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Dinamica deficitului
comercial aratã cã
redresarea în “V” este o
misiune imposibilã

Au trecut doar câteva zile
de când Standard & Poor’s a
anunþat menþinerea ratingului
þãrii noastre în ultima catego-
rie investiþionalã, însã datele
publicate de atunci aratã cã
acest calificativ a intrat deja pe
o traiectorie divergentã faþã de
realitatea economicã.

Cele mai recente, referitoare la co-
merþul exterior, aratã o cãdere masivã
a exporturilor, pânã la cel mai redus ni-

vel lunar din ultimii 10 ani, pe
fondul unei scãderi puternice a
importurilor (vezi graficul 1).

În aceste condiþii, deficitul
comercial lunar din aprilie 2020
a crescut cu o ratã anualã de
17,2%, pânã la 1,633 miliarde de
euro, iar deficitul din primele pa-
tru luni ale anului curent a cres-

cut cu o ratã anualã de 19%, pânã la
6,09 miliarde de euro.

(continuare în pagina 12)
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„Pandemia a lovit
majoritatea liniilor de
creditare”

(Interviu cu Gyula Fatér, CEO OTP Bank)

l ”În primul trimestru al acestui an, OTP Bank România a avut
un profit operaþional de 36 de milioane de lei, semnificativ mai
mare decât în aceeaºi perioadã a anului trecut, în timp ce
rezultatul ajustat dupã constituirea provizioanelor de risc de
credit pentru efectele viitoare ale Covid-19 este reprezentat de o
pierdere de 10,7 milioane de lei”

Reporter: Care este situaþia siste-
mului bancar în pandemie?

Gyula Fatér: Am putea spune cã,
în aceastã perioadã, bãncile sunt ocu-
pate, având în vedere cã începând cu
luna martie activitatea generalã în sec-
torul bancar s-a intensificat. Am trecut
de etapa de armonizare a funcþionãrii
reþelei teritoriale la noile reguli sanita-
re, am pus la dispoziþie publicului un
întreg portofoliu de instrumente digi-
tale, iar acum atât programele interne,
cât ºi cele guvernamentale pentru spri-
jinirea economiei sunt implementate
într-un ritm foarte rapid.

Practic, lucrãm acum la turaþie
maximã pentru a gestiona cererile de
amânare a plãþii ratelor, atât pentru
persoane fizice, cât ºi pentru compa-
nii, dar ºi pentru a procesa cererile de

finanþare primite în cadrul programu-
lui IMM Invest.

În primele sãptãmâni ale acestei si-
tuaþii neaºteptate, OTP Bank România
s-a concentrat pe siguranþa colegilor ºi
a clienþilor, dar acum dorim sã ne înto-
arcem la modul „normal” de derulare a
operaþiunilor.

Dupã un an 2019 de succes, planul
nostru este încã sã ne concentrãm pe
strategia de cinci ani, pentru a dubla
cota de piaþã. Recent, chiar am accele-
rat unele proiecte pentru a putea fi mai
aproape de clienþi, pentru a interacþio-
na mai bine ºi pentru a câºtiga cotã de
piaþã.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

ANALIZÃ S&P GLOBAL PENTRU LUNA MAI:

Majorãrile de capital ale
bãncilor americane, la cel
mai înalt nivel de dupã
criza financiarã
l Instituþiile de credit din SUA au emis obligaþiuni senioare,
bonduri subordonate ºi acþiuni preferenþiale de 21,37 miliarde de
dolari luna trecutã, faþã de 6,13 miliarde de dolari în mai 2019
l Nivelul din mai 2020 este cel mai ridicat de dupã cel din mai
2009, când bãncile americane au strâns 47,47 miliarde dolari

Bãncile americane au atras, în mai
anul curent, mai mult capital decât în
orice lunã de dupã Marea Crizã Finan-
ciarã din 2009, încercând astfel sã-ºi
consolideze bilanþurile contabile, potri-
vit unui studiu realizat de S&PGlobal.

Conform datelor analizate, bãncile
din SUA au emis obligaþiuni senioare,
bonduri subordonate ºi acþiuni prefe-
renþiale de 21,37 miliarde de dolari
luna trecutã, faþã de 6,13 miliarde de
dolari în mai 2019. Nivelul este cel
mai ridicat de dupã cel din mai 2009,
când bãncile americane au strâns
47,47 miliarde de dolari.

S&P Global aratã cã obligaþiunile

senioare au fost preferate de bãncile
din SUAîn mai 2020, urmate de acþiu-
nile preferenþiale.

Bancherii ºi analiºtii sunt de pãrere
cã majorarea capitalului pregãteºte
bãncile pentru recesiunea viitoare, ge-
neratã de pandemia de Covid-19, care
a creat un blocaj economic. Însã, con-
form acestora, bãncile ar putea folosi
fondurile atrase ºi pentru finanþarea
unor fuziuni sau pentru creºtere orga-
nicã, dacã recesiunea va fi mai uºoarã
decât se preconizeazã.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 12)

Euro - du-te-ncolo,
vino-ncoace

lDaniel Dãianu: “Comisia ne spune cã suntem într-un proces de divergenþã”lAurelian Dochia: “Toatã
ortodoxia privind disciplina bugetarã, impozitele ºi taxele, intervenþia statului în economie este rãsturnatã”

Þ
ara noastrã nu îndeplineºte ni-
ciunul dintre cele patru criterii
de aderare la zona euro ºi
adoptare a monedei unice, a
evidenþiat Comisia Europea-
nã, în raportul de convergenþã
publicat ieri.

Raportul din acest an ne aratã cã
România este de fapt într-un proces de
divergenþã cu þãrile din zona euro, ne-a
precizat Daniel Dãianu, preºedintele
Consiliului Fiscal.

Domnia sa susþine cã þara noastrã ris-
cã accentuarea acestui proces de diver-
genþã ºi cã guvernanþii nu au luat
aminte la câteva reguli de bazã care
nici mãcar nu þin de aderarea la zona
euro. El a mai afirmat cã disciplina bu-
getarã ºi nevoia de a avea dezechilibre
interne ºi externe foarte mici sunt ce-

rinþe vitale pentru a rezista în zona
euro, un spaþiu incomplet ca design ºi
mecanisme de corecþie.

Daniel Dãianu ne-a declarat: “Este o
analizã fãcutã temeinic de Banca Cen-
tralã Europeanã ºi de Comisie care ara-
tã, dând la o parte impactul Covid-19,
cã noi eram în proces de divergenþã. ªi
riscãm sã accentuãm acest proces de
divergenþã pentru cã nu am luat aminte
la câteva reguli de bazã care nici mãcar
nu þin de aderarea la zona euro. Pentru
orice economie care se vrea robustã
este nevoie de un buget solid, de echi-
libru bugetar - ceea ce înseamnã cã în
perioade de creºteri economice sã adu-
ni rezerve astfel încât sã faci faþã la
porþiunea descendentã a ciclului eco-
nomic, nu mai vorbesc de posibilitatea
de a amortiza ºocuri puternice sau pre-

ocuparea pentru competitivitate. Deci
nu numai creºterea salariilor… Cã de-
geaba creºti salarii pentru a atenua de-
calaje în interiorul Uniunii Europene
dacã adânceºti dezechilibre interne ºi
externe care la un moment dat explo-
deazã ºi te obligã la corecþii foarte
mari. Noi am încãlcat principii de
bazã, nu numai cu privire la aderarea
la zona euro, întrucât disciplina buge-
tarã ºi nevoia de a avea dezechilibre
interne ºi externe foarte mici sunt ce-
rinþe vitale pentru a rezista în zona
euro, care este de notorietate cã este
incompletã ca design ºi mecanisme de
corecþie. Deci þãrile care au un handi-
cap de competitivitate ºi dezvoltã deze-
chilibre nu exceleazã (în zona euro), þã-
rile din sudul Europei sunt vizitate (pe-
riodic) de perioade foarte dificile ºi de

suferinþã”.
Analiza elaboratã de Banca Centra-

lã Europeanã (BCE) ºi Comisie aratã
cã ne-am îndepãrtat treptat, în ultimii
ani, de þintele stabilite de UE pentru
aderarea la euro. Raportul se referã in
extenso la cele ºapte state membre din
afara zonei euro care s-au angajat din
punct de vedere juridic sã adopte mo-
neda euro, respectiv Bulgaria, Cehia,
Croaþia, Ungaria, Polonia, România ºi
Suedia, însã în cazul specific al þãrii
noastre oferã o imagine cuprinzãtoare
a dezechilibrelor adunate de þara noa-
strã ºi a drumului îndelungat pe care îl
are de parcurs România pentru a
ajunge la adoptarea euro.

MIHAI GONGOROI
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