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“Consolidarea deficitelor
gemene ºi prezervarea
ratingului - proiectele
imediatedemacrostabilitate”

(Interviu cu Adrian Mitroi, profesor de finanþe
comportamentale)

l “Anul trecut am asistat la o efervescenþã a pieþei
fuziunilor ºi achiziþiilor”l “Ordinea prioritãþilor este
finanþarea infrastructurii digitale, rutiere ºi ferate”
l “Eliminarea cerinþelor OUG 114 poate fi la fel de
pãguboasã ca introducerea acesteia”

Reporter: Cum caracterizaþi anul
care tocmai s-a încheiat, din punct de
vedere macro-economic?

Adrian Mitroi: Creºterea deficitului
de la 2,7% la peste 4% este neaºteptat de
mare. Fãrã o soluþie de consolidare (ceea
ce presupune reducerea ambelor defici-
te) pe termen scurt - ºase luni -, ratingul
suveran va fi modificat negativ, doar din
implicaþiile conþinute de aceastã cifrã,
deºi cea a deficitului comercial de peste

5% este la fel de serioasã.
Execuþia bugetarã aratã cã venituri-

le au fost mai mici decât cele preconi-
zate, iar cheltuielile sunt mai mari
decât cele prevãzute. Deficitul bugetar
pe 2019 nu are voie sã fie semnificativ
peste 3%.

A consemnat

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

Î
n acest an, deficitul bugetar trebuie
menþinut strict sub 3%, cu orice preþ,
este de pãrere Adrian Mitroi, profesor
de finanþe comportamentale. În opi-
nia sa, consolidarea deficitelor geme-
ne, dar ºi prezervarea ratingului sunt

proiectele imediate de macrostabilitate.
Adrian Mitroi ne-a precizat, în cadrul unui
interviu: “Toate mãsurile legate de su-
pra-accizã, supra-taxare, OUG 114 ºi mai
ales de punctul de pensie trebuie ajustate,
amânate, prorogate încât deficitul buge-
tar curent, dar ºi cel estimat sã nu treacã de
3%”. Specialistul considerã cã, fãrã noua
lege a pensiilor, situaþia deficitului era,
matematic, acceptabilã.

Iranienii, în stradã pentru
demiterea liderilor
l Protestatarii: “Duºmanul nostru este chiar aici”

Protestatarii iranieni au ieºti luni în
stradã pentru a treia zi consecutivã, pe
fondul furiei publice dupã ce armata a
admis cã a doborât un avion civil sãp-
tãmâna trecutã, aratã videoclipuri din
interiorul Iranului postate pe social
media, noteazã Reuters.

Iranul a doborât
un avion ucrainean
accidental, uci-
gând toþi cei 176
de pasageri de la
bord, într-un mo-
ment în care Tehe-
ran se temea de
atacurile aeriene
ale SUA.

“Ei mint cã duºmanul nostru este
America, dar inamicul nostru este
chiar aici”, susþine un grup de protes-
tatari în afara unei universitãþi din Te-
heran, potrivit unui videoclip postat pe
Twitter.

Alte postãri au arãtat manifestanþi
din afara unei a doua universitãþi ºi un
grup de protestatari care au mers în
Piaþa Azadi (Libertãþii) din Teheran,
precum ºi proteste în alte oraºe.

Avionul Ukraine International Air-
lines a fost doborât miercuri dupã de-

colarea de la Tehe-
ran, îndreptându-se
spre Kiev. Majorita-
tea persoanelor afla-
te la bord erau de ori-
gine iranianã cu du-
blã cetãþenie, iar 57
dintre pasageri erau
deþinãtori de pa-
ºapoarte canadiene.

Locuitorii Capitalei Iranului au de-
clarat pentru Reuters cã forþele de or-
dine erau în alertã maximã duminicã.

VLAD DOBREA

(continuare în pagina 14)

“2019 - cel mai negru an
de dupã crizã, pentru
exporturile noastre”

(Interviu cu Mihai Ionescu, preºedintele ANEIR ºi co-preºedintele Consiliului de Export al României)

l “Estimez cã deficitul comercial va fi de aproximativ 17 miliarde de euro, în 2019”lMihai Ionescu nu
este optimist nici pentru acest an, în ceea ce priveºte comerþul exterior

Reporter: Cum a fost anul 2019,
din perspectiva comerþului exterior?

Mihai Ionescu: Anul 2019 a fost
cel mai negru an din perioada de dupã
crizã pentru exportul românesc, fiind
pentru prima datã când ritmul de
creºtere al exporturilor a fost inferior
celui al PIB-ului. Acesta este fenome-
nul caracteristic principal.

Reporter: Care ar fi câteva feno-
mene definitorii pentru anul 2019?
Cum aratã, la acest moment, balanþa
comercialã a þãrii noastre?

Mihai Ionescu: Raportul dintre ex-

porturi ºi PIB este primul aspect nega-
tiv. Al doilea motiv pentru care spun cã
2019 a fost cel mai negru an de dupã
crizã constã în faptul cã s-a atins,
iarãºi, un record al deficitului balanþei
comerciale - ºi estimez cã va fi de
aproximativ 17 miliarde de euro (n.r.
pentru întreg anul 2019) - chiar dacã
nu a atins nivelul maxim din perioada
de crizã - de 23,5 miliarde de euro.

A consemnat

Ramona Radu

(continuare în pagina 6)

A
nul 2019 a fost “cel mai negru an” din perioada de dupã criza din
2008-2009 pentru exportul românesc, ritmul de creºtere a exporturilor
fiind inferior celui al PIB-ului, subliniazã Mihai Ionescu, preºedintele
Asociaþiei Naþionale a Exportatorilor ºi Importatorilor din România
(ANEIR) ºi co-preºedintele Consiliului de Export al României). În plus,

având în vedere evoluþia recentã a balanþei comerciale, preºedintele ANEIR nu se
aratã optimist în legãturã cu anul 2020, preconizând cã, la finele acestui an, defici-
tul comercial va depãºi pragul consemnat la sfârºitul lui 2019, estimat de domnia
sa la aproximativ 17 miliarde euro. Nu în ultimul rând, domnul Ionescu ne-a spus,
în cadrul unui interviu, cã exporturile þãrii noastre în UE depãºesc, în prezent,
77%, în defavoarea pieþelor din restul lumii, domnia sa considerând dependenþa
de piaþa comunitarã îngrijorãtoare, chiar dacã mãrfurile noastre se dovedesc a fi
competitive într-o piaþã extrem de concurenþialã, precum cea a Uniunii Europene.

Ilustraþie de MAKE

SUA ºi China, aºteptate
sã semneze prima fazã
a acordului comercial
l Camera de Comerþ a Statelor Unite: “Faza 1 va opri doar
«sângerarea», nu va încheia disputa SUA-China”

Faza 1 a acordului comercial dintre
SUA ºi China, aºteptatã sã fie semnatã
în 15 ianuarie, “va opri sângerarea”,
dar nu va încheia rãzboiul comercial
dintre cele douã mari economii mon-
diale, conform unui oficial al Camerei
de Comerþ a Statelor Unite, care aver-
tizeazã cã rãmân provocãri
semnificative în aceastã disputã.

Myron Brilliant, vicepreºedintele
executiv al Camerei de Comerþ a
SUA, a declarat, la Beijing, conform
Reuters, cã vom asista la “un semn
clar de uºurare a situaþiei pentru am-
bele þãri”, prin aceastã fazã întâi a
acordului, aºteptatã sã fie semnatã
miercuri, la Washington. Conform

spuselor sale, conþinutul Fazei 1 a
acordului este mai bun decât se cre-
dea iniþial.

“Implementarea Fazei 1 va fi im-
portantã pentru a construi o relaþie de
încredere ºi siguranþã, un succes al ne-
gocierilor viitoare”, a spus Brilliant,
adãugând cã a fost informat cu privire
la textul acordului, dar nu a vãzut
documentul.

Myron Brilliant a precizat: “În timp
ce Faza 1 opreºte sângerarea, este im-
portant ca cele douã pãrþi sã demon-
streze angajamentul lor de a merge
mai departe în negocierile pentru Faza
2 a acordului”. (A.V.)
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