doreau să rămână la adăpostul
companiilor de stat la care lucrau, dar să trăiască
viaţa capitalistă prosperă pe o vedeau în filme.
Unii au încercat să lucreze multă vreme în
paralel atât la firmele de stat care le asigurau
siguranţă cât şi la firme private care le ofereau
venituri mai mari, iar alții încercau să privatizeze
companiile de stat în care lucrau, devenind
proprietarii acelor firme. Tatăl meu a părăsit
definitiv compania de stat în care lucrase și a
luat-o de la zero împreună cu alţi câțiva oameni
curajoși şi bine pregătiţi profesional, printre care
era şi unchiul meu, care la acea vreme era foarte
tânăr. Evident că mama, tot inginer constructor,

a fost mereu alături de tata, susţinându-l în tot şi
toate. Toate deciziile importante le-au luat
împreună, chiar dacă tata vroia mereu să-şi
protejeze familia de stresul provocat de acele
vremuri tulburi. Eu abia intram la facultate, iar
fratele meu era încă la şcoală. În 1991, firma
Erbașu a devenit societate pe acțiuni. La vremea
respectivă mulți nici nu înțelegeau care era
diferența între un SA și un SRL. Majoritatea își
făceau SRL crezând că SA-uri pot fi doar fostele
firme de stat, firmele mari. Tatăl meu a făcut de
la început SA, cu acționari dintre primii angajați
ai firmei, iar după primii 3-4 ani, compania
Construcţii Erbașu SA era deja o firmă privată
consacrată, neprovenită dintr-o fostă firmă de
stat.
Întotdeauna prima generație este cea mai
bravă. Este acea generație care are curajul și
avântul necesare valorificării la maxim a unor
oportunități care poate vin o dată în viaţă. Poţi fi
un om care intuieşti oportunităţile, dar nu este
suficient. Fără muncă, curaj şi noroc nimic nu
iese în viaţă. Fratele meu şi cu mine suntem a
doua generație. A doua generație de proprietari
vine cu lucruri în plus dar nu mai este la fel de
avântată, este o generație predispusă spre un
business mai așezat, mai protejat. Mai mult decât
atât, prima generație este cea care dorește să
capitalizeze la maxim, cu preţul unor sacrificii
enorme. Din nefericire în România, capitalizarea

revin la tatăl dumneavoastră. cu siguranță,
nu de puține ori, în decursul anilor, v-ați
gândit la domnia sa și cu siguranță, în
momentele mai grele prin care au trecut
firmele, ați găsit un reazăm în valorile pe
care dânsul le-a implementat în aceste
firme, la niște principii la care te întorci
întotdeauna când îți este greu.

autohtonă a fost dezordonată, riscantă şi fluctuantă. Lipsa de experienţă şi-a spus cuvântul. Sau capitalizat mult mai bine străinii care lucrează
în România decât românii care lucrează în ţara
lor. Noi, cei din a doua generație, așa cum sunt
eu, avem o viziune schimbată, în sensul că nu
mai gândim lucrurile doar în direcţia unei
capitalizări cantitative, fiind mai mult înclinaţi
spre calitatea capitalului, tocmai datorită dorinţei
noastre de diminuare a riscului, de conservare a
businessului pentru care părinţii noştri s-au
sacrificat. Noi poate n-am fi putut face niciodată
ce au făcut ei, dar ei sigur ar fi putut face ce
facem noi azi.
cum s-a făcut tranziția de la prima
la a doua generație?

Dacă stau bine să mă gândesc a fost o trecere
de la o generaţie la alta în trei paşi. În primii ani
după terminarea facultăţii nu lucram continuu în
firmă. Făceam doctoratul şi eram prezent în
firmă în perioadele în care aveam pauză la
facultate și în perioadele în care era necesară
colaborarea cu firme din străinătate. Al doilea

pas s-a făcut după ce am terminat doctoratul și a
trebuit să aleg între o carieră universitară și una
managerială în firma familiei. A fost o decizie
grea. Nu știu dacă aș fi performat mai mult în
domeniul universitar, dar la acel moment, mi-ar
fi plăcut să rămân la facultate. Totuşi am ales să
finalizez doctoratul și apoi să vin la firmă, să mă
dedic 100% afacerii familiei. Dacă primii doi
paşi au fost doriţi de mine, al treilea pas a fost
fără voia mea. Destinul m-a împins să fac acest
pas mult mai repede decât mi-aş fi dorit. O dată
cu dispariția tatălui meu, cel care a fondat firma
Construcții Erbașu SA și celelalte firme din grup,
a fost nevoie de un nou leadership. Fiind de
meserie constructor, am preluat această
responsabilitate. Erau deja 9 ani alături de tatăl
meu în firmă, ştiam bine cum funcţiona tehnic,
financiar şi administrativ grupul de firme
Erbașu, chiar dacă eram foarte departe de
experienţa managerială şi profesională a tatălui
meu. Nici nu aveam prea multe variante atunci:
ori continuam toţi să ducem mai departe acest
business de familie ori el se stingea. Nu era
vremea vânzărilor de businessuri pe piaţa
românească, mai ales în construcţii.

Trebuie să existe o balanță între experienţa
şi siguranţa experimentată în trecut și deschiderea la schimbare, în sensul de a accepta noi
tehnologii, noi metode de lucru de lucru şi noi
sisteme de management. Ambele sunt raportate
la eficiență. Baza firmei o reprezintă familia
firmei. Deși firma a crescut foarte mult şi are
foarte mulți angajați, ea este încă precum o
familie. Firma nu a luat aliura unei companii
greoaie, impersonale, ci a rămas flexibilă, cu o
comunicare bună între oameni. Chiar dacă
comunicarea este mai ”aprinsă”, ea există
continuu și este folosită în interesul companiei și
abia apoi în interes individual. Acesta a fost cel
mai important lucru pe care tatăl meu l-a creat în
14 ani de zile și l-a lăsat pentru noi mai departe.
Două lucruri au fost fundamentale pentru ca noi
să putem continua. Primul a fost acela că firmele
erau bine structurate din punct de vedere
administrativ, tehnic şi al personalului. Dacă ai
firma proiectată cum trebuie poți soluționa și
problemele financiare sau comerciale. Al doilea
lucru a fost că a urmat o perioadă extrem de bună
pentru întreaga economie românească, din 2004
și până în 2009, când a fost un boom în
construcții și nu numai. Cele două lucruri ne-au
ajutat să mergem mai departe din ce în ce mai
bine. Și chiar au fost reperele esenţiale, pentru că
în acel moment critic, când dispăruse cel care
concepuse şi ghidase totul, ne-am bazat pe ele.
Aşa am putut să fim mult mai bine pregătiți
pentru criza care urma să vină în 2009. Pe noi nu
ne-a surprins acea criză atât de tare pe cât de mult
i-a surprins pe alții. N-am fost prinşi de criză nici
cu utilaje inutile în leasing , nici cu credite foarte
mari şi nici cu un personal supradimensionat cu
salarii necorelate cu productivitatea. Toate aceste
lucruri au fost tot timpul bine dimensionate și
faptul că noi trecusem printr-o criză în primul
rând psihologică cu câţiva ani înainte, ne-a ajutat
să fim mult mai prudenţi, prin urmare mai bine
pregătiți decât celelalte firme din piaţă la
momentul respectiv. Este important faptul că noi
am crescut continuu, nu în salturi și nu am avut
oscilații mari, având o dezvoltare „sănătoasă” a
companiilor. Cum s-ar zice în medicină, schemai 2020 Pia}a financiar|
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letul şi musculatura s-au dezvoltat împreună în
acelaşi timp şi ritm.
Momente dificile? au existat momente în
care companiile au fost în pericol?

Au fost momente dificile dar nu s-a ajuns
până acolo încât companiile grupului să fie în
pericol. Au fost momente care puteau fi premergătoare unor crize interne, dar tocmai pentru
că avem pe toate palierele “un sistem de alarmă
bine pus la punct”, acest lucru ne-a ajutat să nu
fim niciodată pe malul prăpastiei în ultimii 15
ani. Analiza de risc ne-a ajutat de fiecare dată să
luăm măsurile necesare din timp, astfel încât,
oricât de dificile erau perioadele, noi să reușim
să prevenim intrarea într-o criză reală a companiilor noastre. Niciodată prioritatea numărul
unu nu a fost profitul, iar finalizarea tuturor
proiectelor respectând în intregime contractele
asumate a fost, este și va rămâne cel mai
important parametru de performanță al firmelor
grupului Erbașu. Preferăm să facem un profit
mai mic procentual, dar pe baza unei cifre de
afaceri mai mari, practic să muncim mai mult și
să avem o productivitate mai mare pentru același
profit. Tot ce v-am spus ne-a permis să facem
față fluctuațiilor și impredictibilităților caracteristice pieței românești din ultimii 30 de ani. Știm
bine că economia noastră, cu atât mai mult
domeniul construcțiilor, a mers în salturi, cu
oscilații, a funcționat fără un plan de investitii pe
termen lung iar acest lucru este extrem de
dăunător pentru orice companie de construcții.
Poți avea și schimbare și stabilitate?

Întotdeauna schimbarea trebuie făcută liniar
sau în salturi mici și dese. Sunt și momente când
este necesar să se facă, pe alocuri, schimbări mai
mari, dar chiar și atunci schimbarea nu trebuie să
destabilizeze companiile. Este mai bine să se
facă planificat și continuu modificări în
structură, în proceduri sau în tehnologie, astfel
încât după un an, doi, trei să realizăm cât de mult
s-a progresat, fără a crea șocuri majore în
companie printr-o schimbare radicală, generalizată și bruscă și noi asta am făcut. Le-am spus
tuturor că trebuie să îmbunătățim activitatea
mereu, continuu, în toate departamentele
companiilor noastre. Există loc de mai bine
oriunde și oricând și este mai bine să o facem
zilnic decât să ajungem în situații de criză și să
fim obligați să luăm brusc măsuri radicale, ale
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căror eficiență este de cele mai multe ori
impredictibilă. La prima vedere pare că efortul
este mai mare îmbunătățind activitatea economică în fiecare zi, însă riscurile sunt mult mai
mici, iar satisfacțiile sunt mult mai mari.
ce s-a întâmplat în 2019 cu grupul de firme?
cum a fost?

A fost un an care a respectat trendul general
al construcțiilor din România, acela de revenire
după 2 ani și jumătate chinuitori pentru constructori. Din păcate, după prima jumătate a lui
2016, atunci când s-au finalizat celebrele
proiecte pe fonduri europene din exercițiul
bugetar 2007-2014, pe piață a fost o penurie de
proiecte, mai ales în infrastructură. Statul nu s-a
mai concentrat pe investiții, având alte priorități,
mai mult în zona consumului și în zona
protecției sociale. Investițiile au fost lăsate pe
planul doi și evident constructorii au avut de
suferit. Anul 2019 a adus, pe de o parte, o
emulație datorată creșterilor consistente a
salariilor în construcții, iar pe de altă parte, a
existat o infuzie importantă în piață de noi
proiecte atât în zona investițiilor statului cât și
în zona investitiilor private. Știm bine că
imobiliarele și-au revenit foarte bine în ultimii
ani, între 2017 și 2019 ajungându-se la
parametrii maximali din 2007-2008. Se știe că
din acest an, 2020, prudența a revenit atât în
rândul dezvoltatorilor, cât și a cumpărătorilor.
Puteți caracteriza acest an privind la grupul
de firme pe care îl conduceți?

2020 va fi un an dificil mai ales din cauza
crizei cauzate de pandemie, dar sunt sigur că
rezultatele vor rămâne pe același nivel cu cele de
anul trecut. 2020 ar fi fost un an chiar mai bun
decât 2019, care la rândul lui a fost un an bun,
dar pandemia a diminuat avântul cu care începuse acest an. În următorii doi ani companiile
noastre vor acoperi neajunsurile celor trei ani de
dinainte. Firmele de construcții, trecând prin
această sinusoidă a perioadelor bune și
perioadelor grele, nu au timp să se capitalizeze.
Acum avem în proiectele de anvergură pe care le
derulăm, un personal bine organizat, bine
calificat și foarte eficient. Dar dacă va urma o
perioadă în care proiectele mari vor lipsi, vom
avea din nou o perioadă în care va trebui să ne
decapitalizăm pentru a ne menține personalul,
până când vor veni alte proiecte importante. Sper

ca acest lucru să nu se întâmple! Promisiuni
există, vedem bugete foarte mari promise pentru
investiții, dar aceste investiții trebuie să înceapă
cât mai repede. Dacă în România vor începe
aceste investiții majore mai târziu decât cele din
vest, toți românii care s-au întors în țară, și nu
sunt chiar așa de mulți, s-ar putea întoarce în
Occident, unde sunt chemați în continuare la
muncă și atrași de salarii mult mai mari. Așa cum
la noi salariile au crescut la peste 1.000 euro pe
lună, la fel au crescut și acolo la peste 2.500 euro
pe lună. Cei care au revenit în țară în ultimele
luni, când vor pleca în Europa nu vor pleca
singuri, vor mai lua cu ei încă 2-3 rude care să
muncească alături de ei. Noi vom rămâne iar fără
forță de muncă în multe domenii, dar mai cu
seamă în construcții și agricultură. Cele mai
multe proiecte pe fonduri europene sunt mult
întârziate, au termen limită anul 2023, iar
majoritatea acestora nu sunt nici măcar în stadiul
de proiectare. Mi-e teamă că România va trăi
aceeași dramă din anii 2014-2015, când
capacitatea de construire a firmelor de
constructii va fi mult sub necesarul finalizării
proiectelor europene. Și iar vom rambursa
fonduri imense către bugetul UE, fie din cauză
că nu vom consuma aceste fonduri, fie că se vor
face corecții foarte mari .
forța de muncă provenită din afara țării
este o posibilă soluție pentru domeniul
construcțiilor?

Forța de muncă din afară era o soluție găsită
de antreprenorii români, dar din cauza salariilor
forte mici existente la noi nu erau mulți dornici
să vină să muncească în România. În general în
România munca în construcții nu este deloc
ușoară, condițiile fizice de lucru sunt extrem de
dificile, iar salariile sunt încă mici în raport cu
țările din jurul nostru, ce să mai vorbim de țările
din vestul Europei. De exemplu, salariile
lucrătorilor din construcții sunt chiar mai mici
decât în Bulgaria, unde un muncitor poate
câștiga cu 15-20% mai mult decât în România.
În plus, în vest, ne așteptăm la o creștere foarte
mare a salariilor în domeniul construcțiilor,
deoarece sunt multe investiții în derulare și au
mare nevoie de forță de muncă. Imediat ce noi,
anul trecut, am crescut în țară salariile
muncitorilor cu 30% sau chiar mai mult în unele
cazuri, au crescut și salariile românilor care
lucrau în Occident, pentru a-i convinge pe
aceștia să nu se întoarcă în țară.

ce ar fi de făcut? o viziune chiar vis-a-vis de
românia.

În primul rând trebuie să fie realizată o
strategie de țară. Lipseste un plan de țară în care
toate forțele statului, nu numai cele politice, dar
chiar și autoritățile de control ale statului, să se
gândească la o strategie de țară nu pentru 5 ani,
ci pentru 20 sau 30 de ani. Dacă ne-am hotărât să
facem autostrăzi, atunci să le facem, dacă am
hotărât să facem spitale municipale sau regionale
atunci să le facem, indiferent de schimbările
politice care au loc din 4 în 4 ani.
Al doilea lucru absolut necesar ar fi o
legislație mult mai clară și mai simplă. Avem în
prezent o legislație stufoasă, birocratică și incoerentă. De exemplu, în zona noastră de activitate,
nu avem un cod al achizițiilor, iar legile care
guvernează construcțiile crează de cele mai
multe ori confuzie. Nu este nimic clar, orice se
poate interpreta și atunci când vine controlul,
poate să decidă că este corect sau nu, orice ai fi
făcut și oricum ai fi făcut. Automat, această stare
lasă loc ori la abuzuri ori la indolențe extreme,
care pot crea tragedii.
Al treilea lucru, important nu numai pentru
construcții, dar specific domeniului meu de
activitate, este lipsa totală de încredere între
constructori și beneficiari. Trăim într-o paradigmă în care fiecare vrea să îl păcălească pe
celălalt. Beneficiarul are senzația că antreprenorul vrea să căștige prea mult. Mai mult de
atât, mulți dintre beneficiari se gândesc că
trebuie să fie normal pentru un constructor să
piardă, dacă pentru ei înseamnă o reducere cu
orice preț a costurilor. Sănătos este să plătești
întotdeauna prețul corect, astfel încât să rezulte
un profit rezonabil pentru constructor, evident
cu asigurarea unor lucrări de construcții la un
standard ridicat de calitate. Știm că există
prețuri diferite în funcție de standardul de
calitate solicitat de beneficiar. La proiectele cu
statul, sunt foarte mulți funcționari care sunt
predispuși să le blocheze, le este mult mai ușor
să procedeze astfel, decât să se chinuie să ducă
la bun sfârșit aceste contracte. Nu sunt deloc
stimulați în acest sens, iar culmea, o dată cu
mărirea salariilor la stat, funcționarii au tot
interesul să nu facă nimic în sprijinul finalizării
proiectelor. Nu a existat niciun funcționar care
să fi fost acuzat că nu a performat și nu a
progresat în anumite proiecte. Toți funcționarii
au fost penalizați doar dacă au greșit, de multe
ori involuntar, în timpul derulării unui proiect.

Unii au greșit cu intenție, aceia pot fi acuzați,
dar alții au greșit fără intenție sau au fost în
situația de a face anumite negocieri pentru a
găsi soluții corecte atât pentru beneficiar cât și
pentru antreprenor. Alții au preferat să blocheze
proiectele, au rămas cu acestea nefinalizate, sa ajuns în instanță, iar în proporție de 90%
antreprenorul câștigă inclusiv penalități
enorme. Sunt de notorietate cazurile în care în
loc să mărească valoarea contractului cu 2%, au
preferat să piardă în instanță 20% din valoarea
contractului, dar din păcate statul român nu
învață nimic din aceste numeroase cazuri. Este
dispus să nu se plătească corect anumite lucrări,
dar să plătească sute de milioane de euro în plus
pierdute in instanță. Au pierdut atât lucrări, care
au rămas neexecutate, cât și foarte mulți bani.
Nimeni nu a răspuns pentru aceste erori.
Nimeni nu verifică așa ceva, nici măcar Curtea
de Conturi. Aceste costuri uriașe ar trebui
imputate celor din autoritățile de control și în
egală măsură funcționarilor care trebuiau să se
implice. Trebuie să apară ceea ce numim
asumarea responsabilității, altfel să nu ne mirăm
dacă peste alți 30 de ani nu vom fi prea departe
de nivelul de dezvoltare actual.
ce proiecte mai importante
are în portofoliu, în prezent, compania?

Avem binecunoscutele stadioane Steaua și
Rapid care se vor finaliza în acest an, avem
lucrări de reabilitare termică a clădirilor din
sectoarele 1,3,4,6, avem renovări și consolidări
de clădiri tip monument ale Universității
București, clădiri vechi de un secol și jumătate.
Nu vreau să uit sălile polivalente din Oradea,
Mioveni și Tulcea. Avem proiecte mari și în
infrastructură: drumuri în București și Craiova,
rețele de termoficare în București, Iași dar și
rețele de apă și canal în toată țara, lucrări de
mediu și amenajări hidrotehnice. O altă lucrare
de anvergură, de aproape 50 milioane euro, este
reamenajarea casetei care se află sub râul
Dâmbovița pe o lungime de aproape 10 km de la
Lacul Morii până la Vitan Bârzești. Practic
refacem o casetă făcută în anii 70 odată cu
sistematizarea Dâmboviței.
vă considerați un lider autoritar sau nu?

Suficient de autoritar astfel încât să știu că
atunci când am nevoie să mă bazez pe cei din
jur o pot face, fără a atinge limite ale

absurdului sau fără a crea o atmosferă
tensionată și încărcată. Sunt adeptul unui mod
de lucru predictibil în care angajații să își poată
împleti activitatea profesională cu cea
personală, particulară. Avem oameni loiali
companiei și meseriei pe care o fac, care
muncesc foarte mult. Nu doresc și nu îmi
propun o suprasolicitare a personalului, e clar
că un om care își depășește zi de zi limitele
rezistenței fizice, la un moment dat clachează
și poate face greșeli foarte mari, sau mai rău
poate avea probleme mari de sănătate.
Oamenii profesioniști sunt extrem de prețioși
și nu trebuie încărcați peste limite tot timpul
pentru a nu ceda. Interesul este de a avea
alături acești profesioniști pe termen lung.
Încercăm să creștem într-un mod natural și
constant.
Dacă am înțeles bine, sunteți un om care
vă respectați viața particulară.

Mi-aș fi dorit să o respect mai mult. Fac
parte din categoria celor care lucrează de la 12
ore în sus pe zi. Am o familie foarte
înțelegătoare, îmi place extrem de mult ceea ce
fac și am și o rezistență mare la efort datorită
faptului că îmi iubesc meseria și activitatea pe
care o fac.
În 2004 când tatăl meu a dispărut, 95% din
personalul firmei a rămas alături de companie.
Au decis să rămână cu toate că piața era în
ascensiune, iar salariile erau mai mari la alte
companii. Eu nu aveam expertiza profesională
și pregătirea tatălui meu, dar o întreagă echipă
deja formată a fost implicată în ducerea
companiei mai departe.
Se spune că un conducător este foarte bun
dacă acea companie merge mai departe foarte
bine și după ce acesta nu mai este la conducere,
iar grupul de companii Erbașu reprezintă un
astfel de caz, a dăinuit plecării tatălui meu
dintre noi. Deci tatăl meu a creat istorie în
lumea construcțiilor din România. Sunt
mândru din acest motiv, dar și că am contribuit
și eu la această continuitate.
Tatal meu a gândit toate afacerile pe o
perioadă lungă, pentru generații. La fel ca și
părinții noștri, atât eu, cât și fratele meu,
unchiul meu și ceilalți acționari, avem sentimentul că NOI aparținem acestor firme și nu că
firmele ne aparțin nouă.
Mihai săndoiu
mai 2020 Pia}a financiar|

9

PIA}A BANCAR|

Pachetul de redresare europeană
marchează ca noutate o colaborare
în materie de politici fiscale
interviu cu cristian Popa, fost viceguvernator bnr
ne aflăm departe de sfârșitul crizei iar parcursul ce se prefigurează va fi îndelungat și dificil. acesta reclamă
viziune, decizie, coeziune dar și prudență și, mai mult decât oricând, experiență și competență”, consideră
cristian Popa, fost viceguvernator bnr.

criza pandemică: parafrazând, putem
spune că „de data asta e altfel”? cum poate
fi manageriată cu succes o astfel de criză
care nu e de sorginte financiară?

Criza actuală are mai multe particularități.
În primul rând, modul în care și-a manifestat
efectele inițiale a fost unul rapid, de intensitate
neobișnuit de mare și aproape simultan, afectând într-o perioadă scurtă economia globală în
ansamblul său.
În al doilea rând, în condițiile suprapunerii
crizei de sănătate publică cu cea economică,
șocul negativ asupra ofertei a jucat un rol
distinct, atât la nivelul economiilor naționale
individuale cât și pe planul perturbării lanțurilor internaționale de valoare adăugată. Deși
șocurile negative au afectat și continuă să-și
facă simțite efectele simultan asupra cererii cât
și a ofertei agregate, rolul șocului de ofertă atât
ca declanșator, cât și ca factor in perioada
inițială este determinant în criza pe care o
traversăm, elementul de noutate venind în plus
din importanța constrângerilor fizice, nonfinanciare, legate de distanțarea socială și
limitarea mobilității asupra sectorului real - a
forței de muncă, nivelului de activitate al firmelor, tiparelor de consum ale populației, sectorului public etc. Într-o criză ”clasică”,
constrângerile sunt în mare parte de natură
financiară, ele afectând sectorul real cu
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precădere prin transmiterea mai întâi asupra
cererii agregate și ulterior asupra ofertei. Până
în prezent putem vorbi chiar de o decuplare a
sectorului financiar față de economia reală,
vizibilă în special la nivelul piețelor bursiere
din economiile avansate.
Nivelul fără precedent al incertitudinilor și
riscurilor care însoțesc desfășurarea crizei
actuale (legate de apariția, intensitatea și
prevalența internațională a unui eventual nou
val al pandemiei, de eficacitatea unui set
adițional de măsuri de conținere a acestuia și
de impactul lor economic, de măsura în care
cetățenii s-ar conforma noilor restricții, de
eficacitatea pachetelor de stimulare economică
în forma lor actuală, de profilul și durata
relansării economice, precum și de abilitatea
de a diferenția ex ante ceea ce ține de efectele
temporare induse de șocul pandemic de ceea ce
vor reprezenta transformări structurale perene)
indică o particularitate suplimentară, aceea a
nevoii de a sprijini reclădirea încrederii în
economie.
Aceasta intervine atât din partea consumatorilor (unde constrângerile de acces dictate
de măsurile de reducere a răspândirii pandemiei încep să se diminueze comparativ cu cele
care derivă din înclinația persistentă către
economisire precauționară, rezultată din
scăderea veniturilor și perspectivele incerte ale
revenirii în diversele sectoare) cât și a firmelor

(unde obținerea capitalului de lucru și
ajustările temporare în volumul de forță de
muncă utilizat se îmbină cu dificultatea de a
formula planuri de activitate pe termen mediu,
inclusiv din punct de vedere investițional și al
adaptării la schimbările structurale ce încep să
se manifeste, dincolo de contracția economică
inițială).
Din punctul meu de vedere, al reducerii în
măsura posibilului a efectelor negative pe
termen scurt și al concentrării pe o relansare
economică sustenabilă, dilema între combaterea crizei sanitare și gestionarea crizei economice este în mare parte una fals construită,
evitarea unei propagări necontrolate a numărului de noi cazuri fiind esențială pentru
reluarea în bune condiții a activității economice, inclusiv prin limitarea probabilității sau
atenuarea severității unor eventuale alte valuri
ale pandemiei. Există și dovezi istorice care țin
de pandemia de gripă spaniolă din 1918, unde
localitățile sau zonele care au luat rapid
măsurile sanitare cele mai severe au consemnat
ulterior reveniri economice robuste și de durată
mai îndelungată, compensând pe termen mediu
pierderile abrupte inițiale[1]. Mai mult,
economiile care au adoptat o abordare mai
relaxată a restricțiilor în criza Covid-19
(Suedia) sau le-au impus cu întârziere (Marea
Britanie, Olanda) sunt prognozate a înregistra
contracții economice de proporții în anul de

care vor fi costurile pentru economia
noastră?

față (-6,1% în primul caz, -8,6% în cel de-al
doilea și -6,8% în cel de-al treilea), la nivel
global acest grup de țări având în același timp
(conform analizelor Bloomberg asupra indicelui de stringență) un număr al deceselor de
până la opt ori mai mare raportate la suta de
mii de locuitori față de țările care au acționat
decisiv și devreme în privința crizei de sănătate
publică .

Am amintit dimensiunea neobișnuit de
abruptă a contracției - aceasta este încă greu de
estimat, dar pare cel puțin să o echivaleze sau
chiar să o depășească pe cea anterioară din perioada crizei financiare globale, în timp ce riscurile
de variație atașate sunt profund asimetrice,
probabilitatea fiind mare ca estimările revizuite
pe măsură ce datele statistice devin disponibile să
indice o scădere economică mai pronunțată.

România va înregistra o contracție economică derivată din perturbarea lanțurilor internaționale de ofertă, din diminuarea substanțială
a cererii interne (atribuibilă deopotrivă consumului privat cât și investițiilor), din scăderea
economică notabilă a economiilor principale
partenere la nivelul UE (Germania, Franța,
Italia etc., la rândul lor cu sectoare de export
afectate puternic de efectele pandemiei sau cu
perspective interne negative de substanță) și
internațional (China, în mod special), precum
și din diminuarea substanțială a fluxurilor de
capital privat (nu un sudden stop ca în 200810, ci o scădere importantă, cuplată cu creșterea randamentelor).
Factorii pozitivi aici sunt reprezentați de
dinamica mai alertă a PIB în primul trimestru
al anului curent, precum și de deschiderea externă mai puțin amplă a economiei și
dependența redusă în comparație cu alte țări
față de sectoarele turismului, HoReCa, transportului de persoane, la care se adaugă lățimea
de bandă a conexiunilor digitale și accesul
relativ larg la internet (ambele cu consecințe
asupra flexibilității activităților prin telemuncă). În schimb, industria manufacturieră se
afla cu luni bune dinaintea crizei pe o tendință
descendentă ce este probabil să fie puternic
accentuată prin impactul crizei, iar scăderea în
sectorul serviciilor (în special pentru
populație) este de așteptat să aibă o dinamică
cu profil similar.
Constrângerile de ofertă, cuplate cu incertitudinile privind probabilitatea și intensitatea
unor următoare posibile episoade ale pandemiei, fac dificilă misiunea politicii economice,
care are în vedere în această criză în mod mai
vizibil preocupări de ordin microeconomic și
elemente ale politicilor industriale și de transformări structurale, chiar dacă acestea au o
consecință fiscală inevitabilă (de aici și discuția actuală despre politici fiscale neconvenționale).
Sunt trei mari categorii de preocupări: (a)
reacția rapidă de management pe termen scurt
al crizelor sanitară și economică; (b) asigurarea
premizelor pentru relansarea economică în
condiții de sustenabilitate și reziliență; (c)
prevenirea creării și acumulării de vulnerabilități ce ar putea amâna sau fragiliza revenirea economică în derulare.
mai 2020 Pia}a financiar|
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În ceea ce privește gestiunea de criză, ea
cuprinde atât măsurile de limitare a pandemiei
Covid-19 cât și cele economice, ultimele
trebuind deopotrivă să asigure programe de
sprijin de substanță și accesibile cât mai rapid,
dar de natură temporară, menite a susține
activitatea în majoritatea sectoarelor economice, a limita numărul de firme viabile ce pot
ajunge în insolvență și de a atenua creșterea
(mai ales de durată) a șomajului.
O problemă separată este cea a dimensiunii
și compoziției pachetelor de sprijin pe termen
scurt. Acestea pun în mod necesar accent pe
partea fiscală, trebuind să fie de substanță, dar
dimensionate în același timp în funcție de marja
de manevră (spațiul fiscal) pe care fiecare țară o
are, rămânând în limitele sustenabilității din
punctul de vedere al sarcinii fiscale și capacității
de finanțare a fiecărei economii (ca volum și
costuri), al evitării unei îndatorări excesive
inclusiv la nivelul sectorului privat și al
prevenirii unor posibile evoluții viitoare
negative în privința unei dinamici dezordonate
a cursului de schimb sau a intensificării pe
termen mai lung a presiunilor inflaționiste.
Existența unui sistem funcțional si efectiv
accesibil de garanții de dimensiuni ample este
necesară în condițiile de față, însă nu trebuie
omisă luarea în calcul a faptului că garanțiile măsurate într-un sistem fiscal bazat pe datorii
si creanțe asumate (accrual) nu vine cu costuri
nule: ea se adaugă stocului existent de datorie
publică și contribuie la creșterea acesteia,
împreună cu finanțarea necesară acoperirii
deficitului bugetar consolidat. Din punctul de
pornire al unui nivel de 40 la sută din PIB,
putem ușor contempla niveluri de 50 la sută și
peste, a căror finanțare în perpetuitate la costuri
rezonabile începe să nu mai fie sigură în
funcție de sentimentul volatil al piețelor
financiare internaționale și unde apare și
problema - în mare parte nediscutată până în
momentul de față - a transferului de povară
între generații. Astfel, nevoia de prudență în
configurarea pachetului de sprijin trebuie să ia
în calcul marja limitată de manevră de care
dispun autoritățile române, dificultatea intervenind și în identificarea și sprijinirea
activităților viabile cu rol multiplicator
pronunțat (inclusiv din perspectiva evoluțiilor
viitoare), pondere semnificativă în PIB și rol
important în ocuparea forței de muncă.
O altă particularitate a gestiunii de criză
vine și din faptul că dimensiunea sprijinului
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fiscal aproape că devine secundară față de
capacitatea de a oferi acces eficace și în timp
util la facilități și instrumente pentru salariații
și companiile afectate.
România a pornit în această criză dintr-o
poziție dezavantajoasă, cu una din perechile de
deficite fiscale și de cont curent cele mai înalte
din UE (față de pozițiile fiscale de relativ
echilibru sau deficite mici și de excedentele de
cont curent ale multor altor economii din
grupul de comparație), asociate unui tipar al
centrării pe stimularea nesustenabilă a consumului prin politici fiscale și de venituri
prociclice în cel puțin ultimii trei ani precedenți declanșării crizei. Nivelului înalt de
pornire în ceea ce privește deficitul bugetar i se
adaugă acțiunea stabilizatorului automat,
amplificată pe partea veniturilor de amânările
acordate la plata taxelor, iar pe partea cheltuielilor de dimensiunea pachetului de sprijin
pentru economie, ceea ce crește dimensiunea
necesarului de finanțare, acoperibilă însă prin
accesul la piețe. Cât privește deficitul extern,
acesta e de așteptat a se modera marginal, ca
reflecție a scăderii absorbției interne, în timp
ce contracția cererii externe și perturbarea
menționată a lanțurilor internaționale de ofertă
va conduce la o dinamică mai lentă a
exporturilor de bunuri și servicii.
Chiar dacă ieșirile de fluxuri de capital din
economiile emergente care au avut loc la
începutul crizei, pe fundalul unei aversiuni
crescute la risc a investitorilor, par a se fi
stabilizat în acest moment, accesul la piețele
internaționale fiind confirmat pentru mai multe
țări din această categorie, randamentele la care
economiile cu calificativ de risc scăzut pentru
investiții atrag împrumuturi suverane sunt în
general mai mari, în ciuda unei reduceri cvasiunanime a dobânzilor de politică monetară la
nivel mondial, iar riscul unor ieșiri viitoare de
capitaluri nu poate fi exclus dacă vor apărea
înrăutățiri ale sentimentului piețelor financiare,
posibile mai ales în condițiile unei eventuale
reveniri mai lente a principalelor economii pe
plan internațional.
Relativ noi au fost și viteza de reacție a
răspunsului la criză, dimensiunea acestuia,
precum și caracterul în desfășurare al pachetelor
de măsuri financiare luate pentru atenuarea și
combaterea efectelor crizei. Nu numai că
acestea sunt similare ca natură între diverse
economii, dar se observă în unele cazuri și
adăugări la măsurile adoptate inițial sau

revizuiri ale susținerii bugetare a acestora,
inclusiv în funcție de reacția piețelor financiare.
Instituțiile financiare internaționale, la
rândul lor, au creat instrumente financiare cu
acces rapid și simplificat sau instrumente de
susținere cu rol multiplicator (garanții, linii de
credit cu minimă condiționalitate, instrumente
de natura capitalului social - equity - care să
complementeze îndatorarea suplimentară a
entităților private, instrumente care urmăresc
finanțarea firmelor inovative care nu se
conformează profilului de risc aferent creditelor bancare etc.). Măsurile foarte importante
adoptate la nivelul UE merită o examinare
separată.
Răspunsul fiscal, chiar dacă este elementul
principal în gestionarea crizei, nu putea fi
eficace fără sprijinul din partea măsurilor luate
de către băncile centrale și autoritățile de
reglementare și supraveghere în domeniul
financiar (cu centrare pe sistemul bancar). Un
element comun crizei actuale și celei financiare globale începute în 2008 a fost acela al
recunoașterii importanței menținerii în funcționare a piețelor financiare și a sistemelor de
plăți, precum și al luării de măsuri proactive
care să asigure premizele continuării finanțării
sectorului real în special de către băncile
comerciale, în ciuda accentuării inevitabile a
aversiunii față de risc a acestora.
În această cheie trebuie citite răspunsurile
rapide ale celor mai multe bănci centrale în
asigurarea lichidității, evitarea blocajelor sau a
apariției de distorsiuni severe pe diferite
segmente ale piețelor financiare prin crearea de
backstop-uri sau asumarea rolului de formatori
de piață. Noutatea aici vine din dimensiunea
fără precedent a intervențiilor bilanțiere (de
relaxare cantitativă) pentru băncile centrale
emitente de monede de rezervă (intervenții
adeseori suplimentate și diversificate în funcție
de reacția piețelor financiare, ceea ce face ca
acum capacitatea de acțiune a BCE să se
apropie ca ordin de mărime de cea a Fed),
precum și - vizibil mai ales în cazul SUA - din
concentrarea acestor intervenții (inclusiv din
postura de formator de piață) și asupra segmentelor corporative ale piețelor de instrumente financiare, inclusiv al celor cu riscuri
pronunțate și randamente corespunzător mai
înalte, simultan cu retrogradarea calificativelor
de rating pentru numeroase entități ce erau
anterior în categoria recomandată investițiilor
(fallen angels). Aceste amplificări implicite ale

mandatelor unor bănci centrale mari sunt
modificări majore, de natură să reclame o
reflecție pe termen mai îndelungat asupra
modului în care ele influențează suplimentar
independența autorităților monetare și despre
ce va însemna ”noua normalitate” în materie
de politică monetară la nivelul acestor instituții
în condițiile unei dominanțe fiscale din ce în ce
mai pronunțate.
Nu în ultimul rând, merită menționate
măsurile temporare de relaxare a reglementărilor aferente sectorului bancar contemplate și adoptate nu doar pe plan național, dar
și în mod concertat la nivelul UE de către
Autoritatea Bancară Europeană și Mecanismul
Unic de Supraveghere. Acestea includ posibilitatea pentru bănci de a utiliza amortizoarele de
capital constituite, evitarea reîncadrării în
categoria de neperformanță a debitorilor ce
beneficiază de moratorii ale serviciului datoriei
către bănci în contextul crizei Covid-19,

moderarea prociclicității evaluărilor contabile
prin standardele IFRS9, etc. Cu toate acestea,
utilizarea efectivă a resurselor astfel eliberate
de către bănci s-a dovedit până în prezent
ezitantă și modestă la nivel agregat.
cum va ieşi românia din această
dilematică problemă?

În ceea ce priveste România, câteva
elemente noi trebuiesc salutate. Introducerea
posibilității de achiziție de către BNR pe piața
secundară a titlurilor de stat reprezintă un
backstop important (inclusiv ca semnal) în
contracararea distorsiunilor ce pot apărea în
perioada de criză, contribuind la funcționarea
normală a acestui segment de piață.
Anunțul recent al agreării cu BCE a unei
linii repo de funizare de lichiditate în moneda
unică de până la 4,5 miliarde euro (contra unor
garanții de înaltă calitate denominate în aceeași

monedă), valabilă în cursul anului curent dar
cu posibilitatea prelungirii funcționării acesteia
în funcție de necesități reprezintă un alt
element important de consolidare a stabilității
financiare și de evitare a volatilității excesive
a cursului de schimb.
Am avut privilegiul demarării discuțiilor
pe această temă cu contrapărți din BCE de la
sfârșitul anului 2012, în contextul formulării
poziției României față de proiectul Uniunii
Bancare. Arătam atunci (ca si ulterior, în
repetate rânduri, inclusiv din postura de
vicepreședinte al BEI precum și din cea
actuală), că în țările gazdă, unde sectorul bancar este dominat în proporție de 70-90 la sută
de bănci aparținând unor grupuri localizate în
țări de origine din zona euro, dar există și o
substituție importantă de monedă pe plan local,
o posibilă cerere accentuată pe termen scurt
pentru retragerea de depozite din bănci ar putea
fi acoperită prin lichiditate în monedă
națională furnizată de către banca centrală fie
prin operațiuni de piață, fie prin facilitatea de
credit.
Pentru depozitele în valută, aceste lichidități
în lei ar putea fi convertite prin operațiuni de
swap cu banca centrală, dar acumularea unor
asemenea operațiuni ar pune presiune pe
rezervele internaționale, cu consecințe asupra
unei posibile volatilități excesive a cursului de
schimb. Existența unei linii de acces la
lichiditate în euro (pe care eu am gândit-o drept
permanentă și activabilă doar în condiții bine
definite de amenințări manifeste la adresa
stabilității financiare) transmite semnalul sprijinului BCE, minimizând astfel șansele ca
cererile de retragere de depozite denominate în
euro să devină substanțiale, inclusiv în condițiile
unui volum mic de lichiditate accesat efectiv
prin linia repo și asigurând un teren de joc egal
pentru băncile cu capital majoritar străin
(capabile să acceseze facilitățile BCE prin
intermediul băncilor-mamă) și cele autohtone.
Cred că BNR trebuie felicitată pentru consecvența cu care demersul în echipă a fost continuat
și, în cele din urmă, finalizat cu succes.
Aranjamente similare (însă de tip swap) au
fost agreate de către BCE cu Bulgaria și Croația
(dată fiind anticipația că aceste două țări vor
intra in curând în mecanismul ERM2), iar la
nivelul țărilor din Balcanii de vest au loc discuții
bilaterale cu BCE (discuții în care Inițiativa de
la Viena a avut un rol consultativ informal)
pentru eventuala acordare de facilități similare,
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având în vedere integrarea comercială,
investițională și financiară puternică a acestor
economii cu zona euro si cu UE în ansamblu.
cum se vor reaşeza economiile în perioada
postcriză: cine şi ce câştigă, cine şi ce
pierde? vedeţi modificări în ceea ce
priveşte polii de putere la nivel global?

Nu aș aborda subiectul din perspectiva
unor economii individuale, fie și ele extrem de
relevante la nivel mondial. Preocuparea este,
după mine, legată în primul rând de modul în
care se vor modifica lanțurile transfrontaliere
de ofertă care au marcat peisajul economic cu
precădere în ultimii 40 de ani.
Este o întreagă dezbatere asupra temei
readucerii producției în perimetrul granițelor
naționale sau în proximitatea acestora (reshoring și near-shoring), dezbatere care a devenit
proeminentă începând cu tensiunile protecționiste manifeste în comerțul internațional și
a cărei amploare ca urmare a crizei induse de
pandemie a făcut-o și mai vizibilă. În primul
rând, acest fenomen de reevaluare a globalizării are mai mult sens conceptual și este mai
fezabil în anumite sectoare decât în altele (în
special in prezența unor argumente care țin de
reziliență, securitate sanitară, alimentară,
energetică etc.), o singură cheie de analiză
nefiind funcțională.
Apoi, pentru dezvoltarea dezirabilă pe plan
național a unor activități, va trebui văzut modul
în care lanțurile de ofertă vor putea fi funcțional reconfigurate fără pierderi substanțiale de
eficiență, având în vedere rolul dominant jucat
de anumite economii (cu precădere cea
chineză) în furnizarea de materii prime și
produse intermediare necesare realizării produsului finit (am în vedere aici nu numai industria
auto, respectiv cea de mașini și echipamente în
ansamblu, dar și cea farmaceutică, de aparatură
medicală, echipamente digitale etc.).
O idee care circulă vizibil în prezent este
aceea de substituție a importurilor ca principiu
al reconfigurării economice, date fiind vulnerabilitățile ce au devenit aparente prin perturbările din lanțurile de ofertă drept consecință a
crizei pandemice. Pe lângă oportunitatea și
fezabilitatea sectorială diferențiate la care mam referit deja, riscul aplicării generalizate a
unei asemenea abordări (la care s-a recurs
extensiv și îndeobște cu rezultate proaste în
numeroase economii emergente în anii 60-70),
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este cel a anulării câștigurilor de eficiență
(traduse în accesul la produse și servicii mai
ieftine) derivate din folosirea avantajelor
comparative, alături de stimularea unei
recrudescențe generalizate a protecționismului.
Una din consecințele scăderii dinamicii
comerțului mondial este impactul asupra
încetinirii creșterii economice în economiile cu
deschidere redusă și cu o structură economică
distorsionată.
Cu toate acestea, vulnerabilitățile menționate vor fi de natură să conducă cel mai
probabil la o diversificare a lanțurilor de ofertă
prin crearea de alternative la poziția dominantă
a Chinei în multe sectoare economice implicate în lanțurile globale de ofertă (se discută
despre varianta minimală China +1) și reconfigurarea producției bunurilor considerate drept
strategice (inclusiv din punctul de vedere al
capacității de gestionare a crizelor de sănătate
publică) mai aproape de piețele de consum
final. Avantajul UE este cel al posibilității
(limitate) de regândire a unei ajustări a
lanțurilor de ofertă în interiorul Uniunii, ajutată
de un progres rapid al digitalizării și robotizării
pentru creșterea productivității (care să contracareze în acest fel nivelurile ridicate ale
salariilor), însă cu constrângerea evidentă a
dependenței majore a UE în ansamblu de
comerțul internațional, atât în privința exporturilor, cât și în cea a importurilor.
Dilema despre modificările structurale nu
implică numai o reordonare geografică a
activităților economice, ci pune problema ajustărilor persistente între sectoare.
Cercetări recente indică o performanță
mult peste medie a cotațiilor acțiunilor emise
de firmele reziliente la măsurile de distanțare
socială (nu întâmplător, firme de mari dimensiuni cu activitate în domeniul digital sau al
infrastructurii conexe) față de subperformanța
firmelor lipsite de reziliență (lucru validat și de
evoluția relativă a randamentelor opțiunilor
atașate). Aceasta ar indica un cost mai ridicat
al capitalului pentru firmele lipsite de reziliență, sugerând faptul că unele locuri de
muncă din aceste industrii ar putea dispărea
permanent și dând ca soluție o redirijare a
eforturilor de susținere prin politici publice
către firmele reziliente[2].
În plus, nivelul de pregătire al salariaților
pare să fie strâns corelat cu dimensiunile
pierderii de locuri de muncă in cazul modelării
unor posibile viitoare șocuri pandemice, anga-

jații cu grad redus de pregătire putând întrevedea scăderi cu până la 42 la sută ale
numărului de locuri de muncă, în timp ce
angajații cu pregătire avansată ar înregistra o
reducere de numai 7 la sută.[3] Investițiile în
capital uman, inclusiv cele în seturi de competențe profesionale flexibile apar drept
cruciale în facilitarea problemei dificile a
ajustărilor structurale afectate de incertitudine.
O altă perspectivă se referă la modificările
pe care posibilitatea muncii la distanță și riscul
unor alte valuri ale Covid-19 (sau cel al unor
posibile alte pandemii) le vor produce asupra
aglomerărilor urbane, în sensul deciziilor
posibile de reducere a numărului angajaților
prezenți fizic la muncă în birouri, ale deciziilor
de relocare privind sectorul imobiliar rezidențial, al efectelor acestora asupra traficului rutier
cu autoturisme private față de transportul în
comun (la rândul său comportând riscuri legate
de aglomerare) și afacerilor de suport (restaurante, cafenele, supermarket-uri). Mă îndoiesc
că vom vedea o inversare a concentrării urbane
existente (unde 20% din populația globului
trăiește în orașe cu cel puțin 1 milion de
locuitori), mai degrabă fiind vorba despre o
menținere a status quo cu dispersarea mai
pronunțată în zone proxime în funcție de
profesie, venituri, calitatea infrastructurii de
transport și comunicații, cea a serviciilor de
sănătate și educație disponibile, etc.
Cu toate că e greu să tragi concluzii
definitive în perioade atât de incerte, cred că
unul din efectele crizei va fi cel de ”limpezire a
apelor”, de separare într-un echilibru binar și la
nivelul țărilor, dar și la cel al firmelor. Pentru
economiile emergente, văzute drept șansa
economiei mondiale după criza financiară
globală, intervin restricțiile spațiului fiscal
limitat, a impactului prețului în reducere al
materiilor prime (în special al petrolului), a
variației pro-ciclice și volatilității fluxurilor de
capital (inclusiv reconfigurarea investițiilor
străine directe și reducerea remiterilor). Pentru
economiile avansate și cele emergente, precum
și pentru ansamblul firmelor, succesul va fi cel
mai probabil dat de viteza cu care vor fi
încorporate funcțional (dar și generate) inovațiile, de reziliența demonstrată, de flexibilitatea
și capacitatea de adaptare la modificările antrenate de reconfigurarea lanțurilor de ofertă, cu
procesele de transformare digitală, automatizare, robotizare, utilizare a inteligenței artificiale, etc. devenind omniprezente.

cum vedeţi reaşezarea economiei
româniei postcriză? vom putea face acele
schimbări mult aşteptate pentru a orienta
economia către rentabilitate şi dezvoltare
sustenabilă?

Am vorbit în prima parte a discuției
noastre despre gestionarea crizei economice ca
fiind separată de relansarea economică sustenabilă, a doua depinzând într-o anumită măsură de rezultatele eforturilor ce aparțin
primului proces, dar bazându-se pe elementul
central al investițiilor (private și publice) ca
generatoare de tracțiune în economie, acestea
fiind factorul ce poate îmbunătăți pe termen
lung productivitatea și competitivitatea economiei naționale (ceea ce creează și spațiul
necesar pentru eventuale majorări salariale în
viitor), conducând și la creșteri sustenabile ale
PIB potențial.
Șansele României de a opera transformări
de substanță și de bună calitate sunt mari, dar
și riscurile ca aceste transformări să nu fie
exploatate drept oportunități veritabile sunt
simetrice șanselor. Dacă echilibrul binar de
care aminteam se va confirma, ratarea oportu-

nităților nu va rămâne doar o posibilitate
nefructificată, ci ar putea întârzia material
parcursul României de alăturare la grupul
economiilor reziliente și dinamice. Va fi vorba
în ultimă instanță de trecerea unui adevărat (și
dur) test de maturitate economică, socială și nu
în ultimul rând politică.
O primă oportunitate va fi aceea a aplicării
efective și pe scară largă a transformării digitale, a automatizării, robotizării, folosirii IA,
etc., precum și a consolidării capacității interne
de inovare și transpunere în utilizare practică a
inovării (scalare). Reconfigurarea lanțurilor de
ofertă în care România este integrată va aduce
cu sine generalizarea acestui fenomen și va
continua cel mai probabil tendința de ascensiune pe scara valorii adăugate, dar importantă
ar fi componenta activă, dincolo de transformările inevitabile care încep din afară, precum
și abordarea complementară a inovării inclusiv
din perspectivă regională și transfrontalieră.
Un atu suplimentar îl prezintă aici și șansa
reintegrării unei părți a diasporei în procesele
de transformare.
O a doua ar fi dezvoltarea în condiții de
eficiență a unor sectoare (agricultură, energie,

sănătate, etc.) de la care așteptăm multe, dar
care au avut mai degrabă performanțe modeste
în raport cu așteptările. La fel cu oportunitatea
investițiilor în capital uman, ceea ce presupune
o transformare a modelului aplicat până în
prezent în privința educației, cu accent pe
seturi de cunoștințe și abilități flexibile, învățare continuă, reorientare în linie cu transformările structurale în derulare, etc.
O a treia șansă este aceea relansare economică cu privire și spre dimensiunea
ecologică și acțiune în privința climei, element
mai puțin prezent în perioada gestiunii de
criză, dar care e de așteptat să reapară în primplanul preocupărilor din perioada de refacere
și să condiționeze substanțial procesele de
transformare structurală.
O a patra șansă este aceea de conectare mai
bună la evoluțiile și oportunitățile pe plan
european, unde vocea României este încă puțin
auzită în comparație cu potențialul său. De
asemenea, spațiul fiscal din păcate restrâns de
care dispune România ar putea fi ameliorat
considerabil dacă vom fi în stare să folosim
efectiv resursele considerabile puse la dispoziție prin pachetul de redresare agreat la nivelul
UE, alături de instrumentele de garantare paneuropene și cele de equity oferite de BEI, CE
și facilitățile BERD.
Am menționat existența unor provocări
importante. Una dintre acestea ar fi relansarea
economică în condițiile refacerii echilibrelor
macroeconomice esențiale și în primul rând al
renunțării la modelul politicilor prociclice
urmate de episoade de corecție dureroase și
greu de digerat atât economic cât și social.
O a doua provocare se leagă de nevoia de
incluziune a creșterii (se discută mult despre
solidaritate și coeziune). Dacă un răspuns
favorabil la provocarea transformării digitale
se va concretiza, va fi nevoie și de un pachet de
măsuri care să evite formarea unui clivaj în
adâncire între insulele de urban prosper (cu tot
efectul lor de halou regional) și zonele mari de
rural sărac, dată fiind și mobilitatea internă
relativ redusă a forței de muncă.
O a treia provocare este cea perenă, a
acțiunii concertate pe termen mediu și lung, de
la continuitatea participării la procesele de
transformare pe plan european la demararea și
continuarea cu succes a investițiilor de mari
dimensiuni, în infrastructură și nu numai.
Drept concluzie, o premisă importantă a
reușitei va fi dacă România se va dovedi
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capabilă să participe la construirea noii normalități, cu toate ca gradele de libertate existente
vor fi mai puține decât constrângerile, mai
degrabă decât s-o parcurgă drept un dat exterior.
care va fi impactul actualei crize asupra
sistemelor financiare, în general, şi a celor
bancare, în particular?

Reiau ideea conform căreia această criză a
afectat mai întâi sectorul real, cu șocul de ofertă
afectând ambele laturi. Cea a cererii, dincolo de
afectarea sa prin restricțiile de mobilitate și
măsurile de distanțare socială, începe să aibă o
dimensiune financiară importantă, inclusiv cu
implicații financiare. În cele din urmă, asupra
sectorului financiar se vor reflecta și problemele
unei eventuale reveniri întârziate, lente sau
fragile în ansamblul economiei, deși sprijinul de
lichiditate al băncilor centrale va reprezenta un
ajutor important în menținerea stabilității
financiare.
Un prim element ce merită analizat este
măsura în care băncile au redus acordarea de
credite noi sau rostogolirea unei părți a celor
existente, fenomen obișnuit în condițiile unei
crize, atât datorită aversiunii lor crescute față de
risc, precum și prin scăderea cererii din partea
clienților, ambele alimentate de prezența unor
incertitudini neobișnuit de mari. La nivelul
României, datele disponibile pentru aprilie
indică doar modificări minore în comparație cu
primul trimestru al anului curent, față de o
creștere notabilă a soldului depozitelor
populației și o inversare bruscă a tendinței
pentru depozitele societăților nefinanciare în
aprilie, sugerând o nevoie mai mare de
lichiditate și capital de lucru a acestora.
La această analiză trebuie asociată și perspectiva discutată anterior a relaxării temporare
a măsurilor prudențiale, de natură să stimuleze
continuitatea fluxurilor de finanțare bancară și
în perioada crizei. În mod important, aceste
relaxări temporare nu trebuie să afecteze
calitatea informațiilor asupra calității expunerilor băncilor, astfel încât elementul discutat
este nu schimbarea definițiilor creditelor neperformante, ci mai degrabă utilizarea pe
durată determinată a unor elemente de capital,
de tratament contabil și de încadrare în clase de
risc pentru a stimula capacitatea de împrumut
a băncilor.
Ca punct de pornire, grupurile bancare
europene și subsidiarele lor din România sunt
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semnificativ mai bine capitalizate și dispun de
niveluri mai bune ale lichidității (precum și de
acces suplimentar la aceasta) decât la începutul
crizei financiare globale. La nivel european
consolidat, profitabilitatea acestora rămâne
mai degrabă modestă.
Ca element pozitiv în sprijinirea intermedierii financiare, pachetele de stimulare a
economiei adoptate de multe țări sunt concepute a opera prin intermediul sistemului bancar, oferind acestuia instrumente de atenuare a
riscului (în special de natura garanțiilor) pentru
a putea continua acordarea de credite pentru
capital de lucru și, în măsură mai limitată, în
scopuri investiționale.
Pe de altă parte, gradul de îndatorare al
sectorului nefinanciar s-a amplificat față de
situația dezintermedierii înregistrate în urma
precedentei crize, el atingând sau depășind
nivelurile din 2008, ceea ce expune existența

anilor 2010-2015, când amânarea (atât în
România cât și în mai multe alte economii din
regiune) acestui proces a constrâns puternic
capacitatea și disponibilitatea de acordare de
noi împrumuturi, conducând și la vânzarea
creanțelor neperformante la prețuri extrem de
reduse. Mai mult, este posibil ca sfârșitul
perioadei de relaxare a condițiilor prudențiale
(nu numai la nivel național, ci și al UE) să
coincidă cu acumularea de expuneri neperformante, creând o dublă constrângere pentru
bănci, ceea ce reclamă o pregătire dinainte a
reacției intermediarilor financiari.
Interacțiunile sectorului bancar cu piețele
financiare merită de asemenea examinate.
Performanțele bune ale piețelor bursiere (ce
reflectă pachetele de sprijin economic de mari
dimensiuni și intervențiile neobișnuit de ample
ale băncilor centrale din economiile avansate
mari), până în prezent deconectate de evoluțiile

unor vulnerabilități ale debitorilor în condițiile
unei contracții economice brutale, urmate de o
posibilă revenire treptată, fragilă și inegală
între țări.
Aceasta presupune pe de o parte atenuarea
eforturilor de provizionare ale băncilor pentru
debitorii solvenți care au solicitat participarea
la moratorii bancare, iar pe de altă parte urmărirea cerinței de evitare a stimulării hazardului
moral, elemente aflate într-un echilibru delicat.
O problemă dublă este cea a acumulării cu
un decalaj a unui stoc de credite neperformante
după expirarea perioadei moratoriilor bancare
și fiscale, mai ales dacă revenirea economică
va fi una trenantă. În aceste condiții, nu numai
că va fi necesar un efort de recunoaștere
transparentă și provizionare corespunzătoare
pentru expunerile respective, dar și de rezolvare rapidă a acestora, având deja experiența

sectoarelor reale, nu sunt ferite de riscul unor
corecții importante în viitor. Deși capitalizarea
și lichiditatea băncilor sunt argumente importante pentru reziliența acestora, o eventuală
corecție bruscă a prețurilor acțiunilor și
obligațiunilor ar pune presiune pe sistemul
bancar, cu toate că accesul la facilitățile băncilor centrale (cu precădere la cele de
lichiditate) atenuează în parte acest risc.
O diferență notabilă față de începuturile
crizei anterioare, atât pentru economiile
Europei centrale și de est, cât și pentru cele
emergente în ansamblu este importanța pe care
fluxurile de capital non-bancare și investitorii
de portofoliu au căpătat-o în finanțarea acestor
economii. Participanții la Inițiativa de la Viena,
platformă public-privată cu caracter voluntar a
cărei menire inițială a fost evitarea dezintermedierii financiare dezordonate și menținerea

Ca element pozitiv în sprijinirea intermedierii
financiare, pachetele de stimulare a economiei
adoptate de multe țări sunt concepute a opera prin
intermediul sistemului bancar, oferind acestuia
instrumente de atenuare a riscului (în special de
natura garanțiilor) pentru a putea continua acordarea
de credite pentru capital de lucru și, în măsură mai
limitată, în scopuri investiționale.

expunerilor bancare în economiile central și
est-europene, au decis recent șă diversifice
reprezentarea sectorului privat și să invite un
grup reprezentativ de investitori instituționali
pentru a reflecta împreună în cadrul unui
dialog deschis nu numai asupra dinamicii
viitoare a fluxurilor de finanțare către
economiile zonei, dar și asupra explorării unor
posibile abordări menite să reducă din
prociclicitatea fluxurilor de capital și să
contribuie la temperarea volatilității acestora.
Discuțiile bilaterale inițiale au fost purtate cu
investitori de portofoliu ale căror active aflate
în administrare (aum) totalizează aproape 16
trilioane dolari SUA.
O ultimă problemă relevantă pentru discuția de față e mai degrabă o întrebare decât un
răspuns: având în vedere că finanțarea bancară
transfrontalieră și cea de portofoliu s-au dezvoltat în paralel cu dominanța lanțurilor internaționale de ofertă, cum va influența regândirea acestora din urmă volumul, calitatea,
diversitatea și stabilitatea finanțării? Ideea unor
lanțuri productive mai scurte, eventual circumscrise perimetrului național în anumite
sectoare sporește eficiența acțiunilor băncii
centrale (atât în ceea ce privește politica
monetară cât și în privința reglementării și
supravegherii), însă nu elimină a priori
posibilitatea substituției de monedă, nici pe cea
a limitării bazei de finanțare a sistemului
bancar la capitalul autohton disponibil, ceea ce
s-ar putea dovedi insuficient pentru creșterea
sustenabilă a PIB potențial pe termen mediu și
lung. Fragmentarea finanțării transfrontaliere
ar prezenta și riscul unei diferențieri naționale
în privința regimurilor de reglementare și
supraveghere (diminuată la nivelul UE de
activitatea EBA, SSM și SRB), cu consecința
creșterii costurilor de tranzacție în sectorul
financiar și a unui impact negativ în consecință
asupra costului capitalului/creditului. Din nou,
pe lângă eforturile depuse în cadrul BRI, al
G20, etc., Inițiativa de la Viena funcționează și
ca o platformă de dezbatere și armonizare a
pozițiilor reglementatorilor și supravegheto-

rilor din țările de origine și cele gazdă, cu
consultarea punctuală a reprezentanților grupurilor bancare transfrontaliere.
ce trebuie să învăţăm de la această criză în
derulare?

M-aș opri doar la câteva concluzii
preliminare, procesul prin care trecem fiind
departe de a se fi încheiat.
Criza actuală a reafirmat cât de importantă
este pentru țări, ca și pentru indivizi sau firme
consolidarea și păstrarea rezilienței. În cazul
României, lipsa spațiului fiscal și nevoia de
echilibrare a poziției externe au limitat masiv
marja de acțiune posibilă. Este esențială redobândirea și menținerea principalelor echilibre
care sprijină funcționarea economiei și în
perioade de stres economic sever, cum este cea
de față.
La nivelul politicilor economice, o
observație pune în balanță nevoia de acțiune
decisivă și pragmatism cu cea de prudență și
sustenabilitate pe termen mai îndelungat.
Pachetele economice de sprijin au fost în
general de mari dimensiuni, au fost augmentate în timp și s-au bazat în principal pe un
răspuns fiscal, susținut și de către băncile
centrale (în grade variabile, de la intervenții pe
piețele secundare ale titlurilor de stat din
rațiuni de stabilitate financiară și evitare a
volatilităților distorsionante ale randamentelor
și până la finanțarea monetară a deficitelor, eu
nesusținând ultima rațiune amintită). E de
discutat cum vor opera pe mai departe
autoritățile monetare din punctul de vedere al
independenței lor modificate de prezența unei
dominanțe fiscale accentuate și ce anume va
însemna (respectiv la ce orizont de timp se va
petrece) normalizarea politicilor monetare ale
băncilor centrale cu rol global.
Acțiunea concertată pe plan național și
internațional, în paralel cu măsurile adoptate
de instituțiile financiare internaționale a fost
promptă; la nivelul UE, pachetul de redresare
marchează ca noutate această colaborare în

materie de politici fiscale. Aceasta merită salutată, dar e greu de spus dacă concertarea are
șanse de permanentizare sau ambiții realiste
mai mari.
Surprinzătoare au fost și realizarea (prin
contracțiile abrupte și adânci din martie-mai)
gradului intim în care economiile sunt multiplu
interconectate, precum și a flexibilității multor
firme si persoane care, prin munca la distanță,
trecerea pe platforme digitale (pe lângă socializarea prin zoompozioane, etc.) au permis
continuarea activităților și au minimizat în
termeni relativi efectele șocului, menținând
funcționale multe sectoare ale economiei.
Germania are performanțe foarte bune în a
reduce creșterea șomajului prin raport cu alte
țări, lucru atribuit în mare parte și funcționării
sistemului flexibil de Kurzarbeit. Capacitatea
unor industrii de a reconverti rapid echipamentele existente și a produce inputuri necesare pentru activitatea medicală, dar și
echipamente de protecție și materiale sanitare
este de asemenea un element de salutat.
Ca orice criză, și cea de față a făcut mai
vizibile lucrurile nesustenabile, reclamând
corecția acestora și a grăbit considerabil trecerea în cotidian a unor tendințe ce păreau a
avea un ritm intern mai lent - am în vedere aici
în mod special transformarea digitală accelerată brusc la nivel mondial în decursul ultimelor luni.
Față de perioada crizei anterioare, comunitatea academică economică a reacționat
rapid, existând în prezent o abundență de studii
și chiar reviste științifice și cărți care se ocupă
de diferitele aspecte ale crizei induse de
pandemie. E o provocare în sine să poți ține
pasul cu ceea ce se scrie!
O ultimă concluzie este că ne aflăm
departe de sfârșitul crizei și că parcursul ce se
prefigurează a fi îndelungat, dificil și incert
reclamă viziune, decizie, coeziune dar și
prudență și, mai mult decât oricând, experiență
și competență.
norel Moise

[1] Sergio Correia, Stephan Luck și Emil Verner - ”Fight the Pandemic, Save the Economy: Lessons from the 1918 Flu”, Liberty Street Economics, Federal Reserve
Bank of New York, 27 martie 2020, libertystreeteconomics.newyorkfed.org
[2] Marco Pagano, Christian Wagner și Josef Zechner - ”COVID-19, asset prices, and the Great Reallocation”, voxeu.org, 11 iunie 2020
[3] R. Maria del Rio-Chanona, P. Mealy, A. Pichter, F. Lafond și J. Doyne Farmer - ”Predicting the supply and demand shocks of the COVID-19 pandemic: An industry
and occupation perspective”, voxeu.org, 16 mai 2020
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tbi bank, parteneriat cu
platforma termene.ro

TBI Bank anunță un nou parteneriat cu platforma
Termene.ro pentru a oferi companiilor o soluție
inovatoare de finanțare și o experiență mai bună
în procesul de creditare. Companiile care
folosesc Termene.ro pot accesa acum un
împrumut direct în cadrul platformei, într-un
proces digital, fără vizite la bancă, birocrație
inutilă sau garanții. Procesul de aplicare online
pentru un împrumut durează doar 5 minute, iar
documentația necesară este redusă și la îndemâna
oricărui proprietar de afaceri. Răspunsul la
cererea de credit este transmis clienților în
maximum 24 de ore. Prin acest parteneriat, TBI
Bank și Termene.ro oferă finanțare de până la
15.000 euro (echivalent în lei), pe o perioadă de
12 luni, firmelor mici care caută o soluție de
finanțare rapidă și convenabilă pentru a-și
dezvolta afacerea sau pur și simplu pentru a
acoperi anumite nevoi punctuale de flux de
numerar.

Primele 1.000 de credite
aprobate de banca transilvania
în programul iMM invest
Banca Transilvania a aprobat 1.000 de
credite în cadrul IMM Invest, program care
susţine antreprenorii prin acces la lichiditate,
prin garantarea majoritară a acestor credite şi
subvenţionarea dobânzii de către Stat până la
finalul anului.
Ce înseamnă pentru antreprenori şi economie aceste 1.000 de credite:
n Circa 500 de milioane de lei care intră în
economie, dintre care aproximativ 430 de
milioane de lei sunt pentru capital de
lucru, iar aproape 70 de milioane de lei
pentru investiţii;
n Sunt susţinute firme din aproape toate
domeniile, cele mai multe cu activitate în
comerţ, transport de mărfuri şi persoane,
servicii, construcţii şi HoReCa;
n Susţinerea a peste 18.000 de locuri de
muncă.

Extindere colaborare

„Mai ales în contextul economic volatil din
prezent, companiile se străduiesc să atenueze
impactul asupra afacerilor din timpul epidemiei
de coronavirus. La TBI, ne-am luat angajamentul
de a ne ajuta clienții, proprietari de afaceri mici și
mijlocii, să-și mențină activitatea și să traverseze
mai usor aceste momente dificile, ceea ce
înseamnă inclusiv să facilităm accesul rapid la
resursele financiare atât de necesare”, a declarat
Florentina Mircea, Director Executiv în cadrul
TBI Bank.
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EximBank şi Agricover Credit IFN,
principală instituţie financiară dedicată
finanţării agriculturii româneşti, au agreat
prelungirea şi suplimentarea acordului de
împrumut pe care cele două părţi îl au în
derulare pentru asigurarea resurselor necesare
dezvoltării de noi produse şi servicii financiare
destinate agricultorilor romani.
”Noul acord prevede suplimentarea cu 50
de milioane de lei a plafonului de împrumut în
valoare de 150 de milioane de lei şi prelungirea
perioadei de tragere până în 2022. Agricultura
reprezintă un domeniu strategic pentru noi şi,
prin acest parteneriat cu Agricover Credit IFN
ne implicăm activ în susţinerea agribusinessului românesc mai ales acum când producătorii
parcurg o perioadă deja dificilă şi au nevoie de
formule rapide şi flexibile de suport financiar.

“Programul IMM Invest a venit în momentul
în care economia românească are nevoie de
reluarea fluxurilor investiționale. Rezultatele
acestui program se vor reflecta atât la nivelul
pieței forței de muncă pe termen scurt, cât și în
procesele de inovare și digitalizare din economia
internă pe termen mediu, aspecte fundamentale
pentru dezvoltarea durabilă și continuarea
procesului de convergență economică europeană.
Aceste perspective sunt susținute și de potențialul
ridicat de ameliorare a investițiilor în aproape
toate sectoarele – atât cantitativ, cât și calitativ.
Spre exemplu, raportul PIB/investiții productive
se situa la aproximativ 4 în 2019 în România,
comparativ cu nivelul de 5 înregistrat în Polonia
și în Uniunea Europeană. Până acum, volumul
creditelor aprobate a depășit 0,4% din totalul
investițiilor productive din România din 2019” –
declară Andrei Rădulescu, Director Analiză
Macroeconomică, Banca Transilvania.

Contribuim astfel la furnizarea de soluţii
pentru acoperirea necesarului de lichidităţi al
agricultorilor locali, ajutându-i să depăşească
provocările contextului actual şi să-şi dezvolte
afacerile”, a spus Traian Halalai, preşedintele
executiv al EximBank.
EximBank şi Agricover Credit IFN au
încheiat primul acord de finanţare în 2013,
banca acordând societăţii un împrumut în
valoare de 70 de milioane de lei. De atunci,
acordul a fost prelungit anual, asigurând
resurse financiare pentru mii de producători
agricoli locali. În 2019, Agricover Credit IFN
a acordat credite în valoare de 1,88 miliarde de
lei, în creştere cu 16% faţă de 2018, în timp ce
numărul clienţilor activi a crescut cu 23% faţă
de anul precedent, ajungând la 3.434 de
fermieri.

CEC bank premiază medicii

CEC Bank, instituția financiară cu cea mai
lungă tradiție și cea mai extinsă rețea teritorială
din România, continuă să fie alături de salariații
din spitalele care au luptat în prima linie
împotriva COVID-19. Astfel, Banca oferă 1.000
de pachete de vacanță gratuite, iar înscrierile se
pot face site-ul Băncii, www.cec.ro.
Pachetele de vacanță includ trei nopți de
cazare cu mic dejun, pentru 2 persoane, în

unități hoteliere de 4 și 5 stele din rândul
clienților CEC Bank. Banca va suporta integral
costurile aferente, cu plata în avans către
hotelurile partenere.
Continuăm să fim alături de personalul
medical, iar această nouă campanie este modul
în care vrem să ne arătăm recunoștința față de
cei care au avut grijă de sănătatea noastră și a
celor dragi în perioada dificilă prin care am
trecut. În plus, am implicat în campanie și în
schema noastră de sprijin și companiile
hoteliere, clienți ai băncii, care au trecut printro situație foarte dificilă, în contextul restricțiilor impuse pentru limitarea răspândirii
coronavirusului”, declară Bogdan Neacșu,
Președinte, Director General al CEC Bank.
Pachetele de vacanță acordate de CEC
Bank se adresează salariaților din spitalele care
au luptat în prima linie împotriva Covid-19
(spitale de asistență pentru cei bolnavi și
spitale suport), conform Ordinului Ministrului
Sănătății 623/2020 cu modificările ulterioare.
Pachetele de vacanță vor fi acordate în ordinea
înscrierilor, fără tragere la sorți, și conform
Termenilor și Condițiile Campaniei, putând fi
folosite în perioada 1 septembrie 2020 – 1
septembrie 2022, excluzând anumite perioade
din an (sărbătorile legale, perioadele de vârf de
sezon etc).

cont curent în ajustare

În perioada ianuarie-aprilie 2020 contul curent
al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1
782 milioane euro, comparativ cu 2 258
milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2019;
în structură, balanţa bunurilor a consemnat un
deficit mai mare cu 880 milioane euro, balanța
serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu
465 milioane euro, balanța veniturilor primare a
înregistrat un excedent mai mare cu 427
milioane euro, iar balanța veniturilor secundare
a înregistrat un excedent mai mare cu 464
milioane euro.
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România
au însumat valoarea netă negativă de 454
milioane euro (comparativ cu o valoare netă
pozitivă de 2 161 milioane euro în perioada
ianuarie – aprilie 2019), din care participaţiile la
capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat)
au însumat 33 milioane euro, iar creditele
intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de
487 milioane euro.
În perioada ianuarie – aprilie 2020, datoria
externă totală a crescut cu 683 milioane euro. În
structură:
l datoria externă pe termen lung a însumat 73
276 milioane euro la 30 aprilie 2020 (68,8 la
sută din totalul datoriei externe), în scădere cu
0,5 la sută față de 31 decembrie 2019;
l datoria externă pe termen scurt a înregistrat la
30 aprilie 2020 nivelul de 33 280 milioane
euro (31,2 la sută din totalul datoriei externe),
în creștere cu 3,3 la sută față de 31 decembrie
2019.

OtP bank, prima finanțare în iMM invest
OTP Bank a acordat primele credite
garantate prin Programul IMM Invest România.
Printre acestea se numără și finanțarea acordată
producătorului român de containere Lucimet
Prod SRL. Finanțarea în valoare de 1 milion lei
este deja utilizată de companie și asigură
capitalul de lucru în vederea creșterii
productivității pentru fabrica din București.
OTP Bank s-a alăturat la startul celui mai
amplu program guvernamental destinat
garantării creditelor pentru întreprinderile mici
și mijlocii, IMM Invest România, iar la
începutul lunii mai a fost finalizat procesul de
semnare a Convenției de Garantare și Plată a

Granturilor cu Fondul Național de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și
Mijlocii. Câteva săptămâni mai târziu, primele
rezultate au apărut, dosarele de creditare au
intrat în fluxul standard de creditare, iar
clienții au început să intre în posesia banilor
solicitați.
Criza economică generată de pandemia de
coronavirus și limitarea posibilității de export
în perioada stării de urgență a afectat însă, prin
contracte amânate și reducerea volumelor
livrate, și domenii de activitate mai puțin cunoscute, cum este cel din segmentul construcțiilor metalice.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung
a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie – aprilie
2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019.
Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și
servicii la 30 aprilie 2020 a fost de 5,3 luni, în
comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen
scurt, calculată la valoarea reziduală, cu
rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2020 a
fost de 72,1 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la
31 decembrie 2019.
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DiGital Debates series: “ bankinG unDer Pressure:
creDitele bancare sub situații De urGențĂ”

Clienţii băncilor trebuie să înţeleacă că ratele
la credite le-au fost aMÂNatE, nu ŞtErSE!
lumea întreagă este în acestă perioadă ”under pressure” iar românia resimte din plin efectele sociale, umane
dar și economice ale pandemiei provocate de covid-sars-ii. trăim o *situație de urgență* fără precedent,
devenită între timp „de alertă”, la care companiile trebuie să găsească soluții și răspunsuri pentru a putea avea
un viitor. la fel şi băncile pentru că, până la urmă, sunt tot companii şi ele.

În acest moment se poate vorbi de un
restart pentru fiecare business: regândirea
planului de afaceri, conceperea de noi strategii
de business, găsirea de noi sisteme de finanțare
– credite bancare, fonduri europene, grant-uri
– și de rambursare a creditelor deja contractate,
propunerea de noi planuri de retenție a
personalului, care să asigure continuitatea
afacerii.
Am provocat, cu ajutorul colegilor de la
România Durabilă, în general, şi a jurnalistului
Daniel Apostol, în particular, o dezbatere
interesantă la care au participat în deja celebrul
format de distanţare socială următoarele personalităţi: Florin Dănescu, preşedinte executiv
ARB, Radu Graţian Gheţea, preşedinte al CA
Libra Internet Bank, Emil Bituleanu, CEO
Libra Internet Bank şi Liviu Fenoghen,
director CSALB. Iată care au fost principalele
idei expuse de către distinşii panelişti.

cerinţelor, folosind cu discreţie profesionalismul şi expertiza acumulată în timp.
Nu trebuie uitat că ceea ce se amână
acum la plată va văduvi băncile de încasări şi
le va diminua sumele pentru continuarea
creditării.
Aceste amânări pot deveni în viitor
neperformanţă sistemică: ce procent, e greu de
spus acum. Sunt în Parlament circa 9-10 legi
care impietează activitatea bancară:

am fi vrut şi noi ca una să treacă – e vorba de
semnătura electronică. Din păcate, încă stă la
sertar.
Riscul legislativ va rămâne cel mai pregnant pentru sistemul bancar, dincolo de alte
riscuri ce trebuie tratate cu celeritate: de
creditare, de litigii, de piaţă etc.
20 000 de lucrători bancari au stat în prima
linie, în sucursale, în toată această perioadă
grea. LE MULŢUMIM!

florin DĂnescu,
PreŞeDinte executiv arb

raDu Graţian Gheţea,
PreŞeDinte ca,
libra internet bank

florin Dănescu, preşedinte
executiv arb:
În acestă perioadă băncile sunt
văduvite de o parte din încasări

Băncile au primit în acestă perioadă valuri
de solicitări nemaiîntâlnite: pe IMM INVEST
am primit într-o săptămână cât se primea în
jumătate de an, în mod obişnuit, pe amânare de
plăţi, am primit într-o săptămână cât în alte 78 luni obişnuite.
Cu aportul semnificativ al digitalizării,
băncile au făcut faţă exemplar tuturor

20

Pia}a financiar| · mai 2020

radu Graţian Gheţea, preşedinte
ca, libra internet bank:
costurile concrete ale crizei se vor
vedea pentru bănci în 2021

2021. E de aşteptat să apară probleme în 2021
în ceea ce priveşte clienţii persoane fizice cu
educaţie financiară redusă, dar şi clienţii IMM
de genul afacerilor de familie, mai ales a celor
cu caracter sezonier.
Riscul populismului se amplifică şi e de
datoria noastră şi a media să le spunem
oamenilor că datoriile le-au fost AMÂNATE
nu ŞTERSE.

Relaţia bancă - client trebuie să continue,
indiferent de context - clienţii trebuie servisaţi
profesionist în orice conjunctură: nici noi nu
putem trăi fără clienţi, nici clienţii fără noi.
Clienţii noşti nu trebuie să simtă diferenţa, în
ceea ce priveşte serviciile pe care noi le oferim.
Chiar dacă este pandemie, băncile au trecut cu
brio un examen de maturitate: au făcut faţă
volumului mare de transferuri pe canale
alternative. Această criză sanitară a grăbit
proiectele de digitalizare pe care băncile le
aveau în derulare. Ea e tratată diferit faţă de
2008-2009: capacitatea de reacţie a celor
implicaţi e mai rapidă, conştientizarea e mai
bună.
Sperăm să nu mai vedem salturi în ceea ce
priveşte insolvenţele de la 1 companie din 30
la o companie din 7, cum a fost în criza
economică precedentă.
De această dată au funcţionat complementar moratoriul public şi cel privat: sectorul
bancar şi-a asumat parte din costuri în mod
voluntar, până să apară legi specifice, precum
OuG 37/2020. Costurile concrete ale crizei,
pentru sistemul bancar, se vor vedea abia în

Banca noastră e binecunoscută pentru
apetitul deosebit în ceea ce priveşte tehnologia
şi canalele alternative. Am testat cu toţii cu
succes lucrul de acasă, iar lucrurile au mers
perfect, dar am optat pentru varianta 70%
acasă -30% la birou, din solidaritate pentru
oamenii noştri din sucursale care au fost în
linia întâi pe toată perioada, la fel ca
farmaciştii.
A închide sucursalele este un lucru de
neimaginat pentru noi, indiferent de conjunctură. Un proiect al nostru foarte bine primit de
clienţi, semnătura electronică gratuită a devenit
realitate de curând. Am acceptat partea noastră
de cost al crizei pentru că, dacă un restaurant,

eMilian bituleanu,
ceo libra internet bank

liviu fenoGhen,
Director, csalb

emilian bituleanu,
ceo libra internet bank:
soldul de credite amânate la
plată în sistem va fi de 20-25%

de pildă, într-o astfel de situaţie, cum e criza
sanitară, rămâne imediat fără venituri, noi
trăim o perioadă din sold.
Circa 20% din soldul nostru de credite
reprezintă acum credite amânate de la plată
(situaţie similară sistemului). Sperăm ca în
2021 un procent cât mai mic dintre aceste 2025% amânate să devină neperformante.
Suntem pregătiţi pentru orice situaţie, lucrăm
la un sistem de provizionare specifică ce va fi
gata la 1 iulie.
Suntem solidari cu clienţii noştri din
creditare dar în acelaşi timp răspundem faţă de
deponenţi şi faţă de acţionari. După criză vor
apare schimbări în industrie dar şi in comportamentul clienţilor, şi trebuie să fim pregătiţi
pentru aceste lucruri.

liviu fenoghen, director, csalb
sumele record tind să ia ochii
publicului, dar ele nu spun totul
despre activitatea noastră

CSALB a stat la dispoziţia clienţilor şi în
această perioadă ca şi înainte de declanşarea
pandemiei în 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Din
1 008 cereri de conciliere primite în acest an,
doar 24 au venit direct la sediu, câteva prin
curier, în timp ce 99% au sosit prin intermediul
mailului sau aplicaţiei noastre online.
Am sesizat în prima parte a crizei o
atitudine de aşteptare din partea clienţilor, care
au vrut să vadă cum se modifică legislaţia.
Activitatea CSALB se redinamizează în
această lună, până acum primind 300 de cereri.
Sumele record tind să ia ochii publicului, dar
ele nu spun totul despre activitatea noastră. O
reducere de rată de la 400 de euro la 250, în
cazul unui credit ipotecar, s-ar putea să dea la
final o reducere mai mare decât ştergerea din
sold de 42 000 de euro sau 52 000 de CHF.
De la apariţia CSALB până azi au fost
acordate prin relaţia bănci - clienţi concilieri în
valoare de 3 milioane de euro. Noi nu vânăm
recorduri, ci vrem doar să ne facem bine
treaba.
Nu ne dorim să fim în pielea celor care vin
la noi cu cereri de conciliere, pentru că e clar
că acei oameni au probleme.
Dacă după criză vor apare noi clienţi cu
probleme, îi îndemnăm să vină întâi la noi, şi
nu la instanţe de judecată.
norel Moise
mai 2020 Pia}a financiar|
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despre dobânzi și despre joaca cu focul
banca națională a decis reducerea dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază (adică 0,25 la sută).
a fost o decizie dificilă, într-un context macroeconomic și internațional dintre cele mai complicate. în situația
de acum, de altfel, nu există soluții magice prin care băncile centrale să poată rezolva problemele, atât de
complexe, cu care se confruntă economia mondială, iar deciziile sunt cu atât mai dificile într-o țară
în care s-au acumulat dezechilibre macroeconomice de-a lungul anilor și a căror rezolvare nu poate în niciun
caz să se realizeze doar prin pârghii monetare.

eugen rădulescu

director al direcției stabilitate
financiară, bnr
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Marea, imensa problemă a României este
dezechilibrul bugetar. Nu s-a ajuns aici peste
noapte. În întreaga perioadă de la prăbușirea
comunismului ne-am confruntat cu o
capacitate scăzută de a colecta impozitele și
taxele și cu nevoi de cheltuieli mari și în
continuă creștere. După eforturi persistente și
adoptarea unor decizii deosebit de dificile,
reușiserăm, în urmă cu vreo 5-6 ani, să ne
apropiem de faimosul MTO (medium term
objective = obiectiv pe termen mediu, adică un
deficit mai mic de 1 la sută din PIB, in conditii
de creștere economică). Dar minunea nu a
durat prea mult: începând din 2017, guvernele
care s-au succedat la palatul Victoria au
adoptat o conduită pe care păsăreasca macroeconomiștilor o denumește “nesustenabilă”,
dar într-un limbaj de zi cu zi poate fi catalogată
drept aberantă și distrugătoare. Dacă în anii
2017 și 2018 au mai putut fi găsite expediente
pentru a menține iluzia unui deficit mai mic de
3 la sută din PIB (oricum, departe de MTO !),
rezervele de machiaj s-au epuizat, iar finalul
anului 2019 ne-a găsit la un nivel al deficitului
bugetar de 4,3 la sută – de departe cel mai
ridicat din Uniune Europeană. Să consemnăm
că nivelul mediu al deficitului bugetar a fost
anul trecut de 0,8 la sută pe ansamblul Uniunii.
Cel mai mare deficit, după România, a fost cel
al Franței, de 3 la sută din PIB, în condițiile în
care această țară își acoperă deficitul la rate ale
dobânzilor apropiate de 0. De consemnat, de
asemenea, că țările fost comuniste au, toate, o
situație bugetară cu mult mai bună. Ungaria a
avut un deficit de 2 la sută, Polonia de 0,7 la
sută, în timp ce Cehia și Bulgaria au avut

excedente bugetare (0,3, respectiv 2,1 la sută
din PIB).
Am insistat atât de mult asupra acestor
cifre, aride, fără îndoială, pentru că orice construcție macroeconomică începe cu o situație de
fapt, iar deciziile nu se adoptă din burtă sau
plecând de la iluzii, deși unii politicieni nu se
sfiesc să le întreţină, într-un dispreț total al
realității și al consecințelor acestora.
Declanșarea crizei Covid ne-a prins din nou
fără niciun fel de rezerve. Nici în privința unei
minime echipări a sistemului sanitar pentru a
putea face față situației de urgență, nici a
fondului de rezervă bugetar, care fusese tocat
fără remușcări. Nu putem pierde din vedere nici
faptul că România a reușit “performanța” de a
fi singura țară a Uniunii Europene care se află
într-o procedură de infringement pentru
depășirea deficitului bugetar, ceea ce obligă la
adoptarea promptă a unor măsuri semnificative
de corecție a acestui deficit – şi nicidecum a
toca iresponsabil banii publici pentru a respecta
promisiuni fantasmagorice.
Deficitul bugetar merge, de cele mai multe
ori, mână în mână cu deficitul extern. România
a consemnat anul trecut un deficit al contului
curent de 4,6 la sută din PIB. Nu a fost chiar cel
mai ridicat din Uniunea Europeană (ne-au
depășit la acest indicator Irlanda și Cipru) dar
și aici stăm cu mult mai rău decât țările vecine:
Bulgaria, Croația și Polonia înregistrează
excedente de cont curent, în timp ce Ungaria,
Cehia și Slovacia au deficite semnificativ mai
mici.
Deficitele gemene, bugetar și de cont
curent, precum și perspectiva ca acestea să se

adâncească în continuare, au determinat cele
mai importante agenții de rating să coboare
nivelul evaluării de țară al României la BBBcu perspectivă negativă, adică la o jumătate de
pas de ieșirea din rândul țărilor recomandate
investițiilor și intrarea în categoria pentru care
termenul folosit este “junk”(gunoi). Impactul
pe care această eventualitate l-ar avea asupra
economiei naționale, în general, și a situației
financiare, în special, ar fi teribil. Capacitatea
de a finanța deficitul pe piața externă s-ar
deteriora grav, iar costul împrumuturilor ar
exploda. Este o perspectivă pe care autoritățile
române trebuie să o evite.
În această situație tensionată a apărut criza
mondială a Coronavirusului, ceea ce a
complicat foarte mult lucrurile, inclusiv pentru
țările cu o situație de pornire favorabilă, dar cu
atât mai mult pentru una prinsă din nou pe
picior greșit. Deja scăderea producției și a
veniturilor bugetare, concomitent cu cheltuielile de urgență pentru limitarea efectelor
crizei Coronavirusului, pun o presiune formidabilă asupra bugetului.
Aceasta este imaginea de ansamblu în care
Banca Națională trebuie să acționeze astfel
încât să fie depășită criza, să poată fi reluată în
condiții de siguranță activitatea economică, fără
a pierde, în același timp, din vedere riscurile pe
care situația macroeconomică le atrage.
Ce ar putea să facă în aceste condiții banca
centrală? Primul pas, care a și fost făcut de
altminteri, a fost acela de a mări lichiditatea în
sistemul bancar, atât prin clasicele operațiuni
reversibile (“repo”), cât și prin mai puțin
uzitatele până în prezent achiziții de titluri de
stat de pe piața secundară. Aceste din urmă
operațiuni semnalizează orientarea politicii
monetare înspre satisfacerea nevoilor pieței,
fără însă a o inunda cu lei.
Cea de-a doua măsură a fost aceea de a
reduce rata de referință, cu un total de 0,75 la
sută, și de îngustare a coridorului de dobânzi
ale Băncii Naționale, cu un total de un punct
procentual. Aceste decizii de politică monetară
au fost favorizate de o scădere a ratei inflației
întrucâtva mai rapidă decât se anticipase.
Trebuie spus că această tendință a inflației nu
reflectă neapărat evoluții favorabile, întrucât,
pe de-o parte, ea se datorește scăderii abrupte
a prețului petrolului pe piața internațională, iar
pe de altă parte, este semnul scăderii cererii de
bunuri și servicii, în condițiile stării de urgență.
Totuși, scăderea ratei inflației oferă băncii

centrale oarece spațiu de manevră, care a atras,
de altfel, cea mai recentă reducere a ratei de
referință.
Ar exista alternative la această politică a
băncii centrale, considerată de unii prea
prudentă? Păi, să vedem! Teoretic, Banca
Națională ar putea reduce dobânda sa de
referință mai mult și mai repede, apropiindu-ne
de nivelurile practicate de alte bănci centrale
europene. Doar că, așa cum am arătat mai sus,
toate celelalte țări care au redus ratele dobânzilor au o situație a bugetului și a contului curent
incomparabil mai bună decât cea pe care o
înregistrează țara noastră. Dacă e să ne aflăm în
treabă, putem să ne mirăm că, de exemplu,
Bulgaria are rata de referință la nivelul zero.
(Există un cetăţean, care se crede analist, care
afirmă că dobânda BNR este de 17,5 ori mai
ridicată decât cea a Băncii Poloniei. L-aş sfătui,
colegial, ca să zic aşa, să ne compare cu Banca
Bulgariei : dobânda noastră este de un infinit de
ori mai mare. Ce impact mediatic ar avea !)
Doar că Bulgaria are atât excedent bugetar, de

aproape întotdeauna, declanșarea unui proces
de depreciere a unei monede are tendința de a
se opri doar după ce a fost depășit nivelul de
echilibru, ajungându-se la ceea ce în piață este
caracterizat cu termenul “overshooting”. O
depreciere a leului cu 10-15 la sută, deloc
imposibilă dacă dobânzile interne ar fi
semnificativ mai scăzute decât în prezent, ar
duce cursul valutar pe la 5,5-5,6 lei/euro, ceea
ce ar arunca în aer o stabilitate dobândită cu
greu și cu eforturi importante. Chiar asta ne
dorim? Cine ar avea de câștigat dintr-o
asemenea nebunie?
Al doilea argument este puțin mai nuanțat,
iar el se referă la credibilitatea politicilor urmate
de autoritățile române. Mai mult decât oricând,
avem nevoie ca partenerii externi să aibă
încredere în conduita politicilor României. Da,
vom avea un deficit bugetar mult mai mare
decât cel avut în vedere în ianuarie ; dar acest
deficit trebuie să fie strict corelat cu efectele
crizei Coronavirusului și cu măsurile adoptate
pentru depășirea ei. Da, Banca Națională poate

2,1 la sută din PIB, cât și de cont curent, de 4 la
sută din PIB. Dacă avem cunoștinţe de economie măcar la nivel de anul I de facultate, înţelegem de ce nu se pot compara situaţiile. Dacă nu,
facem împărţiri la 0 şi ne scărpinăm în cap.
Există două argumente puternice pentru
care prudența trebuie să caracterizeze politica
de dobânzi a Băncii Naționale. Primul este
legat de impactul pe care scăderea abruptă a
dobânzilor l-ar avea asupra cursului valutar al
leului. Reducerea mai agresivă a ratelor de
dobândă ar antrena aproape imediat un atac
asupra cursului valutar, ce nu ar mai putea fi
stăvilit. Iar aceasta, cu atât mai mult cu cât
deficitul extern generează, prin el însuși, o
nevoie de valută care presează oricum asupra
cursului valutar. Mai mult decât atât, experiența funcționării piețelor valutare arată că,

reduce ratele dobânzilor și poate mări
lichiditatea din sistem – tot ca urmare a crizei
Coronavirusului, nu oricât și oricum. Dacă însă
deficitul bugetar o ia pe coclauri pentru cauze
fără legătură cu Coronavirusul și dacă Banca
Națională capotează de la îndeplinirea rolului
ei de apărător al monedei naționale, atunci
credibilitatea autorităților române se năruie, iar
ţara se auto-izolează, cu efecte inimaginabile
asupra nivelului de trai și al viitorului
economiei naționale.
Situația este, fără îndoială, deosebit de
complexă. Riscurile pe care le avem sunt
colosale. Doar politici responsabile ne pot
scoate la lumină. Și închei cu un apel pentru
politicieni: nu vă jucați cu focul! Nu aruncați
în haos economia națională cu măsuri
fantasmagorice!

O depreciere a leului cu 10-15 la sută, deloc
imposibilă dacă dobânzile interne ar fi semnificativ
mai scăzute decât în prezent, ar duce cursul valutar
pe la 5,5-5,6 lei/euro, ceea ce ar arunca în aer
o stabilitate dobândită cu greu și cu eforturi
importante. Chiar asta ne dorim? Cine ar avea
de câștigat dintr-o asemenea nebunie?
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teorii conspiraționiste aberante în legătură
cu decizia agenției Standard & Poors
privind ratingul româniei
în media socială au apărut unele afirmații aiuritoare care doresc să acrediteze ideea că persoane din banca
centrală (și nu numai) au acționat pentru retrogradarea ratingului de credit al româniei și că acest plan a eșuat.
enormitatea unor astfel de declarații poate fi ușor demontată printr-o lecturare rapidă a ultimului raport al
agenției de rating standard&Poors referitor la țara noastră. în fapt, activitatea băncii centrale, ponderea scăzută
a datoriei și evaluarea externă au fost singurele trei criterii de analiză care au îmbunătățit punctajul acordat de
agenție și au permis reconfirmarea ratingului de țară. elementele relevante din raport care demontează
realitatea alternativă ce se încearcă a fi promovată în mass-media sunt prezentate mai jos.

ce este un rating de credit?

cristian bichi

consilier guvernator, cancelaria bnr
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Ratingurile de credit reprezintă opinii
independente și orientate spre viitor ce privesc
riscul de credit. Ele arată abilitatea unei entități
(stat, firmă, municipalitate) de a-și onora
obligațiile atunci când devin scadente sau
calitatea de credit a unei emisiuni de instrumente de datorie (de ex. obligațiuni de stat,
corporatiste sau municipale). Evaluările de risc
de credit respective sunt oferite de firme specializate denumite agenții de rating. Piața
notării financiare este dominată de trei mari
agenții, care acționează la nivel internațional:
Standard&Poors, Moody’s și Fitch.
Fiecare firmă de rating aplică o metodologie specifică pentru determinarea nivelului
de risc de credit al unui debitor sau al unui
instrument de datorie și își face publice opiniile
în această privință prin utilizarea unei scări de
rating proprii. De regulă, opiniile de rating sunt
exprimate prin litere (majuscule și/sau
minuscule) la care se adaugă pentru gradarea
riscului cifre sau operatori matematici (plus,
minus). Agenția Standard&Poors (S&P) are o
scară de notare cuprinsă între AAA și D. În
cazul marilor agenții de rating, deși scările de
notare sunt diferite, există totuși o echivalență
între ele, care facilitează comparațiile.
În practica piețelor financiare, emitenții
sunt grupați în categoria “investment grade”,
cuprinsă de la Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P),

BBB- (Fitch) în sus, sau în categoria “noninvestment grade” (denumită și grad speculativ, junk, randament înalt), de la
Ba1/BB+/BB+ în jos. Un rating din prima
categorie (recomandat pentru investiții)
asigură un acces bun la piață și termeni
atractivi pentru instrumentele emise. Un rating
din cea de a doua categorie (nerecomandat
pentru investiții) e însoțit de o serie de restricții
și de costuri financiare mai mari (dobânzi mai
ridicate). În relație cu conceptul de rating se
află și “perspectiva de rating” (pozitivă,
stabilă, negativă, în dezvoltare) care reprezintă
o evaluare a direcției în care s-ar putea îndrepta
ratingul în timp.

care sunt criteriile utilizate
de s&P în acordarea
ratingurilor suverane?

Agenția de rating S&P acordă ratinguri
suverane (privesc riscul de credit al unui stat) cu
respectarea unei metodologii care este publică
[i] și care încorporează o serie de factori care în
viziunea agenției de rating “afectează dorința și
abilitatea guvernelor țărilor suverane de a-și
îndeplini obligațiile financiare față de creditori
neoficiali, la timp și în întregime”.
Determinarea ratingului suveran se
bazează pe factori grupați în cinci zone cheie
de analiză, care la rândul lor formează două
profile, după cum se arată în continuare:

Profilul economic și instituțional:
l evaluare economică,
l evaluare instituțională.
Profilul flexibilității și performanței:
l evaluare externă,
l evaluare fiscală,
l evaluare monetară.
Evaluarea instituțională reflectă modul în
care instituțiile și politicile guvernamentale
afectează riscul de credit prin asigurarea de
finanțe publice sustenabile, promovarea creșterii economice echilibrate și răspunsurile la
șocurile economice și politice. De asemenea,
evaluarea reflectă transparența datelor, proceselor și instituțiilor, istoricul plăților în contul datoriei și riscurile de securitate potențiale
externe sau interne.
Evaluarea economică reflectă viziunea
agenției privind nivelele de venit ale țării
respective (măsurate prin indicatorul PIB/
locuitor), perspectivele de creștere economică,
precum și diversitatea economică și volatilitatea (expunerea constantă la dezastre naturale
și la condiții adverse de climă).
Evaluarea externă are în vedere statutul
monedei țării în tranzacțiile internaționale,
abilitatea țării de a genera valuta necesară plății
obligațiilor sale publice sau private către nonrezidenți, precum și poziția externă a țării, care
arată activele și pasivele (atât în valută, cât și în
monedă locală) față de restul lumii. Evaluarea
fiscală reflectă viziunea agenției privind

sustenabilitatea deficitelor bugetare și a poverii
datoriei țării. Ea abordează flexibilitatea fiscală,
trendurile și vulnerabilitățile fiscale pe termen
lung, structura datoriei și accesul la finanțare,
precum și riscurile potențiale ce pot apare
datorită pasivelor eventuale. Această evaluare
este împărțită în două segmente: “performanța
fiscală și flexibilitate” și “povara datoriei”.
Evaluarea monetară reflectă viziunea
agenției în privința “abilității autorității
monetare (n.n. în cazul nostru, BNR) de a-și
îndeplini mandatul în același timp cu susținerea unei economii echilibrate și atenuarea
oricăror șocuri majore economice sau financiare”. Evaluarea monetară cuprinde analiza a
doi factori: regimul valutar și credibilitatea
politicii monetare.

cum se stabilește ratingul final?

Cei cinci factori anterior menționați sunt
evaluați pe o scală de la 1 (cel mai puternic) la 6
(cel mai slab) și se obține o valoare medie
pentru Profilul instituțional și economic și o altă
valoare medie pentru Profilul flexibilitate și
performanță. Aceste valori sunt confruntate cu
un tabel, prezentat în Metodologia de rating, ce
are pe coloane un punctaj specific cuprins între
1 și 6 aferent primului profil și pe linii alt
punctaj cuprins între 1 și 6 aferent celui de al
doilea profil. La intersecția liniei și coloanei
corespunzând valorilor medii se află nivelul de

rating indicativ, care poate fi supus unei ușoare
modificări de către agenția de rating în funcție
de existența anumitor factori de ajustare
suplimentari.

evaluarea ratingului de credit
al româniei

În cazul României, trei factori au obținut
punctajul de 3 (Evaluarea externă, Evaluarea
fiscală: povara datoriei și Evaluarea monetară),
ceilalți factori utilizați în analiză obținând
punctajul de 4. Ratingul indicativ rezultat a fost
cel de BBB-, care nu a suferit nicio ajustare
suplimentară. De asemenea, ratingul acordat a
fost același pentru datoriile în valută și cele în
monedă locală. Prin urmare, ratingul final a
rămas BBB- (cu perspectiva negativă) [ii].

ce spune agenția despre bnr

Există numeroase referiri la banca centrală
în textul raportului agenției de rating. Una dintre
cele mai relevante pentru scopul articolului
nostru este următoarea: “ne așteptăm ca BNR
să-și mențină credibilitatea, să-și conserve
independența și să ancoreze cu succes
așteptările inflaționiste asistând piețele autohtone să digere cerințele de finanțare ale guvernului în anul 2020. Cumpărările de obligațiuni
până la acest moment au adăugat lichiditate în
piață și banca centrală deține o poziție creditoare
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netă față de sectorul bancar. Acestea fiind zise,
dată fiind mărimea necesităților de finanțare pe
termen scurt ale guvernului și riscul că s-ar
putea lărgi dacă veniturile fiscale dezamăgesc,
aceasta ar putea însemna că BNR va trebui să
acționeze într-o măsură mult mai mare decât a
prevăzut inițial. Ne așteptăm ca BNR să
procedeze cu grijă pentru a echilibra regimul
său de țintire a inflației și considerațiile privind
cursul de schimb în condițiile unui program de
relaxare cantitativă în expansiune”.
În fraza anterioară, agenția surprinde un
aspect foarte important, necesitatea luării în
considerare nu numai a dobânzilor ci și a
cursului de schimb în elaborarea politicilor
băncii centrale, aspect pe unii preferă să-l
ignore. De altfel, agenția subliniază în raportul
său că “volatilitatea ridicată a cursului de
schimb ar putea avea severe repercusiuni
asupra bilanțurilor sectorului public și privat
deoarece aproximativ jumătate din datoria
guvernului României este denominată în
valută[iii]. Mai mult, aproximativ 40% din
depozitele sectorului financiar sunt denominate în valută ca și aproximativ o treime din
împrumuturile la scara sectorului”.

o relația elastică cu adevărul

Decizia agenției de rating a fost receptată
în România în fel și chip, părerile sale legate de
evaluarea riscului suveran de credit fiind
răstălmăcite adesea, în funcție de interesele
diferitelor persoane fizice și instituții
autohtone. Un loc de frunte, dacă nu chiar
primul loc, într-un clasament al deformării
adevărului îl revendică o persoană, fost
director al unui cotidian economic obscur, ce
promovează pe blogul său fantezii conspiraționiste legate de un așa-zis plan eșuat.
Aceasta infiltrează în mentalul colectiv
enormitatea că BNR a dus în mod deliberat o
politică greșită, ce urmărea retrogradarea țării
într-o categorie inferioară de rating (“junk”). În
antiteză, agenția de rating, ce face o evaluare
independentă, găsește politica BNR drept

credibilă și oferă acesteia calificativ maxim
(din cele acordate), calificativ ce contribuie la
menținerea ratingului[iii]. Cât de ridicol și fals
sună în acest context, felicitările retorice ale
adeptului teoriei conspiraționiste adresate
agenției de rating pentru că nu a “achiesat la
manevrele prin care tocmai cei ce gestionează
criza în România ar fi vrut să împingă economia la ‘”junk”” prin faptul că nu a acordat
un calificativ mai redus.
Să ne punem întrebarea ce bancă centrală
din lume și-ar complica existența (prin
consecințele negative majore ce ar rezulta
pentru economie, sistemul financiar și mandatul său) și s-ar expune oprobiului public
printr-o activitate îndreptată deliberat spre o
reducere a ratingului de țară, mai ales când este
vorba de trecerea în categoria “nerecomandat
investițiilor”? Să nu uităm și faptul că
activitatea băncii centrale este supusă unei
analize detaliate a agenției de rating (a se vedea
paragraful de mai sus Evaluarea monetară) și
face obiectul unui calificativ, ce sunt aduse la
cunoștința publicului.

cum rămâne cu costul
împrumuturilor româniei?

La pachet cu teoria planului eșuat vin și
afirmațiile că “economia [n.n. – României] ar
trebui să se împrumute la costuri printre cele
mai mici din UE, având în vedere datoria
publică încă mică (40% din PIB)” și că BNR
este de vină că acest deziderat nu se realizează.
Mai recent, prin apariții la mai multe posturi de
televiziune, se supralicitează cu sloganul
“avem toate condițiile să plătim dobânzi mult
mai mici”, fiind găsit același vinovat.
Într-adevăr datoria publică redusă este un
punct forte al României și agenția de rating a
ținut cont de aceasta atunci când a acordat
pentru acest criteriu punctajul de 3. Orice
analist onest, care dorește să informeze corect
opinia publică, trebuie însă să precizeze cum
stă efectiv România la toate criteriile în funcție
de care se stabilește ratingul suveran de credit.

Criteriile respective, prezentate în prima parte
a acestui articol și dintre care cele mai multe nu
au nicio legătură cu banca centrală, odată
încorporate în rating influențează nivelul
primelor de risc ce intră în componența
dobânzilor nominale cerute de investitori
pentru împrumuturile acordate.
Dacă România ar fi obținut la toți factorii
de rating scorul de 3, așa cum a obținut BNR
pentru activitatea sa, atunci ratingul țării
noastre ar fi fost A-, identic cu cel acordat
Poloniei. Cum aceasta nu s-a întâmplat,
costurile aferente titlurilor de stat pe 10 ani
sunt de 3,82 % pentru România și de 1,38%
pentru Polonia.[iv]
Nu putem decât să constatăm că persoana
bântuită de fantezii conspiraționiste tace mâlc
în privința notelor obținute de România la
celelalte criterii de evaluare a ratingului de
credit care au impact asupra costului împrumuturilor. De ce? Nu știe că și acestea contează
în stabilirea costurilor împrumuturilor sau
referirea la scorul acestora ar strica întreaga sa
argumentație ce se vrea a fi încriminatoare la
adresa băncii centrale?

În loc de concluzii

Spațiul nu ne permite să analizăm și alte
afirmații eronate (și sunt multe) ale persoanei
respective. Să nu încheiem, totuși, înainte de ne
aminti că aceasta a luat în derâdere precizările
BNR privind implicarea acesteia în depășirea
situației tensionate inițiale din sistemul bancar
legată de criza sanitară declanșată de noul
coronavirus. Agenția recunoaște însă această
realitate subliniind următoarele: “ca răspuns la
șocul de lichiditate indus de COVID-19,
volatilitatea pieței financiare și un lanț de
licitații de obligațiuni guvernamentale fără de
succes, BNR a anunțat o serie de măsuri.
Acestea includ acordarea de lichiditate băncilor
prin operațiuni de tip repo, reducerea ratei
rezervelor minime și un angajament de
cumpărare nelimitată de obligațiuni de stat pe
piața secundară”.

[i]A se vedea comunicatul Standard&Poors intitulat “Romania: ‘BBB-/A-3 Ratings Affirmed, Outlook Remains Negative”, (www. standardandpoors.com)
[ii] Orice depreciere a monedei naționale va spori cheltuielile în lei ale statului și ale altor entități pentru a face față plății obligațiilor denominate în valută.
[iii] Rolul politicii monetare a BNR în menținerea ratingului de țară este subliniat de diverse organizații și analiști independenți,
printre care Camera de Comerț Româno-Americană (AmCham).
[iv]Conform datelor disponibile pe site-ul www.worldgovernmentbonds.com, ultima actualizare in data de 11 iunie 2020.
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raportul credite-depozite s-a redus
la 72.5% în martie 2020

andrei rădulescu

directorul de analiză macroeconomică
al băncii transilvania

Banca Națională a României (BNR) a
comunicat astăzi datele privind dinamica indicatorilor monetari în martie și primul trimestru
al anului curent. Se confirmă continuarea tendinței de creștere a depozitelor neguvernamentale cu un ritm mai puternic față de
creditul neguvernamental, evoluție influențată
și de intensificarea percepției de risc în contextul incidenței pandemiei. Astfel, conform
BNR oferta de monedă (indicator M3) a
crescut cu un ritm lunar de 2.5% la 433.9
miliarde lei în martie, pe fondul majorării
activelor interne nete cu 7.5% lună/lună la
236.3 miliarde lei .
Pe de altă parte, activele externe nete s-au
ajustat cu 3% față de februarie la 197.6
miliarde lei . În dinamică an/an M3 a accelerat
de la 10% în februarie la 13.3% în martie:
activele externe nete și cele interne nete au

urcat cu 13.7%, respectiv 12.9%. În contrapartidă, creditul neguvernamental total a urcat
pentru a treia lună la rând în martie, cu un ritm
lunar de 0.6%, la 272.6 miliarde lei (nivel
record). Se evidențiază creșterea soldului
creditului neguvernamental denominat în lei cu
un ritm lunar de 0.8% la 183 miliarde lei :
componenta populație s-a majorat cu 0.9%
lună/lună la 111.4 miliarde lei , iar segmentul
companii a urcat cu o dinamică lunară de 0.5%
la 71.6 miliarde lei .
De asemenea, soldul creditului neguvernamental denominat în valută a consemnat un
avans lunar de 0.1% la 89.5 miliarde lei :
creșterea componentei companii cu 0.5%
lună/lună la 55.7 miliarde lei a contrabalansat
declinul segmentului populație cu o dinamică
lunară de 0.6% la 33.8 miliarde lei . Ritmul
anual al creditului neguvernamental a decelerat
de la 7.6% în februarie la 6.9% în martie
(minimul din ianuarie).
Se observă decelerarea dinamicii anuale a
creditului neguvernamental denominat în lei de
la 9.8% în februarie la 9.2% în martie
(minimul din aprilie 2015): ritmurile anuale ale
componentelor populație și companii în
temperare la 14%, respectiv 2.4%. De asemenea, creditul neguvernamental denominat în
valută a decelerat de la 3.4% an/an în februarie
la 2.6% an/an în martie, dat fiind că majorarea
componentei companii cu 11.3% an/an a
contrabalansat ajustarea înregistrată de segmentul populație cu 9.2% an/an. Prin urmare,
în T1 creditul neguvernamental a urcat cu
7.1% an/an, evidențiindu-se majorarea creditului denominat în lei cu 9.6% an/an:
componentele populație și companii au crescut
cu 14.1% an/an, respectiv 3.4% an/an.
Totodată, soldul creditului neguvernamental denominat în valută a consemnat un
avans de 2.4% an/an în intervalul ianuariemartie: majorarea componentei companii cu

11.1% an/an a contrabalansat declinul înregistrat de segmentul populație cu 9.2% an/an.
În abordarea alternativă, soldul creditului
acordat populației a crescut cu 1.5% ytd la
145.2 miliarde lei în martie, evoluție susținută
de nivelul redus al costurilor reale de finanțare
și de climatul pozitiv din sfera pieței forței de
muncă și la nivelul sectorului bancar înainte de
incidența pandemiei. Se evidențiază majorarea
creditului pentru locuințe cu 2.4% ytd la 83.1
miliarde lei .
De asemenea, creditul de consum a urcat
cu 0.4% ytd la 60.3 miliarde lei . Totodată,
soldul creditului direcționat companiilor a
consemnat un avans de 2.2% ytd la 127.3
miliarde lei în martie, ca urmare a majorării
componentei valutare cu 6.6% ytd, în contextul
evoluției favorabile a investițiilor productive în
debutul anului și perspectivelor de persistență
a costurilor reale de finanțare în EUR la un
nivel redus pe termen mediu. Ponderea
creditului în lei în totalul creditului
neguvernamental s-a majorat de la 67% în
februarie la 67.2% în martie. De asemenea,
statisticile BNR indică creșterea soldului
depozitelor neguvernamentale cu 2.2%
lună/lună și cu 13.6% an/an la 375.7 miliarde
lei în martie, pe fondul intensificării percepției
de risc și deprecierii lei. Se evidențiază
majorarea soldului depozitelor în valută cu
6.4% lună/lună și cu 20% an/an la 136.5
miliarde lei . Depozitele în lei au stagnat
lună/lună, dar au urcat cu 10.2% an/an la 239.2
miliarde lei . Prin urmare, raportul creditedepozite s-a redus de la 73.7% în februarie la
72.5% în martie (nivelul minim din ultimele
decenii).
În scenariul nostru central, în intervalul
2020-2022 creditul neguvernamental și
depozitele neguvernamentale să înregistreze
dinamici medii anuale de 3.9%, respectiv
6.4%.
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Provocări pentru băncile din româniei
în pandemia COVid19

Prof. univ. dr.
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universitatea alexandru ioan cuza, iaşi
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Pandemia COVID19 a determinat două
fenomene în societate și economie: distanțarea
socială, determinată în special de măsuri
administrative, pe lângă cele specifice spiritului
de conservare uman, precum și închiderea
parțială și, în multe cazuri, totală a unor
activități. Desigur, și băncile au fost afectate
direct și indirect de aceste fenomene. De
asemenea, consecințele manifestării acestor
fenomene se vor regăsi și în perioada următoare.
Băncile nu și-au închis activitatea cu
publicul în perioada pandemiei. Doar anumite
agenții, în special cele din mall-uri au fost
închise. În rest și-au desfășurat activitatea cu
publicul, inclusiv prin intermediul front-officeului. E drept, cu efectiv de angajați mai mic și
cu o parte dintre activități desfășurate de acasă.
În același timp, băncile au trecut printr-un test
al amplificării banking-ului de la distanță.
Acest proces este început demult de către
sistemul bancar, iar acum și-a arătat cu
adevărat necesitatea! Astfel, băncile nu au pus
lacătul pe ușă, au lucrat în continuare și au
asigurat desfășurarea în bune condiții a plăților
în economie și a necesarului de finanțare. A
fost un test și pentru clienți, mai ales pentru
categoria de sceptici ai tehnologiei în banking.
Serviciile de mobile și internet banking, plățile
cu cardul etc au fost mai mult decât utile în
această perioadă. A fost un test pentru toată
lumea. Va trebui să ne obișnuim cu ideea ca e
nevoie să utilizăm și această alternativă de a
desfășura activități la distanță.
Astfel, băncile se vor confrunta în perioada
următoare cu o serie de provocări, determinate
în special de mersul economiei. De asemenea,
provocările vor veni și din interiorul
organizației, în noile condiții de desfășurare a
activității. Dintre acestea, cele mai importante
vor fi:

1. Vor crește tot mai mult cheltuielile cu
investițiile în tehnologie, regândirea spațiilor
din agenții (cu respectarea unor reguli de
distanțare fizică între persoane, care ar putea
deveni chiar standarde permanente de acum
încolo).
2. Relația bancă - client va fi și ea în
transformare, în special în ceea ce privește
comunicarea față-în-față, ce ar putea fi tot mai
mult mijlocită de tehnologie. Front-office-ul se
va extinde tot mai mult în afara unității
bancare. Cu toate acestea, sediile bancare de
„cărămidă și beton” vor rămâne ca element
pivotant important în această relație.
3. Managerii de resurse umane, la rândul
lor, vor avea o serie de provocări, mai ales
odată cu extinderea posibilității lucrului de
acasă, cu privire la atitudinea angajaților față
de riscurile sanitare în contextul activității în
agenții, în vederea dezvoltării de noi abilități și
atitudini specifice muncii în noile condiții.
4. Managerii de risc vor gestiona noi
riscuri sau riscuri amplificate, datorate în
special de creșterea volumului operațiunilor și
interacțiunilor de la distanță. De asemenea, se
vor întări procedurile cu privire la securitatea
operațiunilor.
5. Riscul de credit va crește considerabil,
ca urmare a efectelor fenomenelor de lockdown și distanțare socială asupra mediului de
afaceri. Acestea vor duce la diminuarea creșterii economice, inclusiv ca urmare a falimentului unor afaceri și intrării în șomaj a unor
categorii de salariați. În acest context am putea
asista la creșterea indicatorului credite neperformante, mai ales că în același timp, pe fondul
acestei crize, au fost reluate vechi inițiative
legislative cu impact negativ asupra activității
bancare, cum ar fi darea în plată, plafonarea
ratelor de dobândă etc. Măsurile populiste

trebuie evitate în aceste vremuri, ele nu fac
decât rău tuturor, duc la perpetuarea efectelor
crizei și adâncirea ei.
6. Amânarea ratelor pentru anumite
categorii de clienți afectați de COVID19 va
crea, de asemenea, provocări băncilor. Unele
bănci au avut măsuri individuale pe termen
scurt de ajutor a debitorilor, iar guvernul a dat
o ordonanță în acest sens (ordonanța 37/2020).
Au fost tentative de a mări spectrul de clienți
care să beneficieze de amânarea plății ratelor.
Acestea ar fi adus probleme mari de lichiditate
băncilor și de desfășurare în bune condiții a
finanțării economiei.
7. Pentru a gestiona criza provocată de
COVID19, guvernul va conlucra tot mai mult
cu băncile pentru susținerea economiei,
garantând finanțarea mediului de afaceri prin
anumite programe de sprijin. Programul IMM
Invest este un exemplu. De asemenea, temporar cheltuielile cu dobânzile și comisioanele
vor fi subvenționate de stat. Calea garantării
creditelor este una de bun augur, pentru că nu
implică cheltuieli publice, decât în cazul în
care debitorul intră în default. Subvenționarea
dobânzilor și comisioanelor trebuie să fie doar
temporară și pe termen scurt, mai ales dacă

aceste cheltuieli publice nu fac parte dintr-o
programare bugetară multianuală.
8. Sistemul bancar va fi unul dintre
principalii finanțatori ai deficitului bugetar,
prin achiziția de titluri de stat. În acest fel se
vor asigura lichiditățile necesare susținerii
cheltuielilor publice, atât cele cu finanțarea
sectorului medical, cât și cele de stimulare a
economiei. Acest fenomen va fi potențat și de
achizițiile directe de titluri de stat de pe piața
secundară de către Banca Națională a
României.
9. Prin finanțarea deficitului public și
reîntoarcerea banilor în economie tot prin
intermediul băncilor prin programele de susținere a acesteia, avem un efect de crowding in
mai degrabă, decât efect de evicțiune (crowding out). Astfel, chiar dacă resursele băncilor
sunt îndreptate către finanțarea deficitului
bugetar, acestea ajung tot în economia reală
privată sau pentru finanțarea sectorului
medical în lupta cu coronavirus. Sănătatea
populației, în special cea activă, alături de cea
a economiei este la fel de importantă! Dacă nu
se intervine la timp, cheltuielile publice cu
sănătatea vor fi mult mai mari în viitor. Pentru
a avea crowding in, condiția este ca aceste

sume împrumutate de stat să nu ia calea
măririlor de cheltuieli de consum ale statului
nejustificate, inclusiv măriri peste puterea de
suportabilitate a bugetului de salarii, pensii
sau alte ajutoare sociale.
10. Băncile, în cadrul programelor guvernului de susținere a economiei, vor funcționa ca
un filtru pentru eligibilitatea afacerilor și
domeniilor de finanțat. Astfel, banul public nu
va fi risipit și va ajunge exact acolo unde este
nevoie și unde va avea efect de antrenare în
economie. Acest lucru pune presiune dublă pe
umerii băncilor: una ce ține de funcția de bază
a lor – responsabilitatea de a acorda credite care
trebuie să fie rambursate până la scadență, întrun mediu macroeconomic nefavorabil, dar și
aceea ce provine din participarea la procesul de
redistribuire a banilor publici în economie
(garantarea creditelor, subvenționarea dobânzilor și comisioanelor etc).

Notă. Bogdan Căpraru este profesor
universitar doctor la Universitatea Al. I. Cuza
din Iași și membru al Consiliului Fiscal al
României. Opiniile exprimate sunt opinii
personale ale autorului și nu implică instituțiile cu care acesta este asociat.
mai 2020 Pia}a financiar|
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Public și privat în sectorul bancar

laurențiu Gabriel Mitrache
www.laurentiumitrache.ro

Nu trebuie să fii un observator avizat sau un
analist specializat pentru a nota tendinţa relativ
recentă de majorare a participaţiei statului în
sectorul bancar: achiziţionarea Băncii Romaneşti
de către Eximbank, majorarea capitalului CEC
Bank, promovarea insistentă a Fondului Naţional
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici şi Mijlocii sunt indicii greu de ignorat.
Punctul de plecare al presupusei strategii –
existenţa unei strategii demne de acest nume
rămâne discutabilă până la probă contrarie - de
intervenţie directă crescută a statului în industria
bancară nu poate fi decât unul singur: participarea
nesatisfăcătoare a industriei bancare la efortul de
dezvoltare a României.
Menţinerea indicatorului de intermediere
financiară în România la cel mai redus nivel
printre țările UE ar putea avea printre explicaţii şi
faptul băncile cu capital de stat deţin doar 10.1%
din totalul activelor bancare. De aici ipoteza că o
prezenţă crescută a statului în sectorul bancar ar
conduce la ameliorarea acestei situaţii.
Situaţia actuală este (şi) consecinţa teoriilor
predominante în momentul în care România
înceta a mai fi o ţară comunistă. John Williamson,
economist la Institute for International Economics
din Washington a sintetizat, în 1989, principalele
recomandări susţinute de Instituţii din Washington
(Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială,
Departamentul trezoreriei SUA etc.) ca necesare
pentru a asigura revenirea statelor Americii latine
după crizele economice şi financiare din 1980.
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Sinteza sa a devenit cunoscută sub numele de
Consensul de la Washington. Căderea comunismului din 1989 deschidea un nou câmp de
experienţe în Europa Centrală şi de Răsărit.
Între măsurile propuse, privatizarea societăţilor de stat. Între 1987 şi 2003 mai mult de 250 de
bănci de stat au fost privatizate dar, după 1995,
activele bancare controlate de stat reprezentau
25% din activele băncilor ţărilor industrializate şi
50% în ţările în curs de dezvoltare. La începutul
deceniului opt al secolului trecut, statul controla
40% din activele bancare în ţările industrializate
şi 65% din activele bancare ale ţărilor în curs de
dezvoltare.
Ezitările guvernelor post-decembriste de a
privatiza sectorul de stat, menite eşecului în
dispută cu instituţiile care generaseră Consensul,
nu erau decât începutul unei dileme care continuă
şi astăzi: este justificată prezența statului în
sectorul bancar?
Intervenţia statului în industria bancară poate
fi corect justificată de asumarea a cel puţin
următoarelor obiective:
l Menţinerea sănătăţii sectorului.
l Corectarea unor disfuncţionalităţi ale mecanismului de piaţă, întotdeauna perfectibil.
l Finanţarea proiectelor cu importanţă socială
crescută şi mai puţin atractive financiar.
l Promovarea serviciilor specific bancare în arii
greu accesibile sau defavorizate şi, din această
cauză, neatractive.
l Compensarea insuficientei capitalului social.
Asumarea obiectivelor mai sus enumerate
reprezintă doar condiţia necesară pentru succesul
strategiei de majorare a prezenţei statului în
sectorul bancar, trebuind îndeplinită şi condiţia de
suficientă: criterii economice înainte de orice!
Un episod tratat şi uitat cu prea mare uşurinţă
a fost reprezentat de exceptarea băncilor de la
aplicabilitatea Ordonanței de urgență nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, invocându-se o penibil inventată contradicţie cu secretul bancar! A existat o contradicţie
reală, dar aceea a fost trecută sub tăcere: primordialitatea factorului politic asupra principiilor de
management!
Critici ai intervenţionismului statal susţin că
acţionarul stat în sectorul bancar conduce la

situaţii în care alocarea creditelor este decisă în
funcţie de considerente politice şi nu economice
(Edward Kane, 1977). Cazul BANCOREX
constituie un exemplu grăitor în care politicienii
crează şi menţin proprietatea de stat asupra
băncilor nu pentru a canaliza eficient fonduri în
favoarea societăţii ci mai degrabă pentru a le
utiliza ca un instrument politic de maximizare a
obiectivelor personale.
Un raport al Băncii Mondiale (2001, pag.123)
sintetizează o concluzie dominantă în acel
moment: “…oricare ar fi obiectivele sale originale, statutul de acţionar al statului în bănci tinde
să oprească dezvoltarea sectorului financiar,
contribuind prin aceasta la încetinirea creşterii.”
Există alternative la prezenţa statului ca
acţionar în sectorul bancar?
O parte dintre obiectivele justificative teoretic
pentru prezența statului în sectorul bancar pot fi
soluţionate prin reglementări specifice şi printr-o
politică fiscală flexibilă.
Pe de altă parte, bănci cu capital de stat există
în majoritatea statelor lumii, constituind un
argument favorabil existenţei lor. Trebuie însă
acceptat că succesul acestui tip de instituţii
impune:
l Definirea clară a obiectivelor şi misiunilor
l Analiza clară a efectelor diverselor forme de
subsidii acordate (dobânzi, comisioane etc.)
l Structura adecvată a guvernantei
Determinarea amploarei implicării acţionarului stat în sectorul bancar este o misiune dificilă
pe care, datorită specificului industriei, nu poate fi
realizată decât de acţionar şi/sau de organul de
supraveghere bancară, naţional sau european.
Orice diagnostic formulat doar pe baza datelor
publicate riscă să conţină o doză mai mare sau mai
mică de erori care, datorită importanţei sociale a
instituţiilor bancare, poate avea consecinţe
nedorite.
Până la elaborarea şi prezentarea publică a
unei analize pe această temă sau a organizării unei
conferinţe dedicate, rămâne fără răspuns întrebarea: de ce ar fi acţionarul stat mai eficient în
sectorul bancar decât este în domeniul transporturilor aeriene, feroviare, serviciilor poştale
etc. ? Pentru că în acele domenii concluzia este
clară!

urzeala tronurilor în tărâmul asigurărilor
Potențialul de creștere al pieței autohtone a asigurărilor, des invocat de-a lungul anilor ca principal element în
fereastra oportunităților, este departe de a se fi consumat. mai mult, cu fiecare an care trece mai degrabă
involuăm şi ne încăpățânam să irosim acest potențial.
O privire sumară asupra pieței romanești de
asigurări relevă stadiul actual de dezvoltare,
care nu diferă cu mult de situația existentă în
urmă cu câțiva ani. Gradul de penetrare al asigurărilor, care se calculează ca raport între volumul de prime brute subscrise şi PIB este de
aproximativ 1,10%-1,15%, în condițiile în care
valoarea înregistrată în Ungaria, Cehia, Polonia
sau Austria este de câteva ori mai mare.
Densitatea asigurărilor, raport între volumul
primelor brute subscrise şi numărul de locuitori,
are o valoare de aproximativ 125 euro, de
asemenea de câteva ori mai redusă faţă de
statele menționate mai sus.
Ponderea asigurărilor de viaţa în total prime
brute subscrise, un alt indicator ce atestă gradul
de dezvoltare al unei piețe, se situează de foarte
mulți ani în vecinătatea valorii de 20%, în
condițiile în care, în ţările enumerate mai sus,
valoarea acesteia depășește 50%, ajungând în
unele cazuri chiar şi la 70%.
Avem una dintre cele mai mari ponderi a
segmentului RCA în totalul primelor consemnate de industrie, de 36%, ceea ce face ca peste
o treime din prime să fie generate de asigurări
obligatorii. Mai mult, în ciuda numărului
semnificativ de jucători, acest segment înregistrează o valoare a indicelui HirschmannHerfindahl de peste 2.500 de puncte, în
condițiile în care depășirea unei valori de 1.600
de puncte relevă estomparea caracteristicilor de
piață concurențială.
Iar lista exemplelor poate continua. Discutăm despre o piața care nu reușește să genereze
profit tehnic pentru asigurători chiar şi după mai
bine de zece ani de la intrarea în UE, rata combinată aferentă asigurărilor generale situându-se
peste valoarea de 100%. Avem o atenționare din
partea UE cu privire la încălcarea principiului de
tarifare liberă la RCA, în concordanţă cu principiile actuariale general acceptate, care ne obligă
să modificăm legislația. Creștem semnificativ pe
polițe de asigurare cu durate sub-anuale în
condițiile în care ţările din jur emit cu precădere
polițe multi-anuale cu reînnoire automată.

Şi parcă nu avem pârghii să creștem gradul
de cuprindere în asigurare chiar şi pentru
asigurările obligatorii precum RCA sau PAD.
Înregistrăm aproximativ 6 milioane de
polițe RCA în vigoare la finalul anului 2019 în
condițiile în care parcul auto atinsese 8,75
milioane de vehicule, conform cifrelor publicate
de către DRPCIV, valoare la care trebuie să
adăugăm şi vehiculele înregistrate la primării.
Ca să nu mai discutăm despre asigurarea
obligatorie a locuinței, unde gradul de cuprindere în asigurare se situează de câțiva ani sub
pragul de 20%.
Toate aceste exemple relevă carenţe semnificative ale acestei industrii. Mai mult, luptele
neîncetate nu îi permit să se dezvolte în linie cu
standardele europeane.
Spuneam că întrunim nenumărate caracteristici ale unei piețe cu potențial de creștere
semnificativ dar care nu își dorește să parcurgă
etapele de dezvoltare. Vedem în schimb cum o
piață care, în ciuda dimensiunii reduse, atrage o
serie de actori de referinţă, fiecare dintre aceștia
încercând să o modeleze în felul său. Avem
asigurătorii cu problemele legate de lipsa profitului dar şi numărul ridicat de reclamații
înregistrat de unii jucători, adăugăm Autoritatea
de Supraveghere Financiară care nu reușește să
își creeze forma de autoritate de care dă dovadă
BNR şi care în ultima perioadă este o apariție tot
mai des întâlnită în sumarul tabloidelor (dată
fiind lupta pentru șefie), plusăm cu categoria

celorlalți distribuitorilor, care asemeni asigurătorilor, trebuie să se adapteze noii legislații
IDD, vedem asociațiile transportatorilor, care
luptă pentru tarife RCA reduse pentru membrii
săi, asociațiile service-urilor auto, care luptă
pentru menținerea libertății de a stabili adaosul
comercial şi ora de manoperă practicate şi
asociațiile pentru drepturile consumatorilor
care, în acest moment, nu par să aibă obiective
clar stabilite. Şi deși nu prea mai este loc, au
existat şi multe alte interferenţe care şi-au pus
amprenta asupra industriei de asigurări. Actori
instituționali precum Consiliul Concurenţei,
Consiliul Naţional pentru Combatere Discriminării modelează la rândul lor o piață care
trebuie să se așeze pe principii solide pentru a se
putea dezvolta. Şi, la toată rețeta de mai sus, se
adaugă clienții, cei fără de care niciuna din
entitățile enumerate nu şi-ar avea sensul.
Ne lipsește consensul. Şi asta pentru ca
fiecare actor vrea să iasă câștigător în detrimentul celorlalți. Şi acest consens este departe
de a fi atins chiar şi în perioada următoare. Iar la
finele acestui an sau la finele următorului ne
vom găsi în aceeași situație. În plus, piața
autohtonă de asigurări a intrat în zodia Covid
19, care îşi va pune amprenta asupra dezvoltării
sale. Până când tronul de fier va fi ars, acesta va
continua să fie vânat de toți actorii, şi piața nu îşi
va găsi echilibrul necesar pentru a de dezvolta.
norel Moise
aprilie 2020 · Pia}a financiar|
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asigurările potrivite te pot proteja
corespunzător, iar începutul lui 2020
demonstrează câtă nevoie poate fi de ele
interviu cu Gheorghe Grad, ceo al renomia srba insurance broker
„deşi din sondaje rezultă creşteri ale responsabilităţii personale faţă de protecţie, s-a acţionat ca şi cum dacă
stai acasă dispare total riscul de incendiu, cutremur sau alte calamităţi. aparent oamenii răspund
„politically corect” dar fără a pune neapărat în practică ceea ce consideră adecvat la nivel declarativ”, ne
spune Gheorghe Grad, ceo al renomia srba insurance broker.

cum a fost anul 2019 pentru compania
Dvs: care au fost plusurile şi care au fost
minusurile în activitatea pe care o
desfăşuraţi? care ar fi principalele cifre
din dreptul indicatorilor financiari?

Definesc anul 2019 ca fiind unul bun, cu
consolidarea poziţiei companiei şi îmbunătăţirea portofoliului prin diminuarea componentei motor şi creşterea celei nonmotor şi cu
atingerea obiectivelor de plan asumate. Structura portofoliului este în continuare 60%
corporate şi 40% retail şi ne dorim să
menţinem acest echilibru şi pe viitor. Concret,
am înregistrat o creştere a vânzărilor cu 12%,
a cifrei de afaceri cu 20% şi am închis cu un
EBITDA de aproape 8%.
cum aţi cataloga acest început cu multe
surprize, şi nu plăcute, al lui 2020?
aţi schimbat din mers foaia de parcurs
sau rămâneţi pe ceea ce v-aţi propus încă
din 2019?

Pentru că lucrez de 25 de ani în domeniul
asigurărilor, constat că începutul acestui an este
o nouă dovadă că orice şi oricând este posibil şi
că asigurările potrivite te pot proteja
corespunzător. Sincer, nu am schimbat nimic în
strategia companiei cu excepţia adaptării
activităţii de birou la noile cerinţe legislative. În
rest, am spus cu toţii prezent la orice cerinţă a
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clienţilor noştri, i-am asigurat de întreaga
noastră disponibilitate pentru orice evaluare,
reevaluare sau îmbunătăţire a programelor de
asigurare. Adică ceea ce facem în viaţa de zi cu
zi în relaţiile noastre profesionale. Dar am
analizat cu atenţie schimbările din societate
astfel încât să anticipăm impactul lor asupra
business-ului, am monitorizat evoluţia vânzărilor mai atent decât o facem în mod normal şi
ne-am orientat rapid spre o soluţie de compensare a scăderii părţii de retail – componenta de
vânzări cea mai impactată de criza până acum.
ce schimbări a adus criza coviD sars ii
în piaţa asigurărilor şi în activitatea
de brokeraj?

În piaţa asigurărilor a adus o foarte mare
îmbunătăţire la nivelul proceselor prin
automatizarea acestora, o scădere importantă a
daunalităţii pe piaţa motor în cele două luni de
lockdown şi desigur, dovada că angajaţii pot să
fie eficienţi şi dacă lucrează de acasă.
La nivelul pieţei de brokeraj - cei cu business
preponderent pe retail au fost mai afectaţi în timp
ce brokerii cu portofolii preponderent corporate
au fost foarte puţin spre deloc afectaţi. Au fost
probleme de colecting datorită închiderii multor
agenţii bancare şi a reducerii mobilităţii
persoanelor şi o bună parte din clienţi au
efectuat plăţile prin mijloace electronice. Şi
desigur, cu toţii am crescut cota vânzărilor de la

distanţă. Adică am sporit eficiența şi implicit am
câştigat timp. În concluzie, o multitudine de
lucruri bune, în beneficiul tuturor, cu care vom
rămâne şi de aici încolo.
Dincolo de această „lebădă neagră
pandemică”, ce riscuri credeţi că vor trebui
atent urmărite, de către companii,
asigurători şi brokeri în 2020?

Întrebarea este cuprinzătoare, ca atare
răspunsul meu va fi unul general. Firmele şi
asiguratorii ar trebui să aibă aceeaşi viziune
asupra riscului – clienţii să conştientizeze
existenţa lui şi asiguratorii să ofere soluţii
adecvate. Spre exemplu, la RENOMIA, bazat
pe discuţiile analitice cu clienţii, pe nevoia lor
reală de protecţie, am concluzionat că
produsele care se impun a fi propuse,
îmbunătăţite şi cu real interes al pieţei sunt
asigurările de Cyber Risk, de răspundere a
angajatorului, pachete de Employee Benefit,
BI - pierderile financiare cauzate de întreruperea activităţii din diverse cauze, nu doar
din riscurile asigurate pe poliţe property.
La capitolul brokeraj este în continuare
mult de învăţat pe partea tehnică de produse.
Lucrurile sunt din ce în ce mai complexe şi
nevoia de specializare în zona de corporate este
din ce în ce mai mare. Asta cred că este
principala provocare pe termen mediu şi lung
a pieţei de consultanţă.

ce planuri aveţi pentru 2020, dat fiind şi
faptul că vă doriţi să contribuiţi mai mult şi
mai vizibil la dezvoltarea de produse de
asigurare? cum credeţi că va fi 2020
pentru compania Dvs?

Planurile sunt legate mai mult de
consolidarea poziţiei în piaţă şi stabilitate atât
în relaţia cu clienţii cât şi cu angajaţii şi
colaboratorii. Pe baza cifrelor înregistrate pe
primele 5 luni suntem încrezători că vom
realiza obiectivele financiare propuse pentru
acest an. Adică o creştere organică de 10%.
Avem în lucru implementarea unui produs de
tip afinity, lucram la îmbunătăţirea portofoliilor pe liniile de business nonmotor pe care
le considerăm de perspectivă şi căutam să ne
menţinem proporţia de corporate/retail .
ce credeţi că este de făcut pentru a
dezvolta, pe termen mediu şi lung, piaţa
asigurărilor din românia? ce trebuie făcut
pentru a o şi eficientiza la nivelurile
aşteptate de acţionari?

a schimbat ceva această criză în percepţia
clienţilor, persoane fizice şi juridice,
privind riscurile potenţiale la care se
expun? Şi, vorbind de companii, ce ar
trebui să aibă în vedere, legat de asigurări
evident, pentru a atenua eventualele
şocuri ale unor crize venite din direcţii mai
mult sau mai puţin predictibile?

Prima schimbare a persoanelor fizice a fost
că aproximativ 10% dintre clienţi nu şi-au mai
reînnoit poliţele pentru casă şi maşină pe
perioada izolării. Deşi din sondaje rezultă
creşteri ale responsabilităţii personale faţă de
protecţie şi securitate, s-a acţionat ca şi cum
dacă stai acasă dispare total riscul de incendiu,
cutremur sau alte calamităţi. Aparent oamenii
răspund „politically corect” dar fără a pune
neapărat în practică ceea ce consideră adecvat
la nivel declarativ.
Am fost surprins plăcut însă să constat o
creştere a interesului clienţilor corporate de a
înţelege mecanismele de funcţionare a
asigurărilor, de a aprofunda posibilele opţiuni
de îmbunătăţire a acoperirilor şi de creştere a
limitelor acoperite prin poliţele de asigurare.
Atenţie deosebită trebuie acordată la asigurarea
corectă a proprietăţilor, la asigurările de

răspundere de toate felurile (generală,
angajator, chiriaş, producător, profesională, a
prestatorului de servicii etc.), la asigurările de
Cyber şi protecţia datelor precum şi la riscul de
pierdere a profitului ca urmare a întreruperii
activităţii. Trebuie să depăşim raţiunea de a
încheia poliţe de asigurare doar pentru riscurile
pe care managementul le considera iminente.
Trebuie asigurate riscurile critice pentru active
şi organizaţie indiferent de cât de „exotice’ par
acestea pentru management, atâta timp cât
impactul acestora este catastrofal şi poate duce
la falimentul companiei.
orice criză aduce, dincolo de probleme, şi
unele oportunităţi: cum arată partea plină
a paharului, în viziunea Dvs?

Orice tip de criză aduce instinctual o
aprofundare a ideii de protejare a activelor, a
siguranţei personale. Apreciez în mod favorabil creşterea declarativă a responsabilităţii
faţă de asigurare şi economisire a persoanelor
fizice precum şi interesul companiilor pentru
soluţiile de asigurare a posibilelor pierderi de
profit, din orice cauză. În mod cert strategia
noastră viitoare va ţine cont de aceste
schimbări.

Cred că principala acţiune care ar trebui
făcută este introducerea pe piaţa locală a unor
soluţii de asigurare moderne, pentru care
brokerii abordează pieţele externe – acei bani
(şi nu sunt puţini deloc) ar rămâne aici, aducând
creşteri ale PBS, diversificare de portofoliu,
profitabilitate şi creşterea gradului de încredere
în capacitatea pieţei de a se adapta evoluţiei
riscurilor din mediul economic.
Piaţa de asigurări înseamnă societăţile de
asigurare şi de brokeraj ( care fac în primul
rând consultanță şi apoi vânzare). Compania
noastră are lunar cel puţin două-trei solicitări
care nu îşi găsesc răspuns în piaţa locală. Şi în
mod cert nu suntem singurii care se confruntă
cu asta.
Compania pe care o conduc prezintă
marele avantaj de apartenenţă la RENOMIA
Grup în Europa şi A. J. Gallagher în SUA. În
lipsa unor soluţii locale la solicitările din ce în
ce mai complexe şi neuzuale ale clienţilor, ne
bucurăm să le putem oferi soluţii de pe piaţa
internaţională, cu precădere de pe piaţa
londoneză.
Asiguratorii din România trebuie să prindă
curaj şi să asume mai multe tipuri de risc, în
contextul existenţei capacităţii de reasigurare.
norel Moise
mai 2020 Pia}a financiar|
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brokerii, salt de 13%
al primelor brute subscrise în 2019
la sfârșitul anului 2019, figurau înregistrați în evidențele autorității de supraveghere financiară un număr de
298 de companii de brokeraj, din care: 287 societăți active, 10 societăţi cu activitatea suspendată şi una cu
interdicţie temporară de desfăşurare a activităţii, se arată în analiza supraveghetorului pieţei, asf românia.
În urma centralizării raportărilor transmise
de brokerii de asigurare și/sau reasigurare, la
data de 31.12.2019 (date provizorii), se
constată o creștere a valorii primelor intermediate/distribuite pentru asigurări generale și
asigurări de viață, de 12,90%, de la
6.380.788.060 lei la 7.203.671.303 lei. În anul
2019 a crescut atât volumul de prime intermediate pentru activitatea de asigurări generale
(cu 13,35%), cât și pentru segmentul asigurărilor de viață (cu 1,23%). Aceste valori
cuprind și intermedierile pentru societățile de
asigurare venite în România în baza libertății
de a presta servicii, dreptului de stabilire și
altele. Valoarea totală a primelor intermediate/distribuite pentru acestea fiind de
502.280.639 lei, reprezentând 6,98% din total
prime intermediate/distribuite.
În anul 2019, companiile de brokeraj au
intermediat/distribuit 65,60% din volumul total
al primelor brute subscrise de asigurători pentru
cele două categorii de asigurare (7.203.671.303
lei), în creștere față de perioada similară a anului
2018 când primele intermediate/distribuite au
fost în sumă de 6.380.788.060 lei (62,90%). Un
alt aspect important de semnalat este că
asigurările generale tind către 80% grad de
intermediere, în timp ce asigurările de viață
stagnează la circa 11%. Analizând structura
primelor intermediate/distribuite de companiile
de brokeraj, cumulate, pentru anul 2019, pe clase
de asigurări generale se constată că, o pondere
semnificativă în totalul primelor intermediate/distribuite pentru asigurări generale
(6.963.197.545 lei), o dețin următoarele clase:
l clasa A10, Asigurări de răspundere civilă
pentru vehicule (RCA + CMR), reprezintă 52,49%;
l clasa A3, Asigurări de mijloace de
transport terestru (CASCO), reprezintă
24,66%;
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l clasa

A8, Asigurări de incendiu și alte
calamități naturale, reprezintă 8,31%;
l clasa A9, Asigurări pentru alte daune sau
pierderi legate de alte bunuri decât cele
menţionate la clasele 3-7, reprezintă
3,23%;
l clasa A2, Asigurări de sănătate,
reprezintă 3,00%;
l clasa A13, Asigurări de răspundere civilă
generală, exclusiv cea menţionată la
clasele 10- 12, reprezintă 2,61%;
l clasa A15, Asigurări de garanţii,
reprezintă 2,41%;
l restul claselor reprezentând 3,29% din
total prime intermediate/distribuite
asigurări generale.
Analizând comparativ cu anul 2018, se
poate observa o creștere a volumului de prime
intermediate/distribuite pentru toate clasele de
asigurări generale intermediate/distribuite de
companiile de brokeraj, mai puțin pentru

clasele A11, A16 și A17. Referitor la structura
primelor intermediate/distribuite de brokerii de
asigurare pe clase de asigurări de viață se
constată că, în anul 2019, ponderi
semnificative în totalul primelor pentru această
categorie (240.473.758 lei) o dețin următoarele
clase:
l clasa C1, Asigurări de viață, anuități și
asigurări de viață suplimentare
reprezentând 85,84%;
l clasa C3, Asigurări de viață și anuități,
care sunt legate de fonduri de investiții
(unitlinked) reprezentând 13,97%;
Celelalte clase de asigurări de viață au
reprezentat 0,19% din primele intermediate/distribuite pentru această categorie.
Raportat la anul 2018, în 2019 au fost
înregistrate creșteri ale volumelor de prime
intermediate/distribuite pe ambele tipuri de
clase de asigurare de viață, atât cele
tradiționale (Clasa C1), cât și cele cu

tOP intermediere brokeraj

tOP 10 brokeri

componentă investițională (Clasa C3). Ca și în
anul 2018, asigurările de viață cu componentă
investițională au avut o creștere mai
pronunțată. Astfel, apreciem că există o
creștere a interesului de economisire pe termen
lung prin intermediul acestor polițe de
asigurare de viață, prin care consumatorii
devin investitori pasivi pe piața de capital.
Creșterea pe segmentul polițelor de viață
tradiționale a fost mult mai mică, dar raportul
sau diferența între cele două tipuri de asigurări
de viață este în continuare foarte mare (o mare
parte a asigurărilor din Clasa C1 fiind
complementare creditelor bancare).

concentrare pe top 10

Se remarcă astfel pe segmentul asigurărilor
de viață o concentrare a volumului de prime
intermediate/distribuite pentru primii 10
intermediari, mult mai mare decât pe segmentul asigurărilor generale. Ponderea cea mai
mare o dețin asigurările de viață tradiționale,
unde compania de brokeraj AMSTERDAM
BROKER DE ASIGURARE SRL ocupă
prima poziție. La nivelul întregii piețe a
intermediarilor, din datele furnizate de
companiile de brokeraj – productivitatea,
respectiv raportul dintre volumul total de

prime de asigurare intermediate/distribuite și
total persoane care se ocupă de activitatea de
intermediere/distribuție, angajații proprii
(brokeri în asigurări) sau de colaboratori
(asistenți în brokeraj), a fost, la nivelul anului
2018, de 318.022 lei/persoană/an. La nivelul
anului 2019, această productivitate a fost de
444.671 lei/persoană/an, cu aproximativ 40%
mai mare, față de cea a anului 2018.
În piața din România, veniturile companiilor de brokeraj provin din contractele de
intermediere/distribuție încheiate cu societățile
de asigurare și reasigurare, fiind un model de
remunerare bazat pe comisionul primit de la
acestea. Mai puțin de 2% din veniturile
raportate provin din alte activități în legătură
cu obiectul de activitate (de ex. consultanță,
inspecții de risc, regularizări de daune). În anul
2019 companiile de brokeraj au raportat
venituri obținute din activitatea de intermediere/distribuție în asigurări în valoare de
1.261.778.661 lei, în creștere cu 15,19% față
anul 2018 (1.095.337.930 lei).
Analizând dinamica veniturilor obținute
din activitatea de intermediere/distribuție în
asigurări de companiile de brokeraj pe clase de
asigurări generale, în anul 2019 creșterea este
de 14,55% față de anul 2018, respectiv de la
1.011.563.599 lei la 1.158.804.481 lei.

Analizând structura veniturilor din activitatea
de intermediere/distribuție obținute de brokerii
de asigurare și/sau reasigurare pe clase de
asigurări generale se constată că, în anul 2019,
o pondere semnificativă pentru asigurări
generale, o dețin următoarele clase:
l clasa A10 Asigurări de răspundere civilă
pentru vehicule (RCA + CMR) care
reprezintă 45,38%;
l clasa A3 Asigurări de mijloace de
transport terestru (Casco) care reprezintă
23,80%;
l clasa A8 Asigurări de incendiu și alte
calamități naturale care reprezintă
11,93%;
l clasa A9 Asigurări pentru alte daune sau
pierderi legate de alte bunuri decât cele
menţionate la clasele 3-7 reprezintă
3,84%;
l clasa A2 Asigurări de sănătate care
reprezintă 2,99%;
l clasa A13 Asigurări de răspundere civilă
generală, exclusiv cea menţionată la
clasele 10- 12 care reprezintă 3,9%;
l clasa A15 Asigurări de garanții
reprezintă 3,06%;
l restul claselor de asigurare reprezentând
5,1% din total prime intermediate
asigurări generale.
Ponderea veniturilor din activitatea de
intermediere/distribuție în volumul de prime
intermediate/distribuite pe segmentul asigurărilor generale a fost de 16,64% (comision
mediu). Referitor la structura veniturilor din
activitatea de intermediere/distribuție obținute
de companiile de brokeraj pe clase de asigurări
de viață se constată că, în anul 2019, ponderi
semnificative în totalul acestor venituri
(102.974.180 lei) o dețin următoarele clase:
l clasa C1 “Asigurări de viață, anuități și
asigurări de viață suplimentare”,
reprezentând 84,84%;
l clasa C3 “Asigurări de viață și anuități,
care sunt legate de fonduri de investiții
(unitlinked)” reprezentând 15,10%;
l celelalte clase de asigurări de viață au
reprezentat 0,06% din veniturile obținute
pentru această categorie.
Ponderea veniturilor din activitatea de
intermediere în volumul de prime intermediate
pe segmentul asigurărilor de viață a fost de
42,82% (comision mediu). La nivelul pieței de
brokeraj, comisionul mediu calculat la nivelul
anului 2019 a fost de 17,52%.
mai 2020 Pia}a financiar|
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Încerc să construiesc sisteme
în care prezenţa/absenţa mea
să nu mai fie importantă
faster intervieW, cu andrei siminel, director general, nch capital
Vorbe puţine, fapte multe: cam aşa s-ar rezuma portretul intervievatului nostru, andrei siminel,
director general al nch capital. dar fiecare vorbă ar trebui citită şi recitită, cântărită şi recântărită,
spre a descifra tâlcul său, în totalitate.

am marcat recent trei decenii de la
momentul în care românii au dat socialismul
utopic pe capitalism, e adevărat, unui într-o
perpetuă tranziţie. cum s-a văzut această
schimbare prin prisma unui om care şi-a
dosit dintotdeauna să clădească ceva,
să fie cu adevărat capitalist?

A fost şi continuă să fie o experienţă
extrem de interesantă, cu foarte multe abordări
noi care au meritat să fie învăţate şi aplicate.
Conceptele financiare, marketingul şi expunerea continuă la informaţie au adus foarte
multă culoare în viaţă.
care au fost principalele realizări în
materie de construcţie a economiei de
piaţă dar şi cele mai mari greşeli, care ne
ţin încă departe de media europeană la
foarte multe capitole?

Această parte a lumii este de destul de
multe sute de ani în zona roşie a clasamentului.
Cred că ultimii ani au fost ani de progres. Deci
nu văd factori care ne-au ţinut jos, dimpotrivă,
văd un imens progres.
cum apreciaţi evoluţia capitalului
românesc: se putea mai mult? Puteam
avea o mai bună acumulare de capital
românesc, poate una mai timpurie?
Puteam avea azi în top 100 companii,
mai multe firme cu patroni indigeni?
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uţie şi paşii aceştia intermediari trebuie
acceptaţi aşa cum sunt. Între timp clienţii
investesc în străinătate iar marile companii au
alte orizonturi.
traversăm astăzi un moment de cotitură,
ca societate, ca ţară, ca uniune europeană.
cum vor ieşi ue şi românia din această
criză declanşată de pandemia de
coronavirus? cât va dura procesul de
recuperare, pe pieţele financiare?

O criză rămâne o criză şi, deşi într-un sens
întăreşte, în paralel slăbeşte multe alte procese.
Vom ieşi uşor din criza COVID, dar ne putem
aştepta la o criză economică întrucât datoriile
acumulate sunt uriaşe.
Vremea naţionalismului este, sper, apusă:
suntem europeni şi cetăţeni ai acestei lumi, iar
românii lucrează peste tot.
ce a greşit statul în acest proces de
edificare a economiei de piaţă? sunt prea
multe domenii în care chiar şi în acest
moment statul deţine companii pe care le
controlează ca şi acţionar majoritar?

Lipseşte o viziune şi o strategie care să fie
urmată. Tot efortul naţiunii este să închidă altă
şi altă criză, mereu şi mereu. Poate odată o să
fie un răgaz, şi un preşedinte şi/sau un guvern
vor aşeza piatra de temelie pentru prima viziune post comunistă şi o vor comunica simplu
românilor.
cum apreciaţi procesul de privatizare: se
puteau găsi soluţii mai bune, eventual cu o
implicare mai activă a pieţei de capital în
acest joc?

Piaţa de capital a promovat zeci de companii private la cotă şi acum statul poate să aibă
mai multă încredere.
aţi fost implicat în permanenţă în aceşti
ani în pieţele financiare: cum vedeţi piaţa
bancară, azi, dar şi instituţia bancară la
care aţi pus umărul să o clădiţi şi
transformaţi într-o entitate profesionistă,
adaptată cerinţelor viitorului? ce planuri
aveţi în continuare cu ea?

Încerc să construiesc sisteme în care
prezenţa/absenţa mea să nu mai fie importantă
şi cred că am reuşit. Libra Internet Bank există
prin personal, prin manageri, şi continuă să se
dezvolte armonios.

ce ar trebui să facă guvernanţii pentru a
reporni rapid economia dar şi a o
retransforma pe baze de eficiență şi
producere de valoare adăugată mare?
ce ar trebui să conţină un Proiect de ţară
românia 2050 şi pe ce Piloni ar trebui
construit?

Participarea în administraţia bursei este o luptă
pentru bani şi reputaţie. Odată ajunşi acolo, cei aleşi
nu prea mai au obiective majore. Poate doar să îşi
construiască următorul mandat! Procesul face parte
dintr-o evoluţie şi paşii aceştia intermediari trebuie
acceptaţi aşa cum sunt. Între timp clienţii investesc
în străinătate iar marile companii au alte orizonturi.

De multe ori s-a spus că piaţa de capital
din românia a fost pariul pierdut al celor
30 de ani. cât adevăr şi câtă demagogie
este în această afirmaţie? era loc de mai
mult? cum şi când? De ce se tem patronii
să vină pe bvb? cum vedeţi viitorul bursei
de la bucureşti: putem profita, în această
toamnă, de intrarea pe radarul marilor
investitori? avem ce să le oferim?

Participarea în administraţia bursei este o
luptă pentru bani şi reputaţie. Odată ajunşi
acolo, cei aleşi nu prea mai au obiective
majore. Poate doar să îşi construiască următorul mandat! Procesul face parte dintr-o evol-

Dacă vor avea nevoie de opinia mea, mă
voi gândi şi voi participa cu plăcere la acest
efort: nu este uşor să spui cum să construieşti
viitorul. Până atunci nu are sens să mă gândesc
la ceea ce nu se va întâmpla.
ce planuri de viitor aveţi şi cum
vedeţi/cum vă doriţi să fie românia
peste alţi 30 de ani?

În primul rând îmi doresc să văd România
peste 30 de ani! Am început să fac eforturi în
acest sens, dar sunt încă mult prea prins în evenimentele zilnice ca să pot spune că am speranţe.
norel Moise
mai 2020 Pia}a financiar|
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SiF-urile, forţate să treacă la regim
de austeritate
Profiturile şi lichidităţile sif-urilor sunt substanţial dependente de încasările din dividende de la brd
şi banca transilvania, precum şi de la companiile din energie şi utilităţi. însă, în condiţiile unei contracţii
economice majore provocate de pandemia coronavirus, acestea ar putea să plătească dividende semnificativ
mai reduse chiar din acest an. Pe de altă parte, făcând abstracţie de surpriza sif transilvania în acest an,
posibilităţile sif-urilor de a acorda dividende foarte atractive sunt drastic limitate, mai ales dacă avem în vedere
anii următori. eliminarea limitei de deţinere de 5% ar putea însă să aducă un interes semnificativ pentru
acţiunile unor sif-uri, în scenariul în care criza de încredere generată de criza medicală la nivel global va primi
un tratament adecvat în lunile următoare.

Preţurile acţiunilor SIF-urilor s-au mişcat
sincronizat cu restul pieţei în primul trimestru
din acest an, ajustarea cotaţiilor acestora fiind
de o amplitudine similară cu cea a indicelui
BET. Adică o scădere în jur de 25% până în
ultima săptămână din luna martie. Cu o singură
excepţie, şi anume acţiunile SIF1 Banat
Crișana, pentru care preţul de închidere s-a
redus cu mai puţin de 15% în perioada
respectivă. Această evoluţie pentru tilturile
societăţilor de investiţii financiare a venit după
ce anul trecut a fost unul foarte bun pentru
acţiunile SIF-urilor, ce au fost stimulate şi de
perspectiva eliminării pragului de deţinere de
iNdiCatOr
Valoarea Activelor Nete - Feb 2020 (mil. RON)

Valoarea Activelor Nete - Feb 2020 (mil. euro)
Capitalizare bursieră - 25.03.2020 (mil. RON)

5% din capitalul social, prin adoptarea Legii
nr. 243/2019, privind reglementarea fondurilor
de investiții alternative.
Mult aşteptata lege a intrat în vigoare în
luna ianuarie a acestui an şi obliga SIF-urile să
elimine limita de deţinere de 5% din acţiuni în
decurs de şase luni de zile, adică până la
sfârşitul lunii iulie. Lucru pe SIF Banat
Crișana, SIF4 Muntenia şi SIF5 Oltenia l-au şi
făcut deja, prin organizarea adunărilor generale
extraordinare ale acţionarilor în prima parte a
lunii martie.
S-ar putea spune astfel că dorinţa unor
grupuri de investitori de a prelua societăţile de
SiF1
baNat CriŞaNa

SiF2
MOldOVa

SiF3
traNSilVaNia

SiF4
MuNtENia

SiF5
OltENia

531,0

420,5

244,8

299,9

422,2

2.555,45

2.023,6

1.224,61

1.252,5

VAN / acţiune - Februarie 2020 (RON)

4,9665

2,0680

Discount raportat la VAN / acţiune (%)

-52,1%
-

Capitalizare bursieră - 25.03.2020 (mil. euro)
Preţ actiune - 25.03.2020 (RON)

Dividend brut propus pentru 2019(RON/actiune)*/**
Randament al dividendului net (%)

investiţii financiare, este în sfârşit posibil să fie
făcută începând din acest an în mod transparent
şi fără a acţiona prin interpuşi. Ceea ce ar fi
desigur în condiţii normale un element de
natură să susţină puternic preţurile acţiunilor
SIF pentru un orizont de timp destul de lung,
chiar mai mare de un an de zile. Pentru acest
lucru este însă necesar să se producă o
stabilizare a pieţelor de acţiuni, foarte volatile
şi aflate într-o fază de căutare a unor repere
fundamentale, după declanşarea crizei
coronavirus la începutul lunii martie.
Deocamdată însă, discount-urile la care se
tranzacţionează acţiunile SIF sunt mai mari faţă

252,8
2,38
-

1.177,9

2.032,1

469,2

1.122,6

0,5447

1,8396

3,5027

-38,1%

-46,4%

-67,5%

-44,8%

4,5%

9,8%

-

4,9%

258,5
1,28

0,060

631,4

1.443,4

130,3

0,292
0,030

96,9

0,60
-

231,7
1,94

0,100

Sursa: SIF-uri, BVB Nota *): Actionarii SIF1 au de ales intre un dividend de 0.05 lei/actiune si derularea unui program de rascumparare pentru 15 milioane actiuni Nota **)
Actionarii SIF4 au de ales intre un dividend de 0,03 lei/actiune si derularea unui program de rascumparare pentru 20,6 milioane actiuni

38

Pia}a financiar| · mai 2020

de nivelurile consemnate în ultimii ani, ceea ce
indică faptul că efectul de panică este oricum
disproporţionat faţă de un eventual interes
concertat de acumulare de poziţii importante în
actionariatul societăţilor de investiţii. Astfel,
acţiunile SIF-urilor se tranzacţionează la
discount-uri între aproape 70% în cazul SIF4
Muntenia şi circa 40% în cazul SIF2 Moldova.
Nivelul foarte ridicat al discountului la care se
tranzacţionează acţiunile SIF4 poate fi explicat
printr-o calitate mai slabă a portofoliului de
active al SIF Muntenia. Pentru SIF3 Transilvania şi SIF4 Muntenia, aceasta poziţionare
este reflectată şi de nivelul sistematic inferior al
cuantumului dividendelor colectate de la
companiile din portofoliu, comparativ cu
celelalte societăţi de investiţii financiare. Dacă
revenim la tabelul care sintetizează
performanța acţiunilor SIF pentru diferite
durate de timp, putem să observăm că în ultimii
zece ani, acţiunile SIF1, SIF2 şi SIF5 au oferit
creşteri rezonabile, chiar considerând impactul
ajustării cotaţiilor din luna martie. În schimb,
acţiunile SIF3 şi SIF4 au crescut cu mai puţin

de 10% sau chiar au scăzut. Explicaţia constă în
politicile de vânzări de active mai agresive ale
acestor SIF-uri în trecut sau pur şi simplu în
faptul că deciziile lor de administrare nu au dus

la o creştere a capacităţii portofoliilor lor de a
genera venituri mai ridicate şi dividende, care
reprezintă cea mai sănătoasă sursa de
profitabilitate pe termen lung.

discount de tranzacţionare (%)
SIF1

SIF2

SIF3

SIF4

SIF5

0%
-10%
-20%
-30%
-38,1%

-40%
-50%

-44,8%

-46,4%

-52,1%

-60%
-67,5%

-70%
ş

Sursa: SIF-uri, Bursa de Valori Bucureşti
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SIF

Variatia PrEturilOr aCtiuNilOr SiF Si a iNdiCElui bEt

2020*

Mar 2020-Dec 2018

Mar 2020- Dec 2017

Mar 2020- Dec 2016

Mar 2020- Dec 2013

Mar 2020- Dec 2010

-20,5%

6,0%

-9,2%

64,1%

74,1%

120,3%

SIF1 Banat Crişana

-12,8%

SIF3 Transilvania

-25,5%

35,8%

-24,4%

-7,2%

SIF2 Moldova

SIF4 Muntenia

16,7%

-29,1%

SIF5 Oltenia
BET

-25,1%

-14,1%
20,2%

0,0%

-39,0%

1,2%

-3,6%

-11,2%

28,8%
16,8%

-13,0%

18,7%

-2,5%

-8,8%
5,5%

O privire asupra dinamicii dividendelor,
precum şi a randamentului dividendului pentru
acţiunile SIF de-a lungul timpului este
relevantă pentru înţelegerea modului în care
managementul acestora a abordat politica de
dividende. Acest fapt a influenţat foarte mult
componența portofoliilor societăţilor de investiţii financiare, ceea ce se reflectă şi în
diferenţele între nivelul VAN-urilor societăţilor de investiţii financiare.
SIF3 Transilvania a fost în trecut
campionul distribuţiilor de dividende pe care
SIF

2010

2011

le-a finanţat din vânzarea de active la Erste
Group, sumele colectate din tranzacţiile de
vânzare fiind distribuite acţionarilor în special
aferent exerciţiilor financiare 2011 şi 2012.
Astfel, investitorii au avut la momentul
respectiv acces la randamente ale dividendului
de peste 20%, dar preţul plătit a fost reducerea
VAN-ului. Asemenea, SIF2 Moldova şi SIF4
Muntenia au distribuit dividende substanţiale,
iar cele mai rezervate SIF-uri de-a lungul
anilor în privinţa dividendelor distribuite au
fost SIF5 Oltenia şi mai ales SIF1 Banat
Crișana. De aceea, performanţele superioare în
ultima decadă, ale acţiunilor SIF1, SIF2 şi
SIF5, ce le-am menţionat anterior, se pot
diVidENdElE brutE/aCtiuNE diStribuitE dE SiF-uri
2012

2013

2014

2015

2016

2019*

0,050

0,030

0,060

0,035

-

-

0,0000

0,1000

0,0000

0,000

0,000

SIF3 Transilvania

0,0300

0,1712

0,1750

0,0000

0,0125

0,0265

0,020

0,010

SIF4 Muntenia
SIF5 Oltenia

0,0810
0,0750

0,0810
0,1300

0,1340
0,1300

0,0660
0,0000
0,1600

0,1012
0,0715
0,1200

0,0450
0,0450
0,1300

41,8%

2018

0,0000
0,2400

53,6%

2017

0,1000
0,2200

-7,1%

explica în bună măsură prin politica de
conservare a participaţiilor existente, fie
eventual printr-o strategie de investiţii mai
eficientă care a condus la “construcţia” unor
participaţii ce au fost ulterior generatoare de
dividende sau de câştiguri de capital.
Dinamica randamentului dividendului
oferit de acţiunile SIF confirmă că societăţile
de investiţii financiare pot fi considerate tot
mai puţin entităţi de la care investitorii să spere
în fluxuri de dividende consistente. De altfel,
începând cu exerciţiul financiar 2015, SIF1
Banat Crișana nici nu a mai distribuit
dividende, acţionarii ce se exprimă în cazul
adunărilor generale preferând să voteze

0,1030
0,0900

7,5%

15,1%

SIF1 Banat Crişana
SIF2 Moldova

134,7%

-32,2%

Sursa: SIF-urile Nota: Variatiile preturilor actiunilor SIF si ale indicelui BET sunt considerate fata de data de referinta 24.03.2020

sif-urile nu (mai) sunt
acţiuni de dividend

84,2%

0,044
0,040
0,090

-

0,012

-

0,030

0,070

0,150

0,100

2020 crt

Sursa: BVB Nota *): Actionarii SIF1 au de ales pentru 2019 intre un dividend de 0.05 lei/actiune si derularea unui program de rascumparare de 15 milioane actiuni Nota **)

SIF

2010

diNaMiCa raNdaMENtului diVidENdului brut OFErit dE aCtiuNilE SiF

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20,4%

16,6%

4,5%

6,4%

5,7%

5,6%

3,5%

2,5%

14,2%

17,4%

3,5%

-

SIF1 Banat Crişana

10,2%

11,1%

SIF3 Transilvania

5,5%

30,2%

SIF2 Moldova

SIF4 Muntenia
SIF5 Oltenia

7,7%

12,6%
6,0%

12,3%

0,0%

24,6%
9,3%

0,0%
0,0%
0,0%
8,1%

7,7%
5,1%
8,1%
7,2%

0,0%
9,7%
6,0%
7,7%

0,0%
8,0%
6,1%
5,5%

0,0%
4,1%
3,2%

-

-

4,7%

5,6%

10,3%

7,2%

5,2%

-

Sursa: BVB Nota: Au fost considerate dividendele pe anii financiari respectivi si preturile actiunilor de la sfarsit de perioada, cu exceptia randamentului dividendului pe 2019
unde preturile actiunilor SIF sunt cele de la data de 24.03.2020
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ionuţ Dumitriu

De ce VAN este uN iNDicAtor eseNţiAl De urmărit
Evoluția activelor Nete ale SiF-urilor
Dec. 2011

Dec. 2013

Dec. 2015

Dec 2017

Feb 2020

Feb 2019

3.000
2.555,45
2.500

0

SIF1 Banat Crișana

SIF2 Moldova

SIF3 Transilvania

Valoarea activelor nete (VAN) este un
indicator foarte relevant de urmărit în timp
în ceea ce priveşte calitatea administrării
pe termen lung a fondurilor de investiţii. În
cazul concret al SIF-urilor, VAN este o
măsură atât a politicilor de dividende
abordate, cât şi a modului în care politica
lor de investiţii s-a concretizat într-o
creştere a valorii activelor administrate.
Desigur că un colaps al pieţelor de acţiuni
se reﬂectă în valoarea VAN-urilor
fondurilor de investiţii şi nu este vina
managerilor acestora când se produc astfel
de reaşezări ale valorilor de piaţă pentru
participaţiile listate din portofoliile lor.
Pe de-o parte, dinamica VAN-urilor oferă
indicii dacă ﬁnanţarea dividendelor s-a
făcut de-a lungul timpului prea agresiv,
adică în mod preponderent prin vânzarea
activelor din portofolii. Pe de altă parte,
evoluţia VAN-urilor indică în ce măsură în
portofoliile SIF-urilor au avut loc mutaţii
beneﬁce, adică au fost luate decizii de
natură a creşte valoarea activelor
administrate. Salturi ale VAN-ului sunt
posibile în condiţiile în care managerul de
fond ar face plasamente cu potenţial
ridicat de apreciere şi ar “construi”
participaţii importante în urma unei
politici de investiţii clar conturate pe
termen lung.

SIF4 Muntenia

1.417
1.604
1.627
1.770
1.880,2

1.238
1.061
1.082
1.365
1.538,3

500

1.177,9

1.331
1.075
1.148
961
995,7

1.000

1.443,4
1.097
1.274
1.487
1.792
1.759,2

1.500

2.032,1

2.023,6

2.000

1.297
1.592
1.827
2.592
2.264,1

programe de răscumpărare de acţiuni. Acest
lucru este valabil începând cu exerciţiul
financiar 2018 şi pentru SIF4 Muntenia, care
la rândul său a optat pentru aceeaşi abordare de
a stopa dividendele în detrimentul programelor
de răscumpărare. Reamintim că SIF1 Banat
Crișana este acţionarul majoritar al Muntenia
Invest, societatea de administrare a SIF4
Muntenia, şi că, inclusiv în acest context, poate
fi înţeleasă această decizie a societăţii de
investiţii financiare similară cu viziunea SIF1
în ceea ce priveşte politica de dividende. Pe de
altă parte, se observă în cazul SIF5 Oltenia, o
politică moderată de dividende de-a lungul
timpului, situaţie ce poate fi consemnată şi
pentru SIF2 Moldova începând cu exercitul
financiar 2013. Un caz special ar putea fi
considerat cel al SIF3 Transilvania care
distribuie un dividend ridicat pentru 2019,
echivalentul unui randament al dividendului
brut de peste 10%.
Explicaţia nu constă într-un nivel al
veniturilor din tranzacţii ridicat în 2019, în
condiţiile în care oricum dividendele primite
de la companiile din portofoliu în cazul SIF3
Transilvania, alături de SIF4 Muntenia, sunt
mai mici comparativ cu celelalte SIF-uri.
Nivelul mai mare al profiturilor SIF-urilor în
2019, faţă de anul anterior, se explică prin
câştigurile scriptice înregistrate în contul de
profit şi pierdere din reevaluarea participaţiilor
din portfoliu la valoarea justă. Veniturile din
vânzarea de participaţii, ce erau până în urmă
cu cinci ani o sursă importantă de venituri, au
încetat să reprezinte un catalizator al profitabilităţii, în condiţiile în care, managementul
SIF-urilor a realizat că astfel de soluţii nu sunt
sustenabile pe termen lung. În aceste condiţii,
dividendul pentru 2019 propus de SIF3
Transilvania este dificil să fie distribuit şi
pentru anii următori.
În acest context, în care posibilitatea de a
distribui dividende atractive devine tot mai
incertă, SIF-urile sunt tot mai active în a
propune programe de răscumpărare a acţiunilor că varianta indirectă de remunerare a
acţionarilor, până în prezent toate SIF-urile
apelând la programe de răscumpărare a acţiunilor. De altfel, pentru adunările generale din
acest an sunt propuse astfel de programe de
răscumpărare din cazul SIF1 Banat Crișana,
SIF2 Moldova şi SIF4 Muntenia.

SIF5 Oltenia

O vânzare sistematică de active pentru a
plăti dividende atractive se reflectă în
diluarea valorii activelor nete, aşa cum a
fost cazul la SIF3 sau SIF4. Aşa se explică,
în bună parte, nivelul mai redus al
activelor pentru SIF3 şi SIF4, comparativ
cu celelalte trei SIF-uri. Faptul că SIF1
Banat Crișana a avut de-a lungul timpului
cea mai conservativă politică de
administrare şi a păstrat participaţiile la
bănci, reprezintă cea mai importantă
explicaţie pentru care această societate de
investiţii are cel mai mare activ net. SIF2
are un activ net apropiat cu SIF5 după
exitul din BCR. Suma de 140 milioane
euro, rezultată din vânzarea către Erste
Group Bank AG a unei participaţii de 6,3%
din BCR, a fost reorientată în principal tot
în sectorul bancar, adică în acţiuni BRD şi
Banca Transilvania, ceea ce explică şi
nivelul ridicat al veniturilor din dividende
în 2019. În ceea ce priveşte SIF2 Moldova,
portofoliul acestei societăţi de investiţii
financiare a suferit mutaţii substanţiale,
în condiţiile în care acest SIF a mizat pe
realocări strategice în structura
portofoliului, inclusiv pe plasamente
importante în proiecte imobiliare ce ar
putea aduce câştiguri de capital
importante în următorii ani.
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ProvocĂri PrivinD Profitabilitatea societĂţilor De investiţii financiare

Veniturile din dividende
reprezintă miza majoră

Veniturile din dividende raportate de societăţile de investiţii financiare au crescut substanţial după 2016, în
condiţiile în care cele două bănci listate brd-GsG şi banca transilvania au devenit plătitoare de dividende.
menţionăm că sif-urile deţineau la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut o participaţie de 10,4% la brd-GsG
şi respectiv o deţinere de 18,6% la banca transilvania. de asemenea, companiile din energie şi utilităţi au
distribuit în ultimii ani dividende tot mai atractive, la care s-au adăugat şi dividende speciale în 2017 şi 2018.
Aceste evoluţii s-au reflectat în veniturile
din dividende raportate de SIF-uri care au
arătat neaşteptat de bine raportat la situaţia de
până în 2015, când principalele surse de
profitabilitate ale SIF-urilor erau reprezentate
de vânzările de participaţii din portofolii. Aşa
se explică faptul că am asistat la o
îmbunătăţire a veniturilor din dividende,
inclusiv în cazul SIF3 Transilvania şi SIF4
Muntenia, care prin comparaţie cu celelalte
SIF-uri au portofolii cu o capacitate mai
redusă de a genera fluxuri de numerar.
Nu mai departe de 2015, veniturile din
dividende ale SIF-urilor nu depăşeau 35
milioane lei, faţă de exerciţiul financiar 2019,
când veniturile au fost aproape sau chiar au
depăşit substanţial pragul de 100 milioane de
lei (cazul SIF1, SIF2 şi SIF5). Cele mai mari
venituri în cuantum de 125 milioane lei au fost
raportate de SIF5 Oltenia, care de-a lungul
timpului a luat decizii de investiţii care s-au
dovedit inspirate şi sustenabile pe termen lung,
fapt reflectat de dinamica veniturilor din
dividende. De asemenea, venituri de 110
milioane lei au fost raportate de SIF1 Banat
Crișana, suma respectivă reprezentând în
principal contribuţia deţinerilor în bănci în

băncilor să nu distribuie dividende aferent anul
trecut, pentru a fi suficient de bine capitalizate,
dat fiind contextul economic mai dificil care se
prefigurează în urma pandemiei coronavirus.

vânzările de participaţii
contribuie marginal
la profitabilitate

În ultimii ani, profiturile obţinute din
tranzacţii se află într-un trend descendent, ca
urmare a diluării nucleului de active valoroase
ale societăţilor de investiţii, dar şi în condiţiile
unei încetiniri a vânzărilor de active. Scăderea
în intensitate a cedării de participaţii reprezintă
un efect direct al conştientizării de către
managerii SIF-urilor a faptului că vânzarea de
active pentru distribuţia de dividende generoase poate duce la dispariţia respectivului
organism de plasament colectiv în câţiva ani.
Dar chiar şi aşa, în 2018 şi 2019 atrage atenţia
faptul că vânzările de participaţii încadrate în
categoria activelor disponibile spre vânzare nu
au contribuit aproape deloc la profiturile
raportate de societăţile de investiţii financiare.
Profitul net al SIF-urilor este substanţial
influenţat de câştigurile sau pierderile înscrise

PartiCiPațiilE SiF-urilOr ÎN brd-GSG, baNCa traNSilVaNia și ErStE (SEPtEMbriE 2019)

Banca

BRD-GSG

Banca Transilvania
Erste Group Bank

Sursa: Raportări SIF-uri
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condiţiile în care această societate de investiţii
a intervenit cel mai puţin asupra participaţiilor
istorice şi nu a fost generoasă în a distribui
dividende către acţionari. În schimb, aşa cum
am spus, veniturile din dividende ale SIF3
Transilvania şi SIF4 Muntenia au fost de 50-70
milioane lei, substanţial mai mici faţă de
celelalte SIF-uri, deoarece în anii precedenţi,
portofoliul de active s-a subţiat în urma
vânzărilor de active, în special bancare în cazul
SIF3 Transilvania.
Însă, din cauza crizei economice ce
probabil va urma pandemiei de coronavirus,
este de aşteptat ca fluxurile de dividende de
care beneficiază SIF-urile să se dilueze
substanţial deoarece principalele companii de
la BVB îşi vor diminua distribuţiile de
dividende. În aceste condiţii, este foarte
probabil că, încă din acest an, SIF-urile să fie
nevoite să se mulţumească cu o colecţie de
dividende mult mai săracă comparativ cu
2019. Spre exemplu, potrivit unui anunţ al
BRD-GSG de pe 1 aprilie, acţionarul sau
majoritar a propus ca întregul profit al anului
2019 să fie alocat către rezultatul reportat,
urmând astfel să nu mai fie distribuite
dividende. De altfel, BNR a recomandat
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SIF1

SIF2

SIF3

SIF4

SIF5

4,52%

6,94%

0,16%

2,61%

4,34%

1,95%
0,34%

0,21%
-

3,32%
-

0,82%
-

4,09%
-

la valoarea justă în contul de profit şi pierdere.
De altfel, profiturile sensibil mai mari în 2019
se explică printr-un astfel de tratament contabil
şi ar fi de aşteptat ca pentru 2020 lucrurile să
stea diametral opus în condiţiile ajustării
substanţiale a cotaţiilor ce se aşteaptă în acest
Indicator
Venituri din dividende
Venituri din dobânzi

Profit din vânzarea activelor
Profit net
Indicator
Venituri din dividende
Venituri din dobânzi

Profit din vânzarea activelor
Profit net
Indicator
Venituri din dividende
Venituri din dobânzi

Profit din vânzarea activelor
Profit net
Indicator
Venituri din dividende
Venituri din dobânzi

Profit din vânzarea activelor
Profit net
Indicator
Venituri din dividende
Venituri din dobânzi

Profit din vânzarea activelor
Profit net

Sursa: SIF-uri

an pentru acţiunile listate. Miza fundamentală
pentru managementul SIF-urilor rămâne
teoretic ca, prin politici de investiţii adecvate
derulate în mod sistematic, să-şi majoreze
gradual veniturile lor din dividende şi,
asemenea, să poată obţine periodic câştiguri de

capital care să le permită să-şi crească
profiturile în mod sustenabil. Însă, în practică,
lucrurile se dovedesc întotdeauna mult mai
complicate.
ionuţ Dumitriu

PriNCiPalElE VENituri și PrOFitul NEt al SiF-urilOr
2015

2016

34,1

101,6

55,3

2,2

6,5

5,3

81,4

81,4

2015

2016

27,7

118,8

122,1

94,7

1,6

1,2

100,3

123,3

2015

2016

1,6

1,1

15,8
72,4

158,6

25,6
19,7
68,9

2015

2016

1,1

1,0

18,1
34,9
63,9

60,6
37,1
50,4

2015

2016

0,3

0,1

29,5
55,5

132,4

44,3
55,3

101,3

SIF1 Banat Crisana
2017

2018

2019

81,5

110,2

115,1

2,2

-1,3

0,0

3,3

2,7

2,4

69,5

77,2

159,5

2017

2018

2019

1,1

2,4

4,2

SIF Moldova
73,3

100,5

95,6
0,3

97,7
0

164,8

50,2

127,4

2017

2018

2019

1,1

1,5

1,9

SIF Transilvania
42,4
21,0

64,8
0,0

71,1
0,0

64,2

64,0

186,4

2017

2018

2019

0,6

0,89

1,9

SIF Muntenia
41,1
11,5

57,0
0,0

52,4
0,0

51,1

22,8

111,9

2017

2018

2019

0,1

0,4

SIF Oltenia
68,3
12,2
74,3

90,6

125,3

0,0

0,0

96,3

1,0

124,1
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Caracteristici ale portofoliilor SiF-urilor
sif1 banat crișana
n Expunere semnificativă de circa 38%
din active pe participaţiile de la bănci
care au redevenit după 2015 un segment
de forţă al portofoliului (TLV – 22,5%
din active, Erste – 8,5%, BRD – 7,9%),
care au generat 60% din veniturile din
dividende în 2019
n Participaţia de 75% din producătorul de
hârtie Vrancart Adjud are o pondere de
peste 4% în activele totale, fiind una
dintre cele mai importante deţineri ale
SIF1. Vrancart continuă să-şi crească în
mod profitabil afacerile, înglobând şi o
achiziţie importantă realizată în 2017
n Una dintre priorităţile SIF1 este de a se
focusa pe consolidarea societăţilor unde
este acţionar majoritar, care se regăsesc
în top 10 participaţii din portofoliu (SIF
Imobiliare, SIF Hoteluri, Vrancart
Adjud, Iamu Blaj)
n SIF1 intenţionează să păstreze participaţiile la companii din energie şi în
companiile de utilităţi generatoare de
dividende stabile (participaţia de 0,4%
în Romgaz, cu o pondere de 2% din
active este cea mai importantă dintre
acestea). De menţionat că, deţinerea de
6,5% din Conpet Ploieşti este asemenea
una din top 10
n Alte participaţii cheie pot fi considerate
SIF Imobiliare, care deţine un vast
portofoliu de spaţii comerciale, cu o
pondere de circa 6% din active, precum
şi SIF Hoteluri, care controlează câteva
participaţii majoritare la companii
hoteliere, cu o pondere de 1,5% din
active. SIF Imobiliare ar trebui în viitor
să devină un contribuitor semnificativ la
veniturile din dividende ale SIF1,
compania holding de real estate
parcurgând un proces de restructurare în
ultimii ani
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sif2 Moldova
n Participaţia de 6,9% din capitalul social
al Băncii Transilvania este strategică,
aceasta având o pondere de aproape
40% în activele SIF2. SIF Moldova este
al doilea cel mai important acţionar al
BT, după BERD care are o deţinere de
8,6% din capitalul social
n Alte circa 13,5% din active sunt concentrate în producătorii de energie şi în
companiile de utilităţi de la BVB ce sunt
generatoare importante de dividende.
Cele mai importante deţineri din acest
segment sunt OMV Petrom (2,4% din

active), Transgaz (4,6%), Romgaz
(6,5%). Menţionăm că SIF2 Moldova
controlează 0,2% din capitalul social al
OMV Petrom, 2,4% din capitalul social
al Transgaz şi 1% din capitalul social al
Romgaz
n Aşa-numitul portofoliu de bază, adică al
participaţiilor în companii listate la
BVB, reprezintă aproape 70% din
activele SIF2
n SIF Moldova şi-a asumat dezvoltarea
unui portfoliu numit “deţineri majoritare”
unde a concentrat business-uri iniţiate
recent sau din portofoliul istoric pe care
vrea să le dezvolte printr-o abordare tip
private-equity. Deşi segmentul deţinerilor

majoritare din portofoliu reprezintă
numai 8% din active, acesta este strategic
pentru SIF2, urmând să absoarbă în
continuare o parte importantă din
fondurile destinate programului de
investiţii
n Astfel, în mare măsură, în ultimii cinci
ani, SIF Moldova şi-a orientat programul de investiţii în principal către
plasamente tip private-equity, în special
din categoria imobiliare
n Cel mai important activ imobiliar este
reprezentat de proiectul Veranda Mall
din Bucureşti unde SIF2 deţine indirect
36,7% în urma unei investiţii de 14,3
milioane euro
n Baba Novac Residence este un proiect
rezidenţial de 363 apartamente ce este
dezvoltat de SIF Moldova în Bucureşti pe
un teren aparţinând societăţii Ţesătoriile
Reunite, deţinute integral de către
societatea de investiţii. Valoarea proiectului investiţional este de circa 30
milioane euro, fiind finanţat de societatea
de investiţii cu o sumă de 5,3 milioane
euro, precum şi prin credite bancare.
Ritmul vânzărilor pentru faza 1 a
proiectului a fost peste cel prognozat
iniţial, astfel că la 30 septembrie 2019
erau vândute 97% din numărul total de
apartamente, fazele 2 şi 3 fiind planificate
să fie finalizate în trimestrul IV din 2019
n SIF Moldova s-a implicat într-un alt nou
proiect residential Straulesti Lac Alfa
unde este acţionar şi unde a asumat o
contribuţie de 8,3 miliioane euro.
Proiectul vizează construcţia a 1.400
apartamente pe 9 ha, iar valoarea de
realizare estimată proiectului este de
100 milioane euro, acesta fiind dezvoltat
şi prin credit bancar. Faza I include un
număr de 160 apartamente din faza 1,
acestea fiind planificate să fie finalizate
la sfârşitul anului 2019
n Agrointens SA este o companie ce a
investit în ferme de afine cu o suprafaţă
cultivată de 120 hectare care se
estimează să fie atinsă în 2020. SIF
Moldova a investit 5,6 milioane euro în
acest proiect. Societatea de investiţii
financiare estimează să recupereze
investiţia în circa 10 ani din dividende,
rambursări de capital şi exit-ul final din
companie către alt investitor.

sif3 transilvania
n SIF Transilvania se remarcă prin
numărul mare de active hoteliere, spaţii
de birouri şi terenuri valoroase de la care
ar fi de aşteptat venituri sensibil mai
mari din dividende sau venituri
substanţiale din vânzarea acestora către
alţi investitori
n Potenţialul de creştere al profitabilităţii
pentru companiile din turism este
notabil şi trebuie să avem în vedere
investiţiile majore în sectorul hotelier
din ultimii ani care au consolidat
aceste active importante din portofoliul
SIF
n Sectorul turism reprezenta 28% din
portofoliul de acţiuni al SIF, în timp ce
participaţiile în imobiliare circa 7%,
faţă de cel financiar cu o pondere de
38,5%, reprezentată de participaţia de
3,3% din BRD-GSG care la rândul său
reprezenta 25% din activele SIF3
n Sectoarele turism şi imobiliar au
contribuit cu numai 3,3% şi respectiv
2,2% la totalul veniturilor din dividende
obţinute de SIF3 în 2018, faţă de 55%
pentru participaţia în BRD-GSG şi faţă
de o pondere de 28% în cazul sectorului
energetic
n Cea mai importantă participaţie în
turism de circa 7% din active este cea în
Turism Felix, alte deţineri importante în
industria hotelieră fiind Feper, Aro
Palace şi THR Marea Neagră, fiecare cu
ponderi în active în jur de 3-4%
n În energie şi utilităţi cele mai importante
deţineri erau Romgaz şi OMV Petrom,
ponderea acestor participaţii fiind în jur
de 4% din active

sif4 Muntenia
n Participaţia de 2,6% din Banca Transilvania este cea mai importantă din
portofoliu, cu o pondere de peste 20%
din active, în timp ce participaţia de
0,8% din BRD înseamnă 5% din active
n O participaţie strategică pentru SIF4
este deţinerea majoritară de 51% în
Biofarm care reprezintă circa 10% din
activele totale.

n Între cele mai reprezentative participaţii
din portofoliul SIF4 sunt Cico (6%) şi
Firos Bucureşti (2,7% din active) din
categoria proprietăţilor imobiliare ce
generează venituri din chirii

sif5 oltenia
n SIF5 Oltenia a utilizat o parte
substanţială din numerarul de 140
milioane de euro obţinut în urma exitului din BCR în noiembrie 2018, în
special pentru a achiziţiona pachete de
acţiuni la băncile listate BRD–GSG şi
Banca Transilvania, ale căror cotaţii au
fost substanţial afectate de incertitudinile apărute ca urmare a apariţiei
Ordonanţei nr 114/2019, la sfârşitul
lunii decembrie 2018
n Astfel, participaţia SIF5 Oltenia în
BRD-GSG a crescut de la 2% din
capitalul social la sfârşitul lunii
decembrie 2018, la 4,3% la sfârşitul
anului 2019, în timp ce participaţia în
Banca Transilvania a crescut de la 2,9%
la 4,1% între decembrie 2018 şi
decembrie 2019
n Cele două participaţii în BRD-GSG şi
Banca Transilvania reprezentau astfel
47% din activele acestei societăţi de
investiţii financiare la sfârşitul lunii
decembrie 2019
n Participaţia de 1,3% din OMV Petrom
este a doua ca importanţă în portofoliul
SIF5 cu o pondere de aproape 14% din
activele totale
n SIF Oltenia mai deţine pachete
importante de acţiuni în companiile de
energie şi utilităţi construite prin
achiziţii în cadrul ofertelor publice sau
de pe bursă. Cele mai importante
deţineri sunt cele de 3,7% din
Transelectrica, 2,1% din Transgaz şi
0,6% din Romgaz
n SIF Oltenia încearcă de mai mult timp
să realizeze un exit din Argus unde
deţine 86% din capitalul social, aceasta
participaţie reprezentând 2,4% din
active
ionuţ Dumitriu
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oPortunitate

aurul, instrument stabil în perioade de criză
interviu cu radu Puiu, analist xtb românia
de la începutul acestui an, aurul s-a apreciat cu peste 15%, nivelul ridicat de incertitudine
reprezentând un context favorabil pentru metalul prețios. achizițiile de aur de către băncile centrale
ale lumii se află la maximele ultimilor 50 de ani. în prima parte din 2020, gramul de aur a înregistrat
o valoare-record în românia. comentarii avizate legate de oportunitatea investirii în aur sunt realizate
pentru revista noastră de radu Puiu, analist Xtb românia.

cum caracterizați evoluția pieței locale a
aurului – vânzări de aur fizic, cerere pentru
produse structurate care au ca activ-suport
aurul (etf-uri), contracte futures, option
sau cfD-uri pe piețele de mărfuri în perioada scursă până acum din 2020?

Aurul reprezintă una dintre puținele piețe
care au avut o performanță pozitivă (+10%) de
la începutul anului 2020. Această dinamică a
fost valabilă pe plan internațional. În ceea ce
privește situația din România este greu de
determinat dacă a urmat tendința largă întrucât
nu există date statistice care să urmărească
acest aspect. Totuși, conform Consiliului
Mondial al Aurului, ETF-urile de aur au atras
intrări uriaşe, de aproximativ 298 de tone, ceea
ce a împins deţinerea globală a acestor produse
la noi maxime (3.185 tone), înregistrând și cele
mai mari creșteri trimestriale din ultimii patru
ani. Această evoluție vine pe fondul incertitudinii globale şi al volatilităţii pieţei financiare. Realizând o paralelă între situația la
nivel global și faptul că instrumentele de tip
ETF au câștigat tot mai multă popularitate la
nivelul investitorilor, putem presupune că
expunerea pe aur a investitorilor a crescut prin
intermediul acestor instrumente. Această presupunere este susținută de un argument indirect. Pe 28 aprilie a.c., Raiffeisen Centrobank
a înștiințat investitorii că instrumentul
RCGLD, un certificat index pe prețul aurului,
tranzacționabil la BVB, a fost sold-out.
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care sunt argumentele care conduc la
concluzia că, sub raportul costurilor de
tranzacționare, etf-urile care urmăresc
prețul aurului și instrumentele bazate pe
contractele futures pot reprezenta o
variantă mai bună de investire, comparativ
cu deținerea de aur fizic?

ETF-urile și instrumentele bazate pe
contracte futures pot reprezenta o variantă mai
bună în raport cu deținerea de aur fizic în baza
comparației costurilor dintre cele două
variante.În prezent, pe piața din România există
doar o singură bancă – BCR - care oferă la
vânzare lingouri sau monede de aur, fiind cel
mai sigur furnizor de aur. În primul rând,
costurile de achiziție sunt ridicate comparativ cu
prețul standard al aurului. De exemplu, la BCR,
valoarea indicativă a unui gram de aur este în
prezent de 225 lei. În schimb, un lingou de aur
de 2 grame costă 686 lei, adică echivalentul a
343 lei pe gram. La fel, un lingou de aur de 10
grame costă 2.949 lei, adică 294,9 lei pentru un
gram. Cu alte cuvinte, pleci din start cu un
dezavantaj major: în cazul unui lingou de 10
grame, plătești cu aproximativ 25% mai mult
decât valoarea de referință a aurului. Practic,
prețul aurului trebuie să crească cu 25% pentru
ca investiția ta să se amortizeze, astfel că vei
face profit doar după ce creșterea prețului
aurului trece de 25%.
În al doilea rând, vânzarea lingourilor de aur
nu este nici pe departe atât de simplă pe cât este

promovată de vânzători. De exemplu, BCR
cumpără aur doar de la clienții care au ales să
păstreze aurul în custodia băncii, susținând că
nu poate verifica autenticitatea lingourilor din
alte surse, nici măcar a celor care au fost
vândute direct de bancă. În al treilea rând, prețul
cu care banca îți va cumpăra aurul este
semnificativ mai mic decât cel de achiziție. Prin
urmare, apare aceeași problemă: pentru a obține
un mic profit, prețul aurului trebuie să crească
semnificativ. În al patrulea rând, dacă alegi să
păstrezi lingourile de aur acasă vei avea anumite
riscuri de siguranță, iar varianta de asigurare ar
putea să nu fie posibilă, asiguratorii oferind
astfel de servicii doar în cazul în care bunurile
sunt depozitate în anumite condiții de siguranță.
Spre deosebire, tranzacționarea de
instrumente ETF bazate pe aur prin XTB
presupune un comision pe tranzacție de 0,12%
din valoarea tranzacției, minimum 10 euro.
Astfel, în urma unui proces de cumpărare și
vânzare de ETF-uri, costurile s-ar ridica la
0,24% din valoarea poziției, minimum 20 euro.
Prin urmare, deținerea de aur fizic este un
proces destul de costisitor ce poate reduce
semnificativ rentabilitatea acestui activ în
momente incerte și dilua scopul inițial pentru
care ai decis să achiziționezi metalul prețios.
cum vă explicați faptul că, în românia,
băncile în general nu sunt tentate să
opereze în prezent tranzacții cu aur fizic
pentru investitori de retail?

în considerare intervalul de timp al investiției,
precum și să cunoaștem caracteristicile pieței
pentru a putea înțelege estimările legate de
performanțele așteptate ale piețelor.

Sub raporturilor riscurilor asumate, ce
recomandări ați face potențialilor investitori
locali interesați la ora actuală de tranzacții cu
aur fizic dar mai cu seamă de produse de
investire care au ca activ-suport aurul?

Această tendință ar putea fi justificată în
primul rând de subdimensionarea pieței financiare din România. În plus, nici nivelul de
lichiditate nu este remarcabil. La mijlocul
ședinței de pe 19 mai 2020, lichiditatea la BVB
a fost de 6,93 milioane euro, din care
tranzacțiile cu Banca Transilvania au avut o
pondere de o treime. Spre deosebire, lichiditatea de la mijlocul ședinței de pe Bursa din
Varșovia era de 80,7 milioane euro. Aceste
aspecte sunt importante pentru că ne indică
interesul investitorilor, atât de retail cât și
corporativi, pentru companiile listate. Pe lângă
cererea de aur din partea investitorilor, sectorul
nu este impulsionat nici de banca centrală.
Cantitatea de aur administrată de BNR este de
circa 20 de ani neschimbată din punct de
vedere cantitativ, situându-se la 103,7 tone.
Acest aspect vine în contextul în care
achizițiile de aur de către băncile centrale ale
lumii se află la maximele ultimilor 50 de ani,
cumpărătorii suverani de aur adăugând
rezervelor monetare strategice 650 tone de aur
fizic în fiecare din ultimii doi ani. În ultima
perioadă, au existat intervenţii semnificative pe
pieţele aurului, băncile centrale din Rusia şi
China fiind mari cumpărători ai metalului
galben. Banca Centrală a Poloniei și-a majorat
deținerile de rezerve strategice de aur de la

128,6 tone, în al doilea trimestru din 2019, la
228,65 tone, în ultimul trimestru al anului
trecut.
ce ne puteți spune despre randamentele
obținute în ultimul an, ca medie minimă
și maximă, pe plan internațional și
eventual local, pentru investițiile
ce au avut ca activ-suport aurul?

Randamentul aurului pentru anul 2019 a
fost de aproximativ 18,74%, extinzând
secvența de creștere remarcabilă care a fost
înregistrată în ultimii 15 ani (+278%). Comparativ, indicele american Dow Jones a adus un
randament de 173%. La prima vedere este o
diferență remarcabilă, dar în analiză trebuie să
avem în vedere efectul de bază favorabil
pentru aur, al cărui preț se afla puțin deasupra
pragului de 400 de dolari per uncie la începutul
anului 2005. Randamentele instrumentelor ce
au activ-suport aurul tind să fie foarte apropiate
de cel al metalului în sine. Astfel, instrumentul
ETF iShares Gold Trust a înregistrat un
randament de 17,92% în 2019, în timp ce
instrumentul CFD cu activ suport pe
contractele futures ale aurului a adus un
randament de aproximativ 18,74%. La fel ca în
cazul oricărei investiții, este important să luăm

Aurul nu este un activ pur investițional
precum este cazul acțiunilor și obligațiunilor,
prețul său fiind influențat de o multitudine de
factori din economia globală. Totuși, poate
reprezenta un actor important când discutăm
despre procesul de diversificare a portofoliului,
întrucât, de obicei, în momente de recesiune
economică și de scădere ale piețelor, prețul
aurului tinde să crească. În ciuda unei corecții
suferite pe parcursul lunii mai a.c.,
perspectivele metalului prețios rămân
optimiste. Ritmul de revenire a economiei este
încă incert, existând opinii împărțite cu privire
la cât de rapid se vor întoarce statele la situații
comparabile cu cele dinaintea pandemiei.
Șeful Fondului Monetar Internațional a
susținut că va fi necesară o perioadă
semnificativă de timp (mai lungă decât se
estima inițial) pentru ca economia globală să se
recupereze pe deplin după șocul cauzat de
pandemie. Procesul de creare a unui vaccin
eficient ar putea fi mai îndepărtat de cât se
credea, lucru ce ar frâna secvența de redresare
economică. Președintele Fed, Jerome Powell,
a subliniat că dezvoltarea unui vaccin
reprezintă un catalizator pentru recuperarea
economică. În plus, accentuarea tensiunilor
comerciale dintre China și SUA reprezintă un
argument pozitiv pentru aur, readucând ”în
joc” principalul motor ce a stat la baza
aprecierii metalului prețios de anul trecut.
Injecțiile de lichiditate în valoare de mii de
miliarde de dolari realizate prin intermediul
politicilor monetare neconvenționale de către
băncile centrale, alături de stimulente fiscale
duc la creșterea masei monetare. Astfel, este
posibil ca aurul să beneficieze în continuare de
o popularitate crescută, fiind ”singura
monedă” ce nu poate fi tipărită de către instituțiile centrale, motiv pentru care reprezintă un
instrument stabil în perioade de criză.
coralia Popescu
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românia, o piață în formare
în vremuri tulburi precum cele generate de pandemia de coVid-19, perioadă bulversată de atâtea
neconoscute inclusiv în plan economic și financiar, aurul poate fi o altenativă de a ne ține economiile.
mai mult, pentru românii cu un nivel ridicat de educație financiară, produsele de investire ce au ca activ-suport
aurul sunt o ofertă de analizat.
Mai cu seamă în vremea pandemiei de
COVID-19, a crescut în România interesul
pentru achiziția de aur fizic, considerat un
instrument stabil de investiție în perioade de
criză, dar și pentru produse financiare structurate
ce au ca activ-suport aurul. Din păcate, spre
deosebire de piețele financiare dezvoltate, pe
plan local puține instituții sunt implicate în acest
domeniu cu oferte atractive pentru investitori.
Mai precis, o singură bancă – BCR – vinde la ora
actuală lingouri și monede de aur, în condițiile în
care fosta Piraeus Bank România, odată devenită First Bank, s-a retras de pe acest segment de
activitate.
La Bursa de Valori București există în
prezent trei emitenți de produse structurate:
grupurile financiare Erste Group Bank, cu peste
200 de ani de activitate, și Raiffeisen
Centrobank, entitate a Raiffeisen Bank
International, precum și firma de brokeraj din
Cluj-Napoca BRK Financial Group. Dintre
aceștia, doar primii doi au produse structurate cu
active–suport pe aur.
La nivel local, produse structurate ar putea fi
disponibile în viitorul apropiat și prin intermediul Diviziei de Private Banking – Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, prin reluarea procesului de
consultanță pentru investitori români, ne-au
informat surse din cadrul Raiffeisen Bank. De
menționat că respectiva divizie dedicată
produselor structurate a existat cu ceva timp în
urmă dar la un moment dat și-a închis activitatea
din România.
Specialiști în domeniu ne spun că produsele
structurate au o perioadă limitată de viață, fie
până ating un nivel prestabilit al prețului, în sus
sau în jos, fie până la data de maturitate. Unele
produse structurate nici nu ajung însă să fie listate
pentru că de la momentul emiterii lor și până la
cel al listării, perioadă care poate fi o săptămână
sau două, prețul activului-suport atinge bariera și
acele produse ajung să se închidă.
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La nivel de BNR, cantitatea de aur
administrată este de circa două decenii aceeași
din punct de vedere cantitativ (103,7 tone), în
vreme ce achizițiile de aur ale băncilor centrale
ale lumii au ajuns în prezent la maximele
ultimilor 50 de ani. Anul acesta, băncile centrale
din Rusia și China au cumpărat mari cantități de
aur. În primele luni din 2020, prețul aurului s-a
apreciat cu peste 15%. Gramul de aur a cunoscut
în 2020 o valoare-record în România. Reamintim
că aurul este cotat în raport cu dolarul american,
iar „deprecierea leului în raport cu USD-ul și
creșterea prețului aurului la nivel internațional au
dus la atingerea unei cotații de 253,7705 lei/gram
pe 18 mai a.c., maximul anterior fiind atins în
aprilie a.c. (249,9219 lei/gram)”, informează
Radu Puiu, analist XTB România.
„În contextul în care piețele financiare ale
lumii sunt marcate de incertitudine iar investitorii consideră instrumentele financiare convenționale riscante, aurul rămâne o investiție
atractivă. Este suficient de disponibil pentru
comerț, dar în același timp suficient de rar pentru
a fi considerat valoros și, spre deosebire de alte
metale, nu este coroziv, ceea ce-l face durabil”,
explică analiști ai Tradeville, cel mai mare
broker online din România, care adaugă:
„Principalii factori care influențează prețul
aurului sunt rata reală a dobânzilor, masa
monetară, precum și incertitudinile și riscurile

politice și economice. Astfel, situația din prezent
generată de criza Coronavirusului creează cadrul
perfect pentru revenirea impresionantă a aurului.
Însă, raliul curent a început în august-septembrie
2018, când a fost obținut un top al randamentelor
titlurilor de stat în termeni reali”.
O analiză realizată recent de XTB România,
unul dintre cei mai importanți brokeri de
instrumente derivate din lume și companie de
investiții listată la Bursa de la Varșovia, relevă că
aurul reprezintă una dintre puținele piețe care au
avut la nivel internațional o performanță pozitivă
(+10%) de la începutul anului 2020. Pentru
România, însă, nu există informații de gen. Tot
din statisticile internaționale rezultă că instrumentele financiare de tip ETF cu expunere pe
aur au devenit tot mai populare în rândul
investitorilor. Raiffeisen Centrobank, de
exemplu, și-a anunțat în aprilie a.c. investitorii că
instrumentul financiar RCGLD, un certificat
index pe prețul aurului, tranzacționabil la BVB,
era sold-out.
De menționat că acei clienți care
tranzacționează produse structurate cu activsuport aurul încearcă să valorifice orice
modificare a prețului metalului prețios. S-a
dovedit că atunci când există o perioadă de
nervozitate pe piețele de capital apare și o
creștere a interesului clienților pentru produsele
structurate ce au ca activ-suport aurul.

„Atenția clienților către produsele structurate cu aurul ca activ-suport
vine pe fondul unei accesibilități mai mari, aceste produse tranzacționate
la Bursa de Valori București fiind instrumentul ideal pentru cei care
doresc să speculeze prețul aurului financiar. De asemenea, nu trebuie să-i
uităm pe cei care doresc să-și rebalanseze portofoliile investiționale de
la BVB și se îndreptă către produsele pe aur tranzacționate la bursă
atunci când situația macroeconomică este incertă. Deși prețul poate
fluctua, aurul s-a dovedit a fi un activ ce-și păstrează valoarea în timp și
care-și găsește locul în portofoliul diversificat al fiecărui client”.

laura hexan, șef Departamentul vânzări retail,
Direcția Piețe financiare, bcr

tendințe pe piața locală

„Comparând volumele aurului tranzacționate la BCR în intervalul ianuarie-aprilie
2019 cu aceeași perioadă din 2020, observăm o
creștere cu 56% a numărului de tranzacții. În
luna martie a.c., momentul în care pandemia era
la cote ridicate, numărul tranzacțiilor cu aur a
crescut cu 134% față de martie 2019. De la
începtul acestui an, comparativ cu 2019,
interesul clienților pentru produsele de investiții
tranzacționate la bursa locală și la bursele
internaționale a crescut. Când riscurile de pe
piețele financiare cresc, investitorii se retrag
către instrumente sigure, așa cum este aurul.
Acesta este considerat un activ sigur în condiții
de volatilitate sau instabilitate în piețele
financiare. Valoarea tranzacționată la BVB în
perioada ianuarie-mai a.c. cu produsul
EBGLD1, produsul structurat index emis de
Erste Group Bank având aurul financiar ca
activ-suport, a fost de aproape 5,2 ori mai mare
față de aceeași perioadă din 2019. Investitorii,
fie cei care doar au încercat să speculeze sau au
folosit aceste produse structurate pe aur ca activ
de refugiu, au tranzacționat masiv în 2020, acest
lucru fiind resimțit și în cazul clienților BCR.
Spre exemplu, valoarea tranzacțiilor efectuate
de către clienții BCR a fost aproape triplă în
2020 față de 2019 pentru produsul EBGLD1”,
subliniază Laura Hexan, Șef Departament
Vânzări Retail, Direcția Piețe Financiare din
cadrul BCR.
EBGLD1 este un produs structurat complex
de tip index, fără maturitate, emis în lei pentru
piața din România. Acesta urmărește performanța în lei a activului de referință – aurul
financiar, prețul produsului luând în considerare
evoluția în USD a unciei de aur dar și a cursului
de schimb USD/RON, iar pentru a-i reduce
valoarea la nivelul aproximativ al unui gram de
aur i se aplică și un multiplicator a cărui valoare
a rămas neschimbată de la lansarea EBGLD1.
Față de alte produse structurate emise de Erste
Group, acesta se distinge prin aceea că nu oferă
un efect de levier, nu are prevăzută data de
maturitate, iar atât activul de referință cât și
multiplicatorul rămân neschimbate pe toată
perioada sa de viață. În ultimul an, produsul a
evoluat între 178 și 255 lei, iar în primele zile
din iunie 2020 a fost tranzacționat la
aproximativ 243 lei. Ca denumire, primele două
caractere reprezintă emitentul, următoarele trei
activul-suport (GLD: gold), iar 1 faptul că este

„Aurul a crescut cu 17% de la începutul anului 2020 și a depășit cu mult
alte titluri de valoare, care au un nivel mai scăzut în această perioadă.
Diversificarea portofoliului și accesul la bunuri alternative, cum ar fi
metalele sau criptomonedele, au devenit mai tentante pentru unii
utilizatori din moment ce băncile centrale au redus sau chiar eliminat
ratele dobânzilor, ca reacție la situația economică actuală cauzată de
Coronavirus. Utilizatorii urmăresc cu atenție schimbările de pe piață,
stabilesc alerte speciale pentru a o monitoriza și a decide apoi dacă este
sau nu un moment bun să-și diversifice portofoliul și să investescă în
bunuri precum aurul”.

ivan chalov, Product owner for Precious Metals, revolut
primul produs de acest tip (index) emis de Erste
Group, pe activ suport (Gold) și admis la
tranzacționare la BVB. Erste Group Bank a
admis la tranzacționare o multitudine de produse
structurate denominate în diferite monede, pe
piețele din Viena (Vienna Stock Exchange),
Stuttgart (Stuttgart Stock Exchange), Budapesta
(Budapest Stock Exchenge), dar și București
(BVB).
În continuare, BCR vinde în câteva unități
din rețea lingouri de aur pur de 24 carate, în
diferite mărimi, monede de aur, precum și
ducați. Momentan, BCR nu oferă servicii de
consultanță pentru investiții sau recomandări
privind oportunitatea achiziției de instrumente
financiare, inclusiv cele în aur fizic sau
produse structurate ce au metalul prețios ca
activ-suport.

aplicație on-line

Începând cu mijlocul lunii martie a.c.,
utilizatorii Revolut din România (din categoriile
cu abonamente Premium și Metal) pot să
cumpere și să vândă aur prin intermediul unei
aplicații dedicate. Achizițiile au la bază aur
fizic, scopul principal al acestora fiind
diversificarea portofoliilor respectivilor utilizatori. Expunerea la aur poate fi transferată de
la un utilizator la altul ai Revolut sau convertită
instantaneu în criptomonede sau în bani, pentru
efectuarea de plăți. De asemenea, a fost pusă la
punct o funcționalitate de schimb automat prin
care utilizatorii pot stabili un anumit preț la
care doresc să tranzacționeze aurul, Revolut
urmând să finalizeze tranzacția atunci când
prețul pieței atinge nivelul stabilit. Clienții
Revolut Premium plătesc un abonament lunar
în valoare de 29,99 lei, iar cei din categoria
Metal de 54,99 lei. Planul Standard este
gratuit.Trebuie menționat că, spre deosebire de

banii electronici, aurul nu este reglementat în
Marea Britanie (țara de origine a Revolut) de
către Autoritatea pentru Conduită Financiară și
nici nu este protejat prin reglementări privind
banii electronici. Atenție, deci, riscul este
exclusiv de partea clientului.
„Românii au fost foarte interesați să
cumpere și să vândă aur în perioada stării de
urgență. Unul din cinci utilizatori Premium și
Metal a investit atunci în aur. În mare parte,
românii tranzacționează aur folosind monedele
lei, euro și USD, dar au și posibilitatea de a
schimba cu criptomonede. Utilizatorii
urmăresc cu atenție schimbările de pe piață,
stabilesc alerte speciale pentru a monitoriza
piața și pentru a decide apoi dacă este sau nu
un moment bun să-și diversifice portofoliul și
să invească în bunuri precum aurul”, remarcă
pentru revista noastră Ivan Chalov, Product
Owner for Precious Metals, Revolut.
Compania percepe un comision de 0,25% (1%
atunci când piețele sunt închise la sfârșit de
săptămână) la fiecare tranzacție realizată de
clienții cu abonament Premium și Metal. Cei
din categoria Standard pot tranzacționa aur cu
un comision de 1,5%, care în weekend este de
2,25%. Se aplică, de asemenea, o taxă anuală
de custodie tuturor tipurilor de utilizatori, iar
aceasta este de 0,1% din valoarea totală a
portofoliului clientului.
Dacă ar fi să tragem o concluzie am putea
spune că piața de investiții în aur din România
este în formare fiind departe de tradiția unor
țări precum Turcia, China sau India. Se
remarcă, totuși, că românii au devenit mai
atenți la felul cum se mișcă valoarea economiilor proprii, în funcție de ceea ce se întâmplă
pe plan internațional și local, conștientizând între
altele necesitatea diversificării portofoliului prin
investiția în aur.
coralia Popescu
mai 2020 Pia}a financiar|
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Sectorul construcțiilor are acum
capacitatea de a sprijini economia
interviu cu ioana birta, cfo, Grup teraPlast
Grupul teraPlast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, a realizat în primul trimestru al
acestui an o cifră de afaceri de 208,9 mil. lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Profitul net obținut, de 6,1 mil. lei, a cunoscut un salt de 85% față de cel aferent primelor trei luni din 2019.
Grupul, incluzând companiile teraPlast românia și ungaria, terasteel românia și serbia, teraGlass,
Wetterbest și teraPlast recycling, are în structură 11 fabrici cu o suprafață totală de producție de 75.200 mp.
locațiile sale de producție se află la sărățel (bistrița-năsăud), bistrița, băicoi (Prahova), Podari (dolj) și
leskovac (serbia). Produsele sunt exportate în peste 25 de țări europene. semnificativ, Grupul are în
portofoliu peste 3.000 de clienți activi lunar. despre activitatea Grupului în vremea pandemiei și modul în
care poate fi traversată criza economică de către firmele locale ne vorbește în cele ce urmează ioana birta,
cfo, Grup teraPlast.

Grupul pe care-l reprezentați se numără
printre puținii agenți economici care și-au
continuat activitatea în timpul pandemiei.
cum s-a derulat până acum aceasta și care
credeți că sunt beneficiile și riscurile unei
asemenea decizii de business?

Prioritatea noastră a fost și este continuitatea business-ului. Am luat încă de la
început măsuri pentru protejarea angajaților și
a afacerilor. În privința angajaților, am implementat măsuri suplimentare de siguranță. Din
punct de vedere business, toate fabricile noastre
sunt operaționale, iar producția se desfășoară
după un plan bine stabilit, adaptat condițiilor
actuale. A fost creată o comisie de analiză care
evaluează permanent situația și există zece
scenarii de acțiune care prevăd măsuri de
optimizare a activității.
În primul trimestru al acestui an, Grupul
nostru a înregistrat rezultate bune, cifra de
afaceri ajungând la 208,9 milioane lei, în
creștere cu 20% față de T1 din 2019. Cele mai
mari creșteri au provenit de la TeraPlast, pe
fondul evoluției lucrărilor de infrastructură,
cifra de afaceri crescând cu 28% an/an. O
evoluție bună a avut și TeraSteel, creșterea de
24% înregistrată fiind determinată în principal
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de fabrica din Serbia.TeraGlass și Wetterbest
au fost cele mai afectate de primele efecte ale
crizei sanitare. Produsele lor se adresează
pieței B2C, iar în urma investițiilor de anul
trecut, echipele au fost dimensionate pentru a
susține creșterile bugetate pentru 2020.Toate
deciziile luate în această perioadă sunt bazate
pe analize detaliate, bine ancorate în realitate
și aliniate obiectivelor.

În opinia dumneavoastră, care ar fi la
nivelul mediului de afaceri local căile de
atenuare a urmărilor crizei economice care
se prefigurează și pentru românia?

Este greu de spus ce va urma după ridicarea
stării de urgență. În mod cert există sectoare ale
economiei care au fost afectate mult mai grav
decât altele. Prioritatea ar trebui să fie susținerea

Parcul Industrial TeraPlast din Sărățel, jud. Bistrița-Năsăud

a determinat însă adaptarea planurilor tuturor
business-urilor Grupului la contextul actual.
Pentru Wetterbest, asta înseamnă măsuri
precum alinierea costurilor cu personalul la
noile volume, renegocierea contractelor cu
furnizorii sau monitorizarea riscului de
neîncasare. Toate deciziile sunt analizate atent
înainte de a fi implementate. Pentru măsurile
care privesc reducerea costurilor cu personalul,
colaborăm îndeaproape cu sindicatele pentru a
găsi împreună cele mai bune soluții. Wetterbest
își continuă activitatea, ne păstrăm obiectivele
strategice și suntem pregătiți să răspundem
optim solicitărilor care vin din partea
partenerilor noștri. Momentan, întreaga piață
este afectată de scăderea cererii.

business-urilor românești. Măsurile de sprijin
trebuie să se alinieze concret problemelor
semnalate de mediul de afaceri în această
perioadă. Totodată, ar trebui orientate spre
minimizarea impactului economic previzionat
de către agențiile specializate de analiză. În
continuare, investițiile publice reprezintă una
dintre cele mai consistente măsuri care pot ajuta
relansarea economiei. Până acum, șantierele din
România funcționează, iar plățile au ținut pasul
cu evoluția lucrărilor. Avem fonduri europene
de care putem beneficia și există chiar fonduri
suplimentare care oferă oportunități noi. Așadar,
nu există nicio scuză pentru a nu demara
investiții publice.
Toate domeniile de activitate sunt nevoite
să se adapteze și să fructifice orice avantaj.
Mediul de afaceri din România are experiența
și abilitatea de a face asta, însă trebuie susținut.
Începând din 23 martie a.c., acțiunile
teraPlast au fost incluse în indicii bet și
bet-tr la bursa de valori bucurești. care
este semnificația acestui eveniment
pentru Grup?

Încă de la listarea la bursă a TeraPlast, în
2008, ne-am propus să demonstrăm investitorilor că suntem o companie atractivă, stabilă,
în care pot avea încredere. Suntem orientați spre

dezvoltare, îmbunătățire continuă și crearea de
plus-valoare pentru investitori. Vom acționa în
continuare în direcția susținerii încrederii
acționarilor în companie și în perspectivele ei.
Includerea companiei TeraPlast în indicii BET
și BET-TR este o dovadă că eforturile noastre
sunt apreciate.
Din ianuarie a.c., Grupul teraPlast deține
100% din compania Wetterbest, care a
beneficiat în ultimii ani de investiții
semnificative din partea grupului. cum se
prefigurează planul de business al
grupului pe acest segment și dacă va fi
ajustat acesta ca urmare a situației dificile
create în economie de pandemia de
coronavirus?

Atingerea participației de 100% în
Wetterbest la începutul acestui an a fost etapa
finală din planul de consolidare a business-ului
de sisteme complete pentru acoperișuri.
Investiția amplă de anul trecut, de 44,5
milioane lei, a fost inaugurată în luna martie
a.c. și pune bazele dezvoltării acestei linii de
business pe termen mediu și lung. Pentru 2020,
am bugetat creșteri consistente pentru această
linie de business și am dimensionat structura
de personal pentru a susține o astfel de
evoluție. Impactul crizei generată de pandemie

terasteel, pilon important al grupului, ia
în calcul pentru perioada următoare din
2020 unele schimbări de business, dat
fiind faptul că mai mult de jumătate din
producția sa a fost direcționată anul trecut
la export în ue, zonă profund marcată de
pandemie?

În primul trimestru, fabricile TeraSteel din
România și Serbia au funcționat în parametri
normali. Rezultatele financiare confirmă că
business-ul a fost afectat într-o mică măsură de
șocul inițial. Fabrica din Serbia a fost
principalul motor de creștere al TeraSteel,
întrucât fabrica din România utilizează deja
întreaga capacitate. TeraSteel România și
Serbia au înregistrat în T1 din 2020 un avans al
cifrei de afaceri de 24% față de trimestrul întâi
din 2019. Perspectivele sunt bune pentru
această linie de business, atât în țară, cât și
pentru export. Echipa TeraSteel este aliniată
evoluției cererii și obiectivelor de dezvoltare.
Momentan, nu luăm în calcul schimbări semnificative în modelul de business. Monitorizăm
constant evoluția crizei și suntem în contact
permanent cu furnizorii și clienții din România
și din străinătate. Deocamdată, business-ul de
panouri sandwich este peste nivelul din 2019.
Înainte de criză, sub 1% din companiile
românești produceau cam 40% din cifra de
afaceri la nivel național, în vreme de 95%
dintre firmele locale realizau doar 20% din
cifra de afaceri. criza provocată de
pandemie ar putea adânci o astfel de
vulnerabilitate a economiei românești?
mai 2020 Pia}a financiar|
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Spre deosebire de criza precedentă, sectorul
construcțiilor are acum capacitatea de a sprijini
economia. La nivelul analizelor de piață, părerile
sunt împărțite în ceea ce privește evoluția
sectorului. Este încă devreme pentru a lansa
previziuni ferme.
Noi activăm pe toate segmentele pieței de
construcții și avem capacitatea de a păstra o
evoluție consolidată echilibrată. Pentru 2020,
țintim rezultate la un nivel similar celui din
2019, cu o profitabilitate îmbunătățită. Suntem
convinși că vor fi oportunități după această criză.
De aceea, scopul nostru este să ieșim din ea cel
puțin la fel de solizi, pentru a le putea fructifica.

Fabrica de țigle metalice Wetterbest din Băicoi, jud. Prahova

Această polarizare a economiei românești
indică o fragilitate a IMM-urilor și nevoia de
susținere, pentru că aceste companii au un rol
structural în economie. Sunt întreprinderi care
se confruntă în această perioadă cu dificultăți
de lichiditate, problemă care ridică semne de
întrebare vizavi de puterea lor de a ieși din
criză. Întreprinderile mici şi mijlocii au un rol
important în viața economică a oricărei țări.
Pentru a fi sustenabile, însă, e nevoie să fie
sprijinite pentru a se dezvolta. Companiile
autohtone au nevoie să fie susținute acum mai
mult ca oricând. Asta include atât crearea unui

mediu favorabil, cât și încurajarea consumului de produse locale. Există o mulțime
de producători care oferă produse competitive, la nivelul celor din import. Relansarea
sănătoasă a economiei românești trebuie să se
bazeze pe mai mulți piloni, iar acesta este
unul dintre ei.
la nivel de grup, sectorul construcțiilor
este țintit în mod special. cum vedeți pe
viitor acest sector, ca oportunități de
business în românia și nu numai, date
fiind problemele generate de pandemie?

ce mesaj are la ora actuală Grupul
teraPlast pentru ceilalți producători locali
greu încercați de dezechilibrele apărute
în ultima perioadă în economie?

Sfatul nostru pentru liderii de business este
să rămână bine ancorați în realitate, să acționeze
proactiv pentru a-și proteja afacerile și angajații.
Economia României nu se oprește aici, însă
evoluția viitoare a business-urilor depinde de
deciziile de acum. În această perioadă, liderii de
business vor fi nevoiți să ia măsuri incomode,
dar necesare. Este momentul în care cu toții
trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și putere
de adaptare la noul context.
coralia Popescu

trADiție De AproApe 125 De ANi
Grupul TeraPlast a înregistrat în 2019 o creștere cu
21% a cifrei de afaceri, până la 972,6 mil. lei, pe
fondul evoluţiei favorabile a pieţei locale a
construcţiilor, precum și prin capitalizarea
investiţiilor anterioare realizate de companiile din
structura sa. În aceeași perioadă, EBITDA
consolidată a Grupului s-a majorat cu 41%,
ajungând la 91,2 mil. lei. iar poﬁtul net a atins 41,8
mil. lei, în creștere cu 85% faţă de cel obţinut în
2018. În ultimii doi ani, a fost înregistrată aproape
o dublare a activităţii Grupului.
Cea mai bună performanţă în 2019 a fost realizată
de TeraPlast, cu un salt de 25% al afacerilor sale,
până la 365 mil. lei. Anul trecut, compania a
produs și vândut peste 16 milioane de metri liniari
de ţeavă, peste 8 milioane de ﬁtiguri și produse
rotoformate, 6 milioane de metri liniari de proﬁle
și peste 14 mii de tone de granule.TeraSteel, este
numărul 1 pe piaţa de panouri termoizolante din
România și, împreună cu TeraSteel Serbia,unul
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dintre principalii producători de panouri sandwich
și structuri zincate ușoare din Europa Centrală și
de Est. Cele două fabrici au înregistrat anul trecut
o majorare cu 18% a afacerilor, vânzările
cantitative crescând cu peste 30%.Fabricile de
producţie TeraSteel, situate în Parcul Industrial
TeraPlast din Sărăţel, judeţul Bistriţa-Năsăud
(producţie de panouri termoizolante) și în
localitatea Bistriţa (fabrică de producţie proﬁle
zincate), sunt dotate cu linii tehnologice de ultimă
generaţie. În 2017, în urma unei investiţii de 7
milioane euro, TeraSteel a deschis o fabrică în
Serbia, prima unitate de producţie a Grupului
TeraPlast în afara ţării noastre, dar și cea dintâi
fabrică românească inaugurată în străinătate
după 1990, cu capital integral privat autohton.
Grupul TeraPlast este unic acţionar al Wetterbest,
jucător semniﬁcativ pe piaţa ţiglei metalice din
România, cu o cifră de afaceri în creștere cu 22% în
2019 (269,9 mil. lei). La rândul său, compania

TeraGlass a beneﬁciat în 2019 de o investiţie de 16,1
mil. lei, destinată automatizării complete a
ﬂuxului de lucru pentru producţia de uși și
ferestre.Din aprilie 2019, activitatea de reciclare a
Grupului se desfășoară în compania
independentă TeraPlast Recycling.
Grupul de companii TeraPlast are un istoric de
aproape 125 de ani, genealogia sa începând cu
unitatea de producţie a plăcilor ceramice de la
Bistriţa, înﬁinţată în 1896 de meșterul sas Schuster
Walter. În 1917, aceasta a devenit Fabrica de sobe și
produse ceramice, integrată 60 de ani mai târziu
în Întreprinderea de Materiale de Construcţii
Bistriţa.În 1978, sunt puse în funcţiune primele linii
de extrudare proﬁle și ţevi PVC. În 1990, ia ﬁinţă
TeraPlast, prin divizarea Întreprinderii de
Materiale de Construcţii Bistriţa, care deţinea
secţiile de teracotă și de prelucrare a maselor
plastice. În 1998, se pun bazele grupului TeraPlast,
al cărui fondator și lider este compania TeraPlast.

românia: Ce facem după lockdown

Dana Gruia Dufaut

managing Partner,
cabinet de avocat Gruia dufaut
Să ne imaginăm că suntem la sfârșitul
anului 2021, începutul lui 2022 și analizăm
efectele pe care criza Covid-19 le-a avut asupra
economiei și mediului de afaceri. Cum ar suna
un răspuns rapid la o astfel de întrebare pe
acestă temă? Ei bine, din multele scenarii ce
pot fi oferite, voi alege unul moderat optimist,
nu pentru că situația de astăzi mi-ar oferi
resurse pentru o argumentație suficientă în
acest sens, ci pentru simplul fapt că asta îmi
permite să am o abordare pozitivă și să aduc în
prim-plan o serie de măsuri posibile a căror
adoptare ar ajuta economia în ansamblu.
Dacă statul ar găsi în criza sanitară și
economică și o oportunitate de a se reforma și
de a adopta măsuri care să permită dezvoltarea
cadrului de reglementare pentru afaceri și a
sistemului de evaluare a impactului acestor
reglementări, atunci un răspuns moderat
optimist ar suna așa: creșterea economică în
2020 a fost cu mult sub cea din anul precedent,
gradul de îndatorare a crescut și el, ca urmare
a șocului din lunile martie – iulie 2020, dar
există premise pentru o revenire, datorită
câtorva alegeri înțelepte făcute de autorități și
de companii.

Aceste măsuri nu rezolvă complet
problemele recurente ale României care au
ținut pe loc mediul de afaceri, dar dincolo de
aspectul politicilor publice, ele dau speranța că
lucrurile pot evolua în direcția corectă în sensul
(1) unei reduceri a poverii fiscale, (2) a
umplerii golului lăsat de lipsa stimulentelor
pentru dezvoltare, inovare și investiții, inclusiv
în capitalul uman, (3) al unei adaptări a
legislației muncii în acord cu nevoile crescute
de mobilitate și flexibilitate, și în fine a (4) unei
posibile predictibilități și stabilități legislative.
Revenind la prezentul post-lockdown, în
care virusul nu a dispărut și continuă să
afecteze individul și compania deopotrivă,
”vindecarea” persoanei este în mâna medicilor,
dar cea a economiei depinde de câteva măsuri
importante pe care trebuie să le ia statul și
firmele.

ce poate face statul în continuare
pentru companii

Fără a subestima deloc impactul pe care
contextul economic internațional îl are asupra
evoluțiilor economice interne, cred că situația
actuală nu este întru totul întunecată și plină de
dezastre și există și oportunități de care
România trebuie să profite.
Pachetul de măsuri adoptat pe perioada
stării de urgență (plata indemnizației de șomaj
tehnic, scutirea de la plata unor contribuții /
taxe; amânarea de la plata unor obligații
fiscale, garanții de stat pentru IMM etc.) a
ajutat o parte dintre companii să rămână pe
linia de plutire.
Ceea ce trebuie să urmeze este, însă, pe cât
de necesar, pe atât de greu de pus în practică :
lansarea rapidă de noi măsuri de susținere
financiar – fiscală, în așa fel încât mai ales
firmele care produc o valoare adăugată mare să
aibă posibilitatea nu doar de a pluti, ci de a
vâsli. Asta înseamnă, pe de o parte, măsuri care
să conducă la limitarea riscului creșterilor
insolvențelor în piață (cu toate efectele

subsecvente care duc la un blocaj iminent), iar
pe de altă parte, măsuri care să stimuleze
firmele să își păstreze forța de muncă și chiar
să continue să se dezvolte. Să nu uităm că în
pofida presiunii actuale asupra pieței muncii,
reîntoarcerea unora din lucrătorii români din
afară poate echilibra balanța în viitor și poate
crește PIB-ul potențial. Aceste obiective pot fi
atinse prin aplicarea unor măsuri care să
asigure capitalizarea și reinvestirea profitului,
un sistem de impozitare corect, o reducere a
impozitării muncii, în fine corectarea unor
anomalii existente în legislația actuală și
debirocratizarea.
Statul trebuie să profite, de asemenea, de
conjuctura europeană. Trebuie să țină cont de
strategia UE de suspendare temporară a
plafoanelor deficitelor fiscale, oferind resurse
și proiecte de investiții publice care; se știe, au
efecte conexe de antrenare importante și pot
crește robustețea economică.
Când vorbesc de resurse mă refer la
fonduri europene și la bugetul public, al cărui
mod de gestionare trebuie schimbat din
temelii. O țară care nu alocă bani pentru
investiții, este o țară fără viitor.
În fine, trebuie să atragă investiții străine,
oricât de greu pare în acest moment. Pentru a
face acest lucru, este nevoie ca statul și
establishmentul politic, în general, să
depășească orgoliile doctrinare și să meargă
către investitori nu doar cu un mesaj, ci cu
propuneri concrete, fezabile pe termen mediu
și lung.

ce pot face companiile

Sunt câteva direcții pe care nu trebuie să le
treacă cu vederea. Dintre acestea, prefer să mă
opresc la următoarele soluții:
n Să își re-evalueze modelul de afaceri și
să mențină o relație sănătoasă cu
furnizorii și clienții
Aceasta presupune inclusiv să analizeze
performanța contractelor în derulare. Desigur,
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în timpul unui blocaj plata furnizorilor poate fi
complicată. Cu toate acestea, o notificare de
întârziere poate salva o relație de afaceri, iar o
renegociere a unor termeni contractuali nu
înseamnă neapărat sfârșitul.
Relațiile comerciale se desfășoară cel mai
adesea sau ar trebui să se deruleze în baza unui
contract la care părțile se raportează pentru a
stabili executarea sau neexecutarea lucrărilor
convenite. O inventariere rapidă a tuturor
clauzelor contractuale (inclusiv a celor referitoare la forța majoră), este absolut necesară,
pentru a cunoaște care sunt obligațiile firmei în
materie de comunicare, întârziere sau neexecutarea termenilor contractuali. Comunicarea
cu partenerii comerciali, conform celor agreate
în contractele semnate, este obligatorie.
În absența unui contract scris între
parteneri, se aplică dreptul comun al contractelor. Ori, conform Codului civil convențiile trebuie executate cu bună-credință,
ceea ce presupune o obligație de cooperare și
de comunicare între părți.
Același Cod civil mai prevede și posibilitatea invocării forței majore, în contextul
neexecutării obligațiilor contractuale din cauze
externe, imprevizibile, absolut invincibile și
inevitabile sau a cazului fortuit, în contextul
unor evenimente care nu pot fi prevăzute și nici
împiedicate. În situația prezentă, determinată
de Covid-19, invocarea forței majore sau, după
caz, a cazului fortuit poate fi justificată, dacă
partea care o invocă demonstrează că există o
relație de cauzalitate neechivocă între contextul epidemic și neîndeplinirea obligației
contractuale.
n Să își protejeze cea mai importantă
resursă: angajații
Adoptarea măsurilor necesare securității și
sănătății angajaților nu este doar o obligație
legală dictată de Legea 319/2006 sau alte
reglementări recent adoptate în contextul
Covid-19, ci și cea mai înțeleaptă strategie pe
care un antreprenor/o companie o poate
adopta.
Câștigătorii crizelor economice au fost
firmele care și-au pus în siguranță resursele.
Cine nu se poate baza pe o echipă solidă în care
a investit de-a lungul timpului, nu poate rezista
crizelor.
Dincolo de asigurarea acestor condiții de
securitate pentru angajați, se pune și problema
cum își planifică compania reluarea proceselor
/ adaptarea bugetelor și o reducere a
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cheltuielilor pentru situația în care nu poate
reporni 100%. Până la o comunicare oficială a
promiselor măsuri de susținere a companiilor,
care se află în continuare în dificultate, soluțiile
pentru management pentru a asigura continuitatea pe termen mediu și lung a afacerii pot
fi:
n Telemunca: angajatorul poate decide să
aplice în continuare telemunca acolo
unde se poate, dar spre deosebire de
ceea ce s-a întâmplat pe perioada stării
de urgență, o astfel de decizie nu mai
poate fi luată unilateral. Este nevoie de
acordul angajatului pentru continuarea
acestei forme de muncă, caz în care un
act adițional la contractul de muncă este
obligatoriu să fie încheiat.
n Șomajul tehnic: angajatorul poate
decide unilateral, conform Codului
Muncii, să suspende temporar contractul
de muncă al angajatului, dacă traversează temporar o perioadă cu
activitate redusă sau dacă activitatea este
în continuare întreruptă. În acest caz,
compania este obligată la plata unei
indemnizații de minimum 75% din
salariul brut de bază al salariatului. În
cazul companiilor în care există un
contract colectiv de muncă, sunt
aplicabile și eventuale drepturi suplimentare prevazute în aceste contracte.
Pe perioada stării de urgență și până la
31 mai Statul a preluat plata acestei
indemnizații de somaj.Până la o altă
decizie a Guvernului de susținere a
indemnizației de șomaj, regula este că
plata acestei indemnizații revine integral
angajatorului în viitor. De menționat, în
context, că trimiterea în șomaj tehnic a
salariatului și rechemarea lui la lucru fie
și pentru câteva ore, constituie o
contravenție conform legilor în vigoare.
n Zile de concediu restante din anii
anteriori sau ore libere plătite: Chiar
dacă Codul muncii nu prevede acum o
procedură sau documente specifice,
compania poate emite o dispoziție în
acest sens care să prevadă că pe perioada
reducerii temporare a activității (determinată, de exemplu, de scăderea comenzilor etc.), se acordă salariaților ore/zile
libere plătite din care se vor compensa
orele suplimentare ce ar putea fi efectuate în urmatoarele 12 luni.

n Reducerea temporară a timpului de
lucru, în măsura în care perioada de
reducere a activității durează mai mult
de 30 de zile lucrătoare. Angajatorul
poate decide reducerea timpului de lucru
de la 5 la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului.
n Reducerea normei de lucru de la fulltime la part-time, cu reducerea aferentă
a programului de lucru pe perioada cât
angajatorul se confruntă cu o reducere
de activitate. O astfel de măsura poate fi
dispusă însă doar cu acordul salariatului.
n Să securizeze și să planifice corect
investițiile
Desigur, primul gând care vine în mintea
oricărui antreprenor în prezent este legat de
capital. Dar, nu trebuie să uităm că exista
fonduri care au acest capital pe care îl pot aloca,
chiar dacă investitorii vor fi mai vigilenți.
Este un moment pentru o transformare
favorabilă a afacerii. Nu este timpul de a sta pe
loc, ci timpul de a merge înainte, de a merge
mai departe.
De pe altă parte, dacă lucrurile merg prost,
firmele trebuie să aibă pregătite scenarii de
stres, adică scenarii de restructurare, astfel
încât să prevină o nevoie de lichiditate, nu să
conștientizeze când este prea târziu.
n Să construiască o strategie digitală a
firmei
Criza ne-a arătat că viitorul este digital.
Investiția în soluții digitale poate avea un
impact semnificativ asupra capacității de
reacție a companiei și de a concura în următoarele 18 - 24 de luni, în condițiile unor constrângeri legate de disponibilitatea capitalului
uman și nu numai.
Odată cu ascensiunea rapidă a telemuncii
și a realității distanțării sociale, sistemele
integrate de lucru la distanță și platformele
digitale trebuie să se deschidă inclusiv pentru
operatorii mici și mijlocii.
În fine, ca să ajungem acolo unde ne dorim
este nevoie de o viziune pe termen lung și de o
înțelegere a mecanismelor ce pot fi utilizate.
Prezentul este rezultatul acțiunilor din trecut,
și a întelegerii și anticipării conjucturilor. De
ceea ce fac astăzi statul și companiile depinde
viitorul economic.
În concluzie, aș aminti un vechi proverb
românesc care spune „Cum îți vei așterne, așa
vei dormi”. Viitorul, noi ni-l construim, nu nil face altcineva în locul nostru!

Consiliul Fiscal: revenirea la sustenabilitate
fiscal-bugetară este esențială pentru
parcurgerea acestei perioade foarte dificile
consiliul fiscal are printre atribuții, publicarea unui raport anual care să analizeze derularea politicii fiscalbugetare din anul precedent față de cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară (sfb) și bugetul anual, să
evalueze tendințele macroeconomice și bugetare cuprinse în sfb și în bugetul anual, precum și obiectivele,
țintele și indicatorii stabiliți prin sfb și prin bugetul anual.

Activitatea economică din România și-a
continuat evoluția ascendentă și în anul 2019,
ritmul de creștere stabilizându-se în apropierea
nivelului de 4%. Creșterea economică a fost una
mai echilibrată, bazată pe investiții și consum,
în timp ce exportul net a exercitat un impact
negativ semnificativ. Creșterea economică a fost
însoțită de o evoluție ascendentă, dar mai puțin
volatilă a inflației, și de o majorare ușoară a
deficitului de cont curent care a atins nivelul de
4,6% din PIB la finalul anului. Economia
românească este caracterizată de un nivel înalt
al deficitelor gemene care implică provocări
importante pentru politica fiscal-bugetară.
Piața muncii a continuat evoluția din anii
anteriori, rata șomajului coborând până la pragul
de 3,9%, în timp ce salariile au continuat să
înregistreze creșteri semnificative, atât în
sectorul public, cât și în cel privat. În anul 2019
economia României a continuat să evolueze pe
un trend ascendent, produsul intern brut (PIB)
avansând cu 4,1% față de creșterea de 4,4%
înregistrată în anul 2018. Spre deosebire de anii
anteriori, în care consumul a fost principalul
motor al creșterii economice, în 2019 atât
consumul final al populației, cât și formarea
brută de capital fix au contribuit decisiv la
avansul PIB (+3,8 pp fiecare), un impact pozitiv
fiind exercitat și de consumul guvernamental
(+1,1 pp). Variația stocurilor (-2,9 pp, după ce în
anul precedent fusese factorul cu cea mai mare
contribuție pozitivă după consum) și exportul
net (-1,7 pp, pe fondul unei dinamici mai

accentuate a importurilor față de exporturi) au
avut o influență nefavorabilă asupra creșterii
economice. Din perspectiva ofertei, avansul PIB
a fost susținut de majoritatea ramurilor
economiei naționale, cele mai importante
contribuții aparținând construcțiilor și
comerțului.
Anul 2019 a fost caracterizat de o evoluție
mai puțin volatilă a inflației, ecartul dintre
valoarea maximă și valoarea minimă fiind
redus considerabil față de anul anterior. La
sfârșitul lunii decembrie 2019 rata inflației a
înregistrat valoarea de 4% (în creștere față de
3,3% la finele anului 2018), în timp ce avansul
prețurilor la nivelul întregii economii, măsurat
prin deflatorul PIB, s-a situat la un nivel de
6,9%. Deficitul de cont curent s-a majorat ușor
de la 4,4% în 2018 la 4,6% în 2019, circa
jumătate fiind finanțat de investițiile străine
directe. Trebuie menționat că media deficitelor
înregistrate în ultimii 3 ani este de 3,9% din
PIB, fiind situată în imediata proximitate a
pragului de atenție de 4% stabilit de Tabloul de
bord european. Adâncirea deficitului de cont
curent a fost determinată, în principal, de
deficitele bugetare ridicate din ultimii ani,
economia românească fiind caracterizată și de
un nivel înalt al deficitelor gemene, caz
singular în regiune, care ridică provocări
importante pentru politica fiscal-bugetară în
condițiile evoluțiilor nefavorabile pe plan
internațional, accentuate de magnitudinea
șocului pandemiei COVID-19.

creditare moderată

Dinamica creditului neguvernamental s-a
menținut pe o traiectorie moderat ascendentă,
înregistrând un avans de 2,4% în termeni reali
comparativ cu anul precedent, pe seama
creșterii volumului creditelor acordate în lei.
Piața muncii a continuat evoluția din anii
anteriori, numărul mediu de salariați
majorându-se până la 5,2 mil. persoane (+1,7%
față de anul 2018), astfel că rata șomajului
BIM a coborât la 3,9%. Câștigul salarial mediu
brut pe ansamblul economiei a fost de 4.923
lei, în creștere cu 13% față de anul 2018,
dinamica acestuia fiind susținută atât de
evoluția câștigurilor din sectorul public, cât și
de a celor din sectorul privat.
Politica fiscal-bugetară din anul 2019 arată
un derapaj major de la țintele inițiale privind
deficitul bugetar atât potrivit standardelor cash,
cât și ESA 2010, adâncind totodată devierea de
la obiectivul pe termen mediu.
Astfel, după ce în anii 2017-2019 țara
noastră a fost constant obiectul procedurii de
deviație semnificativă de la OTM, pe baza
execuției anului 2019 a fost declanșată, în
martie 2020, și procedura de deficit excesiv.
Bugetul general consolidat (BGC) pentru anul
2019 a fost fundamentat pe un scenariu de
evoluție macroeconomică care a estimat o
creștere în termeni reali a PIB de 5,5%, cu o
țintă de deficit bugetar de 2,76% din PIB,
respectiv un deficit în termeni ESA 2010 de
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2,78% din PIB. Deficitul structural estimat în
acel moment pentru anul 2019 era de 2,97%
din PIB, abătându-se astfel substanțial de la
obiectivul pe termen mediu, de 1% din PIB. Pe
fondul evoluțiilor macroeconomice sub estimările inițiale și a nerealizării masive a
veniturilor bugetare concomitent cu majorarea
cheltuielilor bugetare, execuția bugetară finală
a consemnat un derapaj mare de la țintele
inițiale privind deficitul bugetar, atât potrivit
standardelor cash (4,56% din PIB), cât și ESA
2010 (4,29% din PIB), ducând la declanșarea
de către CE a procedurii de deficit excesiv
(PDE) în 4 martie 2020. De asemenea,
deficitul structural s-a deteriorat semnificativ,
la 4,3% din PIB, comparativ cu 2,92% în anul
2018, 3,05% din PIB în 2017, 1,9% din PIB în
2016 și 0,4% din PIB în anul 2015 . De
menționat și valoarea foarte ridicată a deficitului primar structural, care a atins 5,2% în
anul 2019 (cel mai ridicat nivel din UE), aflat
în creștere constantă în ultimii 4 ani, de la
numai 0,4% în anul 2015.
România a practicat în perioada 2006 –
2015 o politică fiscală puternic prociclică,
stimulând economia în perioadele de expansiune (2006-2008) și frânând în perioadele în
care aceasta a operat sub potențial (2010-
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2015), contribuind la amplificarea fluctuațiilor
ciclului economic și la accentuarea dezechilibrelor acumulate în economie. Procesul de
consolidare fiscală derulat pe perioada 20102015 a fost inversat parțial și de o manieră
abruptă începând cu anul 2016 ca urmare a
intrării în vigoare a noului Cod Fiscal, care a
însemnat o amplă relaxare fiscală concomitent
cu legiferarea simultană a unor majorări
importante de cheltuieli, în special cu salarii și
pensii, în contradicție cu principiile și regulile
fiscale instituite de LRFB, precum și cu
tratatele de guvernanță fiscală la nivel
european la care România a aderat. În perioada
2016 – 2019 conduita politicii fiscale a
redevenit puternic expansionistă, impulsul
fiscal pozitiv însumând 3,9 pp din PIB,
depășind semnificativ limitele impuse de
respectarea OTM în condițiile în care, în anul
2017, România fusese plasată în brațul
preventiv al Pactului de Stabilitate și Creștere.

Politici fiscale prociclice

În perioada 2006 – 2015, politica fiscală a
avut un puternic caracter pro-ciclic, iar în
perioada 2016 – 2019 conduita politicii fiscale
a redevenit expansionistă, depășind semnifi-

cativ limitele impuse de respectarea OTM și
epuizând spațiul fiscal necesar în contracararea
unei recesiuni.
Cheltuielile de investiții exprimate ca
procent din PIB au înregistrat o ușoară creștere
comparativ cu anul 2018 înregistrându-se un
nivel de 4,11% din PIB (de la 3,59% din PIB),
dar acesta rămâne net inferior mediei anilor
2009-2018 (cu 1 pp din PIB) .
Comparativ cu evoluția din ultimii 5 ani,
execuția cheltuielilor de investiții ca procent
din PIB a înregistrat în anul 2019 continuarea
revenirii pe un trend ușor ascendent după
minimul înregistrat în anul 2017, înregistrând
o pondere în PIB apropiată de nivelul perioadei
2014-2018 (4,24% din PIB), însă sub media
investițională a anilor 2009-2018 (cu 1 pp).
Față de anul anterior, cheltuielile de investiții
s-au majorat cu 9,4 mld. lei (+0,52 pp din PIB).
Comparativ cu bugetul inițial, cheltuielile de
investiții au fost cu 6,3 mld. lei mai mici
(respectiv, cu 0,6% din PIB), abaterea fiind
superioară celei din anul anterior cu 0,1 pp din
PIB. Această evoluție este atribuibilă covârșitor nematerializării prognozei de cheltuieli
aferentă proiectelor cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile aferente noului cadru
financiar 2014-2020, parțial compensate de
creșterea cheltuielilor de capital.
Consiliul Fiscal pledează în favoarea
aplicării ferme a cadrului legal privind
managementul investițiilor publice și apreciază
că s-au făcut progrese extrem de limitate în
acest domeniu.
Privind managementul investițiilor publice
se poate aprecia că, la nivelul anului 2019 s-au
făcut progrese extrem de limitate, fiind
necesară creșterea transparenței procesului de
prioritizare a investițiilor publice şi eficientizarea procesului de alocare şi cheltuire a
banilor publici în acest domeniu. Desele
modificări ale politicii fiscale, neaplicarea în
mod sistematic a instrumentelor de evaluare a
impactului reglementărilor, slaba planificare
strategică în domeniul investițiilor, anularea
reformei privind guvernanța corporativă în
companiile de stat, presiunile bugetare care
decurg din noua lege a pensiilor pe fondul
spațiului fiscal foarte limitat și al politicii
expansioniste fiscal-bugetare reprezintă reale
impedimente pentru creșterea semnificativă a
investițiilor pe termen mediu și lung.
Indicele de eficiență a colectării a crescut
semnificativ pentru impozitele directe plătite

de populație, a stagnat în cazul TVA și al
contribuțiilor de asigurări sociale, consemnând
o ușoară scădere pentru impozitele directe
plătite de întreprinderi. Pe de altă parte,
avansul semnificativ al încasărilor din accize
aferente produselor din tutun poate sugera o
îmbunătățire a colectării în acest domeniu.
Indicele de eficiență a colectării în cazul
impozitelor directe plătite de populație a
înregistrat o creștere importantă (de la 0,71 în
2018, la 0,79 în 2019), însă aceasta nu se
datorează încasărilor din impozitul pe venit și
salarii, având în vedere evoluția acestora, ci
altor impozite incluse în această categorie.
Comparativ, eficiența colectării impozitelor
directe plătite de întreprinderi a înregistrat o
ușoară scădere (de la 0,27 la 0,26), analiza
structurii încasărilor aferente acestui agregat
bugetar indicând o evoluție mai lentă a
impozitului pe profit plătit de agenții
economici din sectorul nefinanciar, parțial
compensată de avansul impozitului pe profit
plătit de băncile comerciale.
Pe de altă parte, nivelul, oricum scăzut, al
indicelui de eficiență a colectării s-a menținut
neschimbat în cazul încasărilor din TVA
(nefiind identificate plusuri semnificative de
venituri ce ar rezulta din îmbunătățirea
colectării, deși MFP anticipa inițial un impact
favorabil de 6 mld. lei) și al încasărilor din
contribuții de asigurări sociale. În ceea ce
privește încasările din accize, execuția efectivă
a consemnat depășirea programului inițial cu
peste 0,3 mld. lei, iar avansul semnificativ al
încasărilor din accize aferente produselor din
tutun poate releva o îmbunătățire a colectării în
acest domeniu.
România are un nivel foarte scăzut al
veniturilor bugetare raportate la PIB, de doar
31,7% (ESA 2010), iar cel al veniturilor fiscale
de 26,7%, clasându-se pe penultimul loc din UE
în anul 2019, similar anilor 2016-2018, ca efect
al modificărilor majore aduse prin noul Cod
Fiscal. Comparativ cu Bulgaria, ponderea în
PIB a veniturilor bugetare este mai mică cu 6,7
pp și cea a veniturilor fiscale cu 3,5 pp de PIB.
În anul 2019, România a înregistrat un
nivel al ponderii în PIB a veniturilor bugetare
(potrivit metodologiei ESA 2010) de 31,7%
(cu 13,4 pp sub media europeană), printre cele
mai mici din UE. Nivelul veniturilor fiscale
(impozite și contribuții sociale) a fost de 26,7%
din PIB, cu un ecart de 13,2 pp față de media
UE, fiind clasată pe penultimul loc. Com-

parativ cu anul anterior, ecartul care ne separă
de media UE s-a adâncit în cazul veniturilor
bugetare, cu 0,2 pp de PIB. Ponderea veniturilor fiscale în PIB este semnificativ sub cea
înregistrată în alte țări est-europene precum
Ungaria (36,8%), Slovenia (36,5%), Polonia
(36,2%) şi Republica Cehă (34,6%). Comparativ cu Bulgaria, ponderea în PIB a veniturilor
bugetare este mai mică cu 6,7 pp, respectiv, cea
a veniturilor fiscale cu 3,5 pp de PIB.
Reducerea relativă abruptă a veniturilor
bugetare din ultimii 4 ani este urmarea
modificărilor majore aduse prin noul Cod
Fiscal, prin relaxarea fiscală de amploare,
concretizată în reducerea ponderii veniturilor
bugetare în PIB în 2019 comparativ cu 2015,
cu 3,8 pp, iar cea a veniturilor fiscale cu 1,3 pp
de PIB, în timp ce, per ansamblul UE acestea
s-au majorat cu 0,4, respectiv, 0,7 pp de PIB.
Spațiul pentru creșterea performanței în
domeniul colectării taxelor rămâne semnificativ, iar anularea proiectului de modernizare
a administrației fiscale inițiat în anul 2013 în
colaborare cu Banca Mondială și întârzierile
unor măsuri vizând digitalizarea administrației
fiscale sunt de natură să inverseze procesul de
reformă administrativă inițiat în anii 20112013. În anul 2013 a fost declanșat un proces
de reformă a administrației fiscale românești în
colaborare cu Banca Mondială (BM). Consiliul
Fiscal a remarcat în rapoartele sale o serie de
îmbunătățiri privind eficiența și simplificarea
procesului administrativ de colectare a taxelor.
În 2018, la inițiativa autorităților române, a fost
sistat Proiectul de Modernizare a Administrației Fiscale (RAMP), care ar fi avut termen
de finalizare anul 2021. Renunțarea la
implementarea programului RAMP a determinat imposibilitatea realizării unui sistem
informatic care să permită ANAF centralizarea
datelor financiare din întreaga țară. În 2019, cu
reconfirmare în anul 2020, a fost anunțată
intenția de reluare a programului de informatizare a ANAF.

Deteriorarea fondului de rezervă

În 2019 se poate constata o deteriorare la
nivelul utilizării fondului de rezervă, suma
totală a cheltuielilor angajate în acest an
reprezentând maximul perioadei analizate
(2007-2019).
În acest context, se impune modificarea
legislației care reglementează modul de

utilizare a fondului de rezervă. Deteriorarea
utilizării fondului de rezervă apare atât din
perspectiva totalului cheltuielilor angajate, cât
și din cea a numărului hotărârilor de Guvern
adoptate în vederea alocării unor sume din
acest fond. Astfel, în anul 2019, au fost alocate
din fondul de rezervă bugetară aproximativ 5,2
mld. lei (1,4% din cheltuielile totale), din care
aproximativ 4,3 mld. lei către administrația
centrală și 0,9 mld. lei către cea locală.
Comparativ cu anul precedent, alocările din
fondul de rezervă au crescut cu aproximativ
2,5 mld. lei, practic s-au dublat, ca urmare a
majorării transferurilor către administrația
centrală cu 2,8 mld. lei, în timp ce sumele
redirecționate către autoritățile locale au fost
mai mici cu aproximativ 0,3 mld. lei.
Consiliul Fiscal apreciază drept necesară
modificarea legislației care reglementează
modul de utilizare a fondului de rezervă,
reiterând recomandarea privind specificarea
explicită a cheltuielilor care pot fi angajate din
fondul de rezervă împreună cu o transparență
mai ridicată, inclusiv prin raportarea periodică
către Parlament a modului și nivelului de
utilizare a fondului.
Cheltuielile de personal ale statului s-au
majorat semnificativ în anul 2019, ponderea
acestora în total venituri bugetare fiind
superioară nivelurilor înregistrate în perioada
pre-criză (2007-2008). Comparativ cu anul
2018, cheltuielile de personal au crescut în
standarde cash cu aproximativ 16,2 mld. lei
(+18,8%), iar față de anul 2016 acest agregat sa majorat substanțial cu circa 45,8 mld. lei
(+79,5%). În urma majorărilor salariale din
2019, salariul mediu brut a ajuns la nivelul de
6.472 lei/lună în sectorul bugetar, fiind mai
mare cu 36,6% față de cel din mediul privat. În
comparație cu celelalte țări din UE, România
înregistrează pentru al doilea an consecutiv cea
mai ridicată pondere a cheltuielilor cu salariile
în total venituri bugetare (33,8%), fiind chiar
mai mare decât nivelurile din perioada precriză (2007-2008).
Capacitatea de autofinanțare a sistemului de
pensii s-a îmbunătățit aparent în ultimii doi ani
în urma transferului contribuțiilor de la
angajator la angajat care a însemnat totodată și
creșterea taxării muncii prin CAS. Dar această
evoluție nu are corespondent într-o soliditate
mai mare a bugetului public. Totodată, ponderea
cheltuielilor de asistență socială în total venituri
bugetare rămâne în continuare ridicată.
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Noua lege a pensiilor, deși cu temei în
necesitatea de a corecta inechități, creează mari
dificultăți bugetului public. Revenirea la sustenabilitate bugetară reclamă reconsiderarea
calendarului de aplicare a legii pensiilor.
Începând cu anul 2018, modificarea regimului
de impozitare a câștigurilor salariale prin
transferul contribuțiilor de la angajator la
angajat a determinat creșterea taxării muncii
prin contribuții de asigurări sociale, taxarea la
nivel agregat nefiind afectată deoarece a fost
diminuat impozitul pe venit. Pe fondul acestor
măsuri a fost aparent îmbunătățită capacitatea
de autofinanțare a sistemului de pensii în
ultimii ani. Astfel, deficitul bugetului de
asigurări sociale s-a diminuat până la nivelul de
0,92% din PIB în 2019 de la 1,21% din PIB în
2018. Dar această diminuare nu are
corespondent într-o soliditate mai mare a
bugetului consolidat, existând nevoia unor
ajustări macroeconomice considerabile. De
altfel, estimările pentru perioada 2020-2022
arată deteriorarea stării bugetului de asigurări
sociale.
Legea nr. 127/2019 privind sistemul public
de pensii, deși motivată de necesitatea de a
corecta inechități, complică mult construcția
bugetară pe termen mediu întrucât prevederile
privind majorarea punctului de pensie (de la
1265 lei în prezent la 1775 lei din 1 septembrie
2020 și, respectiv, la 1875 lei începând cu 1

58

Pia}a financiar| · mai 2020

septembrie 2021), modificarea formulei de
calcul și noile drepturi instituite implică
cheltuieli suplimentare de o magnitudine foarte
mare. Astfel, cheltuielile cu asistența socială au
ajuns în anul 2019 la nivelul de 10,8% din PIB
și, potrivit calculelor Consiliului Fiscal,
acestea sunt previzionate să se majoreze până
la nivelul de 12,2% din PIB în 2020, 14,4% din
PIB în 2021 și respectiv până la 15,5% din PIB
în 2022, chiar și fără a lua în considerare
impactul pandemiei COVID-19 asupra PIB.

Datorie publică în creştere

În anul 2019 datoria publică a crescut la
nivelul de 35,2% din PIB ca urmare a
deficitului primar ridicat, impactul nefavorabil
al acestuia fiind parțial compensat de efectele
creșterii economice, ale ratei reale de dobândă
și ale ajustării stoc-flux. Având în vedere cele
mai recente prognoze ale CE, conform
calculelor CF, datoria publică este previzionată
să crească accelerat pe parcursul următorilor 2
ani până la nivelul de 54,3% din PIB. Acest
avans abrupt al datoriei publice generează o
serie de provocări privind posibilitatea de
acoperire a necesarului de finanțare. Datoria
publică, determinată potrivit metodologiei
ESA 2010 și măsurată ca pondere în PIB, a
înregistrat o creștere de la 34,7% în 2018 la
35,2% în 2019. Această evoluție a fost cauzată

de nivelul înalt al deficitului primar (+3,1% din
PIB, reprezentând cel mai ridicat deficit primar
din UE în 2019), în timp ce creșterea
economică reală (-1,4 pp ca impact), rata reală
a dobânzii (-1,1 pp ca impact) și ajustarea stocflux (-0,2 pp ca impact) au acționat în sensul
diminuării ponderii datoriei publice în PIB.
Având în vedere cele mai recente prognoze ale
CE privind impactul economic al pandemiei
COVID-19, conform calculelor CF, este
previzionată o creștere accelerată a datoriei
publice pe parcursul următorilor 2 ani până la
nivelurile de 45,9% din PIB în 2020, respectiv
54,3% din PIB în 2021, fiind depășite pragurile
de 45% și 50% prevăzute de LRFB. În
condițiile unor scenarii mai nefavorabile
privind rata reală de creștere a PIB și evoluția
ratei dobânzii, gradul de îndatorare ar putea
ajunge la 56,7%, valoare situată în apropierea
nivelului de referință de 60% conform
procedurii de deficit excesiv. Totodată, este de
așteptat ca avansul abrupt al datoriei publice să
conducă la o creștere rapidă a necesarului de
finanțare, ridicând o serie de provocări
importante referitoare la capacitatea limitată de
absorbție de datorie a pieței interne, incertitudinile privind disponibilitatea finanțării pe
piețele externe și evoluția viitoare a costurilor
de finanțare. În acest context, o resursă importantă de finanțare a economiei, începând din
2021, poate fi planul de redresare economică

propus de CE, prin care România să
beneficieze de circa 33 mld. euro.
Magnitudinea șocului provocat de
pandemia COVID-19 a condus la o ajustare
radicală a prognozelor de creștere economică a
României, FMI și CE anticipând o contracție a
PIB real situată între 5% și 6%. Prima
rectificare bugetară din anul curent este
construită pe un declin al PIB real de doar
1,9%. În acest context, Consiliul Fiscal apreciază că este necesar să fie avute în vedere încă
două scenarii macroeconomice pentru anul
2020: o contracție a PIB real plasată în
intervalul 4%-6%, respectiv o contracție mai
severă a PIB, de 8%-9%. Încă din anul 2019 sa constatat o reducere a ritmului de creștere al
economiei românești, în principal ca urmare a
încetinirii cererii externe și a contracției
producției industriale. Astfel, prognozele de la
finalul anului anterior prefigurau un avans
economic moderat în 2020, însă magnitudinea
șocului provocat de pandemia COVID-19, fără
precedent în istoria contemporană, a provocat
o turnură nefavorabilă majoră și foarte rapidă
în privința activității economice. În consecință,
prognozele referitoare la dinamica PIB real au
suferit ajustări radicale, fiind previzionată o
contracție severă a economiei europene (-7,1%
conform FMI, -7,4% conform CE) și a
economiei românești (-5% conform FMI, -6%
conform CE). Scenariul macroeconomic
fundamentat de Guvern cu ocazia primei
rectificări bugetare pe anul 2020 este mult mai
optimist, fiind construit pe ipoteza unui declin
al PIB real de 1,9%. În acest context, pornind
de la analizele INS privind impactul economic
al pandemiei, de la referința istorică a crizei
economice declanșate în anul 2008 și de la alte
date disponibile, Consiliul Fiscal apreciază că
este prudent și necesar să fie avute în vedere
încă două scenarii macroeconomice pentru
anul curent: unul fundamentat pe o contracție
a PIB real plasată în intervalul 4%-6%, și un
scenariu ce prevede o contracție mai severă a
PIB, de 8%-9%.
Modul de construire a bugetului inițial pe
anul 2020 și a cadrului pe termen mediu
asociat acestuia a indicat menținerea caracterului expansionist al politicii fiscal-bugetare,
chiar și în contextul unui risc iminent de intrare
în Procedura de deficit excesiv. Reducerea
deficitului efectiv preconizată la acel moment
pentru anul 2020 era bazată doar pe elemente
temporare.

Prima rectificare bugetară din anul 2020
operată în aprilie 2020 în contextul
circumstanțelor extraordinare determinate de
pandemia COVID-19 a revizuit puternic în sus
estimarea de deficit bugetar pentru anul în
curs, dar CF apreciază că riscurile la adresa
acesteia sunt înclinate semnificativ pe partea
negativă. Menținerea calendarului actual de
aplicare a legii pensiilor implică riscuri în
creștere semnificativă privind sustenabilitatea
datoriei publice pe termen scurt, mediu și lung.
Construcția bugetară inițială pentru anul
2020 și cadrul bugetar pe termen mediu asociat
au menținut caracterul expansionist al politicii
fiscal-bugetare, deși bugetul a fost construit în
condițiile unui risc iminent de intrare în
Procedura de deficit excesiv. Deși deficitul

regulile fiscale la nivel european au fost
suspendate pentru a permite adoptarea unor
măsuri pentru combaterea efectelor economice
ale pandemiei, CE a reconfirmat pe 6 aprilie
lansarea PDE în virtutea faptului că încălcările
regulilor fiscale europene erau anterioare
pandemiei.
În luna aprilie a.c., Guvernul a adoptat în
mod excepțional proiectul de rectificare a
BGC, în contextul declarării manifestării unor
circumstanțe extraordinare reprezentate de
pandemia COVID-19. CF își menține
evaluarea cu privire la coordonatele cadrului
fiscal-bugetar pentru anul 2020 din Opinia sa
cu privire la proiectul de rectificare bugetară
publicată în 24 aprilie a.c., considerând că, pe
lângă scenariul macroeconomic asumat de
Guvern și care conduce la un deficit de 6,7%,
este prudent să fie avute în vedere încă două
scenarii fundamentate pe o contracție mai

bugetar pentru anul 2019 era situat semnificativ peste pragul de 3% din PIB, reducerea
preconizată pentru anul 2020 era realizabilă
doar la nivelul elementelor temporare. Pe baza
datelor disponibile la acel moment, nivelul
deficitului bugetar estimat de CF pentru anul
2020 era de 4,6 – 4,8% din PIB (peste ținta
MFP cu 1-1,2 pp din PIB), pe fondul unui
decalaj negativ de venituri, unui cadru
macroeconomic considerat drept optimist, a
neluării în considerare a unor elemente de
diminuare a veniturilor bugetare aflate în etapa
finală a parcursului legislativ și a subdimensionării cheltuielilor cu bunuri și servicii și
asistență socială.
CE a notificat România privind declanșarea PDE în martie a.c., stabilind un calendar
de ajustare, în sensul reducerii graduale a
deficitului efectiv și celui structural, vizând
încetarea situației de deficit excesiv până cel
târziu în anul 2022. Deși din luna martie

severă a PIB real. Cele două scenarii ar
conduce la deficite bugetare pentru anul 2020
de 8,1% – 8,9% și respectiv, 9,9% – 10,4% din
PIB, mult peste estimarea curentă a Guvernului. Balanța riscurilor aferentă acestor
estimări înclină, în opinia CF, pe partea
negativă, respectiv înregistrarea unui nivel mai
ridicat al deficitului bugetar.
Consiliul Fiscal atrage din nou atenția că
menținerea calendarului actual de aplicare a
legii pensiilor, în lipsa unor măsuri compensatorii credibile și de amploare, ar face cvasiimposibilă o reducere a deficitului bugetar în
anul 2021 față de nivelul din anul curent, în
condițiile în care acesta este deja periculos de
înalt. Revenirea la sustenabilitate fiscal-bugetară este esențială pentru parcurgerea acestei
perioade foarte dificile și reclamă reconsiderarea calendarului de aplicare a legii a
pensiilor, precum și comunicarea din timp,
publică, a planurilor de politică fiscal-bugetară.

În luna martie ce a notificat
românia privind declanșarea PDe

Consiliul Fiscal atrage din nou atenția că menținerea
calendarului actual de aplicare a legii pensiilor,
în lipsa unor măsuri compensatorii credibile și de
amploare, ar face cvasi-imposibilă o reducere
a deficitului bugetar în anul 2021 față de nivelul
din anul curent, în condițiile în care acesta este deja
periculos de înalt.
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românia, pe ultimul loc în uE
la suma alocată beneficiilor familiale….
românia figurează pe ultimul loc între statele membre ue la suma alocată beneficiilor familiale, cu doar
103,67 euro în anul 2017 (pentru care eurostat a finalizat recent analiza și a publicat datele cu ocazia
zilei copilului). de altfel, la un procentaj de doar 1,1% din Pib este și cea mai mică alocare din bugetul public,
cu excepția maltei (0,9%).
Organismul de statistică al UE atrage atenția
că doar trei țări se aflau sub pragul de 200 de
euro pe an, România, Bulgaria (129,84 euro) și
Lituania (179,08 euro). De reținut, vecinii de la
sud de Dunăre au acordat o sumă per locuitor cu
25% mai mare deoarece procentajul dintr-un
PIB/locuitor semnificativ mai mic decât al
nostru a fost stabilit la 1,8% (adică circa 60%
mai mult decât la noi).
Pentru referință, menționăm că suma medie
alocată la nivelul UE pentru beneficii familiale a
fost de 675,17 euro (2,3% din PIB-ul Uniunii sau
8,6% din beneficiile sociale). În valoare
absolută, ea a fost maximă în Luxemburg
(3.140,92 €, cu observația că suma apare
crescută artificial deoarece o bună parte din bani
se duc, conform legislației, spre beneficiari din
țări vecine), Danemarca (1.742,46 €), Suedia
(1.367,69 €) și Germania (1.286,65 €).
Interesant și de reținut pentru noi, dacă
facem abstracție de situația particulară din
Luxemburg ( unde statistica indică un procentaj
de 15,3% din cheltuielile pentru protecție socială
destinate pentru familii cu copii), în fruntea
ponderilor de alocare sectorială din banii publici
se găsesc trei colege din blocul central-estic,
Polonia (13,4%), Estonia (13,1%) și Ungaria
(12,1%), urmate din nou de Germania (11,5%).
În traducere, unele state dezvoltate alocă
bani pentru a sprijini pe cei care se încumetă să
întemeieze o familie și să aibă copii deoarece le
permite nivelul de venituri bugetare și sunt
orientate spre latura socială iar altele se străduie
să țină pasul chiar dacă nu prea au de unde,
deoarece au observat că ar fi util de urmat
exemplul Germaniei, orientată strategic spre
viitor și tânăra generație.
România apărea la momentul anchetei
Eurostat cu o pondere de 7,7% din beneficii
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sociale pentru familii cu copii, sub media UE, pe
locul 18 din 27. Aparent, rezonabil poziționată
între Slovenia și Franța, dar penalizată de
alocările relativ mici pentru protecție socială din
niște cheltuieli și mai mici raportat la PIB,
deoarece avem cele mai mici venituri bugetare (
cu excepția Irlandei, al cărei PIB este majorat
artificial de raportările multinaționalelor)
raportat la rezultatul economiei ( cam 70% din
media UE).
Este și explicația pentru care un procentaj
rezonabil ajunge pe parcurs să nu mai reprezinte
mare lucru până la beneficiarii de ultimă
instanță, care sunt copiii. De-abia în aprilie 2019,
alocația pentru copii (cea mai importantă
componentă a beneficiilor familiale) a fost
majorată în termeni nominali cu 78%, la 150 de
lei pentru ca acum să reprezinte doar
aproximativ 1 euro pe zi de fiecare copil.
Așadar, fosta așa-zisă „dublare” a alocației
s-a topit serios pe parcurs, în condițiile în care
cursul de schimb a avansat iar PIB-ul s-a majorat
în termeni nominali cu 24%. Nici măcar
eventuala dublare nominal reală din vară a

alocațiilor (de la 150 lei la 300 lei) nu ne-ar
aduce la nivelul necesităților reale dacă vrem să
ținem cont de experiența altor state similare.
Pentru a vedea unde ne plasăm acum, să
luăm o referință la îndemâna factorilor de
decizie, adică situația din Polonia. Unde, deși
țara se afla deja în fruntea alocărilor europene
după posibilitățile bugetului, Guvernul a decis
începând cu luna iulie 2019 să acorde familiilor
câte 500 de zloți lunar (cam 550 de lei) pentru
fiecare copil.

….şi locul cinci la ponderea celor
care nu-și permit cheltuielile cu
locuința

România figurează pe locul cinci în UE la
ponderea celor care nu-și permit cheltuielile cu
locuința, potrivit datelor publicate de Eurostat
pentru anul 2018. Cu un procentaj de 10,3%, ne
situăm, mai aproape de Bulgaria (17,9%),
Danemarca (14,7%) și Germania (14,2%) dar
mult sub Grecia (39,5%) și nu departe de media
UE (9,4%).

Ponderea persoanelor care cheltuie mai mult
de 40% din venit pentru locuire (state UE, 2018,
% din total). Criteriul utilizat este alocarea a
peste 40% din venituri pentru locuire, nivel peste
care se apreciază că sunt afectate alte cheltuieli
necesare pentru traiul zilnic, reduse sau amânate.
Ceea ce, în contextul reducerilor de activitate
generate de pandemie ridică o problemă în toate
țările europene.
Pentru referință, menționăm că cele mai
puține persoane afectate de costul locuirii se
regăsesc în Malta (1,7%), Cipru (2%), Irlanda
(3,4%), Estonia (4,0%), Slovacia (4,1%) și
Finlanda (4,3%), Franța (4,7%) și Sovenia
(4,9%). Diferențele apar nu doar din nivelul
veniturilor ci și din politicile naționale în privința
facilităților publice acordate.
Este și explicația pentru care țări codașe la
PIB/locuitor precum Bulgaria și România
încadrează state occidentale dezvoltate precum
Germania și Danemarca. Ca o curiozitate, deși

problemele cu costul de locuire sunt
comparabile, România are cea mai mare
proporție de proprietari dintre statele UE
(96,4%), în timp ce Germania are cea mai redusă
proporție (doar 51,4%).
De reținut, nivelul relativ ridicat al
indicatorului apare la noi în pofida ponderii
foarte scăzute de persoane care stau în chirie
(1,2%, alături de Lituania cea mai redusă dintre
toate statele UE și cu mult sub media de 30,1%
consemnată la nivel european și influențată
semnificativ de uzanțele din Germania (unde
40,8% din populație plătește chirie la prețul
pieței și 7,7% subvenționată) și Danemarca
(39,4% și doar 0,1% în condiții subvenționate !).
La alții problemele vin îndeosebi din gradul
mai redus de deținere în proprietate (măsura
luată imediat după 1989 de vânzare a locuințelor
de stat la prețuri modice a fost salutară și de o
importanță capitală pentru nivelul de trai) și
dependența de piața chiriilor. La noi, aproape

90% din costurile prea ridicate cu locuirea apar
în cazul proprietarilor cu venituri foarte reduse,
dacă presupunem că nu ar trebui să ne
confruntăm cu probleme în cazul chiriilor
subvenționate.
În fine, ar mai fi de remarcat că românii sunt
plasați mult prea sus în topul cheltuielilor
exagerate cu locuirea dacă este să ținem cont și
de faptul că suntem campioni UE la supraaglomerarea în materie de condiții de spațiu
ocupat.
La o medie europană de 1,6 (care urcă până
la 1,8 în Germania, 1,9 în Danemarca și trece de
2 în Belgia și Olanda) suntem pe ultimul loc la
numărul de camere pe persoană, de doar 1,1, la
fel ca Polonia și Slovacia. Cu observația că la noi
gradul de supraaglomerare potrivit criteriilor
utilizate de Eurostat este cel mai ridicat din UE
cu 46,3% din populație, față de 39,2% în Polonia
și 35,5% în Slovacia.
Dan Pălăngean

d’ale pandemiei: pensia reală +13%, salariul real -0,5%.
din ce și de ce ar trebui majorate pensiile ?
Pensia medie pentru limită de vârstă a ajuns
în primul trimestru din 2020 la 1.596 lei față de
1.380 lei în T1 2019. Datele publicate în
comunicatul INS arată o majorare nominală de
15,7% care s-a tradus într-o creștere cu 12% a
puterii de cumpărare, după ajustarea cu rata
medie a inflației (3,23%). În schimb, venitul
salarial mediu net a avansat doar de la 2.981 lei
la 3.228 lei, ceea ce înseamnă +8,3% nominal și
4,9% în termeni reali.
De reținut, media prezentată se referă
inclusiv la persoanele în vârstă care nu au
îndeplinit vechimea legală și nu ține cont de alte
surse de venit, inclusiv salarii. Dincolo de cele
peste 100 de mii de persoane pensionate
anticipat, asimilate cu persoanele în etate retrase
din activitate sunt alte categorii, precum urmașii
și cei cu diferite grade de invaliditate, care
cumulează peste un milion de persoane care
beneficiază de pensii dar nu pe bază de
contributivitate.
Per total, numărul beneficiarilor de pensii
care au atins limita legală de vârstă a urcat la 4

milioane (în termeni procentuali 78%) faţă de
5,13 milioane persoane care au primit în T1
2020 sume de bani sub formă de pensii. Ceea
ce explică media de 1.423 lei vehiculată
oficial, rezultată de fapt din includerea
drepturile legale la „pensie”.
Acum, pe fondul scăderii economice
masive induse de pandemie, pensiile și-au
majorat creșterea reală la 13% ca urmare a
scăderii inflației (fenomen accentuat în luna
mai, când avansul prețurilor a coborât la doar
2,26% față de 3,23% media pe T1 2020) , în
timp ce salariile, diminuate în mai multe
sectoare de activitate, s-au redus în termeni
reali cu 0,5%.
Astfel, luată „în orb” într-o perioadă în
care se estima o creștere economică sistematic
situată an de an la peste 5% la pe an decizia de
a majora valoarea punctului de pensie la 1.775
lei nu mai are acum chiar nicio legătură nici cu
realitățile din economie. În treacăt fie spus, nici
măcar în 2018 și 2019 nu se atinseseră cele
5,5% și 5,7% avute în vedere la întocmirea

programului superoptimist de majorare a
veniturilor unei categorii importante de votanți
exact în prag de alegeri.
Dar partea cea mai interesantă din
perspectiva efortului bugetar pentru acordarea
actualelor pensii și nu a celor crescute de la 1
septembrie este că DEJA S-A ACORDAT O
MAJORARE CU 9,5% A PENSIILOR PE
ANUL ÎN CURS. A se verifica prin împărțirea
valorii de 1.265 lei punct de pensie actual la
cea de 1.155 lei valoare consemnată în 2019.
Compusă din cele opt luni în care a fost 1.100
de lei plus patru luni în care a ajuns la 1.265 lei.
Să recapitulăm. În condițiile în care
economia se va contracta în acest an undeva
între -1,9% (prognoza oficială curentă) și -6%
(prognoza CE) iar pensiile prevăzute de la 1
ianuarie și plătite curent din bugetul public au
fost deja crescute cu 9,5% există o lege care
zice că ar trebui majorate SUPLIMENTAR, nu
se știe de ce și mai ales, de unde, cu 40%. O fi
legic dar, cu siguranță, nu e logic.
Dan Pălăngean
mai 2020 Pia}a financiar|
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Efectul Covid asupra comerțului
exterior european și românesc
în uma măsurilor luate de aproape toate statele lumii pentru a preveni răspândirea pandemiei covid-19,
comerțul ue cu alte țări s-a diminuat cu aproape 10%, conform datelor publicate de eurostat. de la 252
miliarde euro în luna ianuarie 2020, s-a ajuns la doar 228 miliarde euro în luna martie 2020 (date ajustate după
sezonalitate), cu observația că impactul a fost destul de diferit pe categorii de produse.
Astfel, cele mai mari scăderi în termeni
absoluți la exporturi s-au raportat pe segmentul
de mașini și utilaje (-14 miliarde euro sau circa
-20%) și alte bunuri manufacturate ( -7 miliarde
euro sau -16%). Deși impactul nominal a fost
mult mai redus pe zona de energie ( -2 miliarde
euro), în termeni procentuali el a atins valoarea
cea mai mare (-25%). În pofida trendului
general, exporturile de produse chimice au
crescut (+4 miliarde euro și, respectiv, +4%).
Pe fluxul de import, cele mai mari scăderi
au fost consemnate la produse energetice (-9
miliarde euro sau -31%), mașini și utilaje (-8
miliarde euro sau -15%) și alte bunuri manufacturate (-7 miliarde euro sau -16%. Per total,
schimburile comerciale s-au diminuat pe toate
grupele pe toate grupele (cele mai afectate fiind
menționate mai sus) cu excepția produselor
chimice. De altfel, această creștere a avut un
efect pozitiv notabil din perspectiva UE27, care
împreună cu o anumită îmbunătățire a balanței
energetice, a contracarat scăderea influenței
pozitive aduse pe segmentul de mașini și utilaje.
Schimbările au avut efecte relativ minore pe alte
categorii din comerțul exterior al Uniunii.

care au fost evoluțiile în românia

Dacă se face o comparație similară, între
valorile consemnate în schimburile comerciale
externe din martie 2020 și ianuarie 2020 pentru
România, reiese că exporturile au scăzut cu
4,4%, în timp ce importurile s-au majorat cu
4,1%, efectul asupra deficitului fiind o amplificare de 40,8%. Explicația este nivelul cronic
al minusului din schimburile externe ale țării
noastre, cea mai mică evoluție negativă sub
efectul unor factori externi putând avea
consecințe importante.
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De reținut, însă, diferența majoră între
impactul pandemiei asupra segmentelor mari
pe care se derulează comerțul exterior. Pe
schimburile intracomunitare, livrările s-au
diminuat cu 12,6% iar intrările au avansat cu
9,3%. De unde a rezultat o majorare spectaculoasă a deficitului în termeni procentuali,
respectiv +136,1%. În schimb, urmare a
creșterii exporturilor cu 19,7% și a scăderii
importurilor cu 8,7% ( aici relația cu China a
fost factorul principal), obișnuitu sold negativ
lunar s-a diminuat cu 78,8%.
Referitor la grupele de produse care au
avut și la nivelul UE cel mai mare impact în
schimbările induse de Covid19, trebuie subliniată scăderea foarte puternică a singurului
excedent pe care România îl mai avea în
schimburile externe, cel de la grupa „mașini și
echipamente pentru transport”.
Deși modificările pe fluxuri au fost relativ
minore (-5,5% la export și +1,8% la import),
sodul pozitiv s-a diminuat cu 97,3%, de la

aproape 200 milioane euro la ceva mai mult de
5 milioane euro.
Pe partea de produse chimice, unde
continuăm, de mai mulți ani, să acumulăm
deficite consistente (pe primul trimestru din
acest an, deficitul sectorial din chimie a
reprezentat 55% din deficitul total ), deși am
avut o creștere la export (+28,3%) peste cea a
importurilor (+24,4%), deficitul lunar s-a
majorat considerabil (+23,2%). Și aici,
explicația o constituie baza de plecare foarte
mică a livrărilor raportat la intrările în țară.
În context, dacă România, integrată deja în
lanțurile de producție europene a avut un
comportament în linii generale similar cu
restul UE ( cu observația că am mai pierdut din
competitivitate în condiții dificile de piață),
principala diferență a fost făcută la nivelul
soldului extern de nivelul foarte scăzut la care
a ajuns în prezent industria chimică în raport cu
celelalte state membre.
Dan Pălăngean

