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MIHAI IONESCU, ANEIR:

Prezenþa noastrã în zona extracomunitarã
ajutã foarte mult balanþa comercialã
l Fãrã relaþiile comerciale din afara zonei UE, am fi avut de recuperat
peste jumãtate de miliard de euro, ca sã ajungem la deficitul de acum un an

Þara noastrã ºi-a întãrit foarte
mult relaþiile comerciale cu
zona extracomunitarã, ne-a

spus Mihai Ionescu, secretar general
al Asociaþiei Naþionale a Exportato-
rilor ºi Importatorilor din România
(ANEIR), care ne-a precizat: “Dacã
nu erau relaþiile extracomunitare, nu
reuºeam sã reducem atât de mult de-
ficitul comercial, care ar fi fost mai
mare cu jumãtate de miliard de euro
în primele patru luni din acest an
(n.r. faþã de perioada similarã din
2011), nu cu 77,8 milioane euro -
cât mai avem de recuperat acum ca
sã ajungem la valoarea deficitului
din aprilie anul trecut. Prezenþa noas-
trã în þãrile din afara UE ajutã foarte
mult balanþa comercialã”.

Mihai Ionescu a subliniat cã ex-
porturile ºi-au revenit pe plus, în
luna aprilie, dupã douã luni în care

au fost pe minus (februarie ºi mar-
tie), cu toate cã exporturile în þãrile
extracomunitare au crescut, în cele
douã luni amintite: “Avem semnale
cã ºi în mai exporturile vor fi tot pe
plus, având în vedere cã exporturile
extracomunitare au crescut cu 6,1%
(n.r. mai 2012 faþã de perioada simi-

larã din 2011)”.
Potrivit domniei sale, exporturile

au crescut mai rapid decât importuri-
le, atât în aprilie, cât ºi în martie.

Totodatã, în perioada februa-
rie-mai, exporturile au crescut mai
repede pe zona extracomunitarã
decât pe cea intracomunitarã, “fapt
care compenseazã scãderea exportu-
rilor din UE, din ultimele trei luni”,
dupã cum ne-a declarat reprezentan-
tul ANEIR.

Conform unor calcule fãcute de
“Raiffeisen Reasearch”, “exporturi-
le nete au avut o contribuþie aproape
de zero (deºi, în teritoriul pozitiv) la
ratele trimestriale de creºtere a PIB
în ultimele trei trimestre”.

EMILIA OLESCU
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CÃTRE BÃNCI CONTINUÃ:

BNR a injectat, ieri, 11,51
miliarde lei în sistemul bancar

Banca Naþionalã a României
(BNR) a împrumutat, ieri,
12 bãnci, printr-o licitaþie

repo, cu 11,51 miliarde lei (2,58 mi-
liarde euro), pentru o sãptãmânã. Li-
chiditatea injectatã, ieri, de BNR în
sistemul bancar este mai redusã faþã
de cea de marþea trecutã, când 13 in-
stituþii de credit au împrumutat o va-
loare record, pentru acest tip de lici-
taþii, de 12,1 miliarde lei (2,7 miliar-
de euro).

Precedentul
record a fost sta-
bilit, în octom-
brie 2009, când suma acordatã de
BNR a fost de 11,97 miliarde de lei.

Analiºtii sunt de pãrere cã sumele
de bani în creºtere pe care BNR le in-
jecteazã în sistemul bancar aratã cã
existã un deficit de lichiditate în sis-
tem. De asemenea, banii luaþi de la
Banca Centralã sunt utilizaþi de cãtre
instituþiile de credit pentru a finanþa
statul sau pentru a achita liniile de

credit cãtre bãncile mamã, potrivit
analiºtilor.

Daniel Ionescu: Banii solicitaþi
de bãnci asigurã lichiditatea
necesarã cumpãrãrii titlurilor
de stat de la MFP

În opinia doctorului în economie
Daniel Ionescu, cei 11,51 miliarde
lei au fost solicitaþi de bãnci pentru a
monetiza (monedã numerar) credite-
le interbancare în numerar, pentru a
asigura lichiditatea necesarã cumpã-
rãrii noilor emisiuni de titluri de da-
torie publicã în lei, ce vor fi licitate
pe piaþa interbancarã de Ministerul
Finanþelor Publice, ºi pentru a trans-
fera o parte din riscul bãncilor res-
pective în sarcina Bãncii Centrale,
care ºi-a mãrit, prin acest repo, por-
tofoliul de titluri de creanþã.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 11)

FMI, Comisia Europeanã
ºi BCE vor monitoriza
salvarea bãncilor Spaniei
l Randamentul titlurilor spaniole creºte din nou
l Joseph Stiglitz: E posibil ca planul pentru Spania sã nu funcþioneze

S
pecialiºtii Fondului Monetar
Internaþional (FMI), ai Bãn-
cii Centrale Europene (BCE)
ºi Comisiei Europene vor

monitoriza ajutorul de pânã la 100 de
miliarde de euro destinat salvãrii secto-
rului bancar spaniol, potrivit anunþului
fãcut ieri de oficialii de la Bruxelles.

Amadeu Altafaj, purtãtorul de

cuvânt al comisarului european pen-
tru economie, Olli Rehn, a declarat:
“Toþi membrii Eurogrup, inclusiv au-
toritãþile spaniole, au indicat cã vor ca
FMI sã fie în comisia de monitoriza-
re, ca sã beneficieze de experienþa
Fondului”. Altafaj a menþionat cã
FMI nu va credita Spania, rolul sãu
în acest caz fiind unul “minor”.

Evaluarea, de cãtre Comisia Euro-
peanã, a necesarului de capital pentru
sistemul bancar spaniol ºi a condiþiilor
împrumutului nu va fi realizatã doar
împreunã cu BCE ºi FMI, ci ºi cu Au-
toritatea Bancarã Europeanã (EBA).

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)

O uniune bancarã
europeanã – soluþia crizei?

Comisia Europeanã (CE) a
propus, sãptãmâna trecutã, o
serie de mãsuri pentru re-

dresarea ºi rezoluþia crizelor din sis-
temul bancar. Acestea presupun,
printre altele, posibilitatea ca autori-
tãþile sã intervinã pentru a o obliga
bãncile aflate în dificultate sã elabo-
reze ºi sã implementeze planuri de
salvare, sã vândã, parþial sau total,
activele acestora ºi sã recapitalieze
respectivele instituþii de credit prin
anularea sau diluarea acþiunilor,
precum ºi prin reducerea creanþelor
sau convertirea
lor în acþiuni.

Propunerile
reprezintã un
pas esenþial cã-
tre crearea unei
uniuni bancare
în cadrul Uniu-
nii Europene
(UE), a declarat
preºedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso. De asemenea, aces-
tea vor determina sectorul bancar sã
fie mai responsabil, considerã dom-
nia sa. “Astfel, vomcontribui la insta-
larea pe viitor a unui cadru de stabili-
tate ºi încredere în UE, lucrând la
consolidarea ºi integrarea mai puter-
nicã a economiilor noastre interde-
pendente”, a mai precizat preºedinte-
le CE.

Scopul normelor propuse este sã
garanteze cã pe viitor autoritãþile vor
dispune de mijloacele necesare cu
care sã intervinã decisiv atât înainte
de apariþia unor eventuale probleme,
cât ºi în prima fazã a eventualelor si-
tuaþii de crizã. În plus, dacã situaþia

financiarã a unei bãnci se degradea-
zã iremediabil, mãsurile ar urma sã
asigure menþinerea funcþiilor critice
ale instituþiei de credit, în timp ce cos-
turile aferente restructurãrii ºi rezo-
luþiei ar fi suportate de proprietari ºi
de creditori, nu de contribuabili, po-
trivit comunicãrii Comisiei.

Cadrul se bazeazã pe mãsurile pe
care mai multe state membre le-au
adoptat pentru îmbunãtãþirea siste-
melor naþionale de rezoluþie banca-
rã. Instrumentele propuse se înca-
dreazã în trei categorii: prevenire,

i n t e r v e n þ i e
timpurie ºi,
respectiv, re-
zoluþie.

Michel Ber-
nier, comisarul
pentru piaþa in-
ternã, a expli-
cat cã propune-
rile Comisiei

reprezintã ultima etapã în îndeplini-
rea angajamentelor luate în cadrul
G20 pentru o mai bunã reglementare
în domeniul financiar. Domnia sa a
declarat cã este nevoie ca autoritãþile
publice sã aibã la dispoziþie instru-
mentele necesare cu care sã gestione-
ze în mod adecvat eventualele crize
bancare viitoare. “În caz contrar, ce-
tãþenii vor trebui sã suporte iarãºi
consecinþele financiare ale acestor
crize, în timp ce bãncile salvate vor
continua sã procedeze la fel, ºtiind cã
vor fi din nou ajutate”, considerã ofi-
cialul european.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

Finlanda nu susþine
recapitalizarea bãncilor
slabe din Spania

Finlanda nu vrea ca pachetul de
salvare destinat sectorului bancar
spaniol sã ajungã la instituþiile slabe
de profil ºi aºteaptã ca unele bãnci cu
probleme sã fie divizate. “Bãncile
«bolnave» ar trebui eliminate sau
unele dintre acestea – separate, astfel

încât pãrþile sã-
nãtoase sã con-
tinue sã funcþio-
neze”, a decla-
rat premierul
finlandez Jyrki
Katainensaid.
În opinia sa, tre-
buie sã existe

posibilitatea restructurãrii sectorului
bancar întrucât recapitalizarea nu are
sens în situaþia în care bãncile nu
sunt capabile sã funcþioneze.

Corrado Passera: Italia
a fãcut tot ce trebuia
împotriva crizei

Guvernul tehnocrat al Italiei a fã-
cut tot ceea ce era necesar, la nivel fi-
nanciar, ca sã lupte împotriva crizei,
a declarat ieri ministrul Dezvoltãrii
Economice de la Roma, Corrado
Passera.

“Din punct de vedere financiar,
Italia a fãcut, în ultimele luni, tot ce
trebuia ca sã se salveze “, a spus Pas-
sera.

Banca Japoniei
avertizeazã în privinþa
crizei din Europa

Criza datoriilor din Europa ar pu-
tea afecta economia Japoniei prin
încetinirea exporturilor þãrii, a aver-
tizat, ieri, Sayuri Shirai, membru în
consiliul guvernatorilor Bãncii Cen-
trale a Japoniei. Sayuri Shirai afirmã
cã actuala crizã din Europa ar putea
duce la o cerere crescutã de yeni,
dupã ce investitorii s-au reorientat
spre moneda Japoniei. Aprecierea
rapidã a yenului afecteazã în princi-
pal exportatorii niponi, prin scãderea
profitului.

OCDE recomandã
creºterea vârstei de
pensionare la peste
67 de ani

Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE) le-a
recomandat ieri, statelor membre,
creºterea vârstei de pensionare la pes-
te 67 de ani, respectiv încurajarea si-
stemelor private de pensii, întrucât în

viitorul apro-
piat se vor redu-
ce beneficiile
sistemelor pu-
blice de pensii.

“Lucrãtorii
din prezent ºi
cei din viitor
vor trebui sã

munceascã mai mult timp înainte sã
iasã la pensie ºi vor încasa pensii mai
mici din sectorul public”, noteazã
OCDE într-un studiu privind refor-
ma din domeniu.

Conform OCDE, criza financiarã
declanºatã în anii 2007-2008 a avut
un impact major asupra bugetelor
celor mai mai multe dintre statele
membre ale OCDE, ceea ce a impus
reformarea sistemelor de pensii.
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În nordul Spaniei au continuat ieri grevele, blocadele rutiere ºi ale minelor, în condiþiile în
care 8.000 de angajaþi ai minelor de cãrbune protesteazã împotriva mãsurii guvernului de
reducere a subvenþiilor în domeniu.


