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COSTICÃ T. MUSTAÞÃ, PREªEDINTELE CCIB:

„Diplomaþia economicã poartã
o parte din vinã pentru adâncirea
deficitului comercial”

“Avem nevoie de o sumã care
se pierde dupã virgulã, în limbajul
celor de la finanþe”

”Dacã nu vom fi prezenþi la târguri ºi
expoziþii internaþionale, nu vom exista”

D

iplomaþia economicã are nevoie de
o restructurare, susþine Mihai Daraban, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR).
Domnia sa a explicat: „Este nevoie ca
sistemul de diplomaþie economicã, atât cel
existent la Ministerul Economiei, cât ºi de
la Ministerul de Externe în integralitatea
sa ºi diplomaþii români sã se axeze mai
mult pe diplomaþie economicã ºi, dacã se

poate, cei de la Ministerul Economiei sã
fie transferaþi chiar la CCIR pentru cã vor
rãspunde mult mai eficient cerinþlelor mediului de afaceri de astãzi, pentru cã în
prezent aceºtia rãspund, din pãcate, cerinþelor mediului de afaceri din trecut”.
Totodatã, preºedintele CCIR a mai
adãugat cã este momentul ca statul sã
înveþe sã externalizeze anumite servicii
publice.
În plus, domnia sa considerã cã mediul privat trebuie sã-ºi ia în propriile
mâini soarta în ceea ce înseamnã diplomaþie economicã, pentru cã existã o incompatibilitate între structura actualã de
diplomaþie economicã ºi mediul de afaceri real din þarã.
Mihai Daraban a declarat cã este momentul unei restructurãri a diplomaþiei
economice, având în vedere cã, în prezent,
din cei 731 de mii de agenþi economici care
au depus bilanþul, doar 127 de societãþi mai
sunt cu capital 100% de stat. (A.T.)
(continuare în pagina 2)

S

ingura speranþã a exportatorilor, în situaþia actualã, este adoptarea amendamentului depus la Legea bugetului
de stat, care sã ”aducã lucrurile la normalitate”, susþine Mihai Ionescu, preºedintele Asociaþiei Naþionale a Exportatorilor ºi
Importatorilor din România (ANEIR) ºi
co-preºedinte al Consiliului de Export,
explicând: ”Amendamentul care s-a fãcut
la sugestia noastrã de cãtre fostul ministru

al Economiei ªtefan Radu Oprea precizeazã clar cã sursa bugetului nu va încãrca
deficitul bugetar, ci va fi din redistribuirea
fondurilor alocate Ministerului Economiei, care sunt aproape de trei ori mai
mari faþã de cele de anul trecut. Vorbim se
75 de milioane de lei credite de angajament ºi 55 de milioane de lei credite bugetare. Este o sumã care se pierde dupã virgulã, în limbajul celor de la finanþe”.
Un leu investit de exportatori în acþiunile de promovare înseamnã încasãri la
buget de o sutã de ori mai mari, aspect
demonstrat în studiile realizate de autoritãþi, a subliniat Mihai Ionescu, care evidenþiazã cã, mai nou, s-a creat un curent
anti-exportatori. Mihai Ionescu a reiterat
cã ministrul Economiei Claudiu Nãsui,
care a tãiat fondurile pentru susþinerea
acþiunilor de promovare a produselor
româneºti la târgurile ºi expoziþiile din
afara þãrii, refuzã sã stea de vorbã cu exportatorii. (E.O.)
(continuare în pagina 2)

l ”O economie se poate dezvolta prin exporturi active”
Þara noastrã trebuie sã fie prezentã pe
pieþele internaþionale, sã participe la
târguri ºi expoziþii, declarã Costicã T.
Mustaþã, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB), atrãgând atenþia cã, în caz
contrar, cei care ºtiu ceva despre România ”vor uita”, iar companiile noastre nu
vor mai gãsi alþi parteneri externi.
Domnia sa subliniazã: ”Dacã nu vom

fi prezenþi pe pieþele internaþionale, la
târguri ºi expoziþii, nu vom exista. Trebuie sã investim în aceste activitãþi pentru ca mai târziu sã intre în vistieria României, a societãþilor comerciale, banii
care sunt rezultatul unei bune publicitãþi,
a unei externalizãri a produselor ºi
serviciilor româneºti”.
Costicã T. Mustaþã susþine cã o economie se poate dezvolta având o componentã a exportului foarte activã, care sã
contribuie în mare parte la construirea
PIB-ului ºi la bunul mers al þãrii. Domnia
sa subliniazã: ”Balanþa comercialã a
României este destul de dezechilibratã.
Cum putem s-o echilibrãm? În principal,
prin exporturi. Desigur, putem sã facem
exporturi de servicii, dar vreau sã subliniez cã economia româneascã trebuie sã
producã fizic, sã livreze în exterior, spre
exemplu, echipamente industriale care
au o valoare adãugatã mare. (A.V.)
(continuare în pagina 4)

CRISTIAN PÂRVAN, PREªEDINTELE PIAROM:

CRISTINA CHIRIAC, PREªEDINTELE CONAF:

VALERIU VELCIU, PREªEDINTELE APREL:

“Ministerul Economiei «strãluceºte»
prin absenþa la aceastã dezbatere”

„Închiderea programului de exportlipsã de viziune ºi strategie“

“Claudiu Nãsui a pus pe «nãsãlie»
programul de export”

l “România nu a dat deloc importanþã, în ultimii 30 de ani,
producþiei de bunuri locale”

D

R

R

omânia nu a dat deloc importanþã,
în ultimele trei decenii, producþiei
de bunuri ºi încercãrii de a acoperi
cât mai bine cerinþele de consum ale populaþiei ºi pieþei interne, a declarat Cristian Pârvan, preºedintele Patronatului
Investitorilor Autohtoni din România
(PIAROM). Printre altele, Pârvan a evidenþiat absenþa Ministerului Economiei

de la aceastã dezbatere ºi a blamat lipsa
de analize ºi de strategie pentru export a
Ministerului. Preºedintele Patronatului
Investitorilor Autohtoni din România a
afirmat de asemenea cã autoritãþile habar
nu au ce se produce în România.
Pârvan a precizat: “Suntem absolut
alãturi de exportatorii români pentru un
motiv foarte simplu: când toatã lumea
se uitã la cursul valutar trebuie sã înþeleagã cã acesta se stabileºte prin niºte
criterii foarte simple, cât muncim pentru un euro, cât exportãm ca sã avem
euro.
Restul, ce face Banca Naþionalã, sunt
doar niºte mici intervenþii pentru anumite stabilizãri. Dar dacã noi ne închipuim
cã putem sã consumãm ºi sã avem euro
nemaiproducând nimic în România, venind totul din import…
M.G.
(continuare în pagina 2)

acã programul de export se va
închide, atunci acest lucru va avea
ca efect redimensionarea în sens
negativ a multor companii care se bazau
pe acest program, considerã Cristina
Chiriac, fondatorul ºi preºedintele Confederaþiei Naþionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), care apreciazã
cã închiderea programului de promovare
a firmelor româneºti pe pieþele internaþionale denotã lipsã de viziune ºi de claritate.
Programul de export este, în primul

ANULAREA FINANÞÃRII EXPORTATORILOR LA TÂRGURI ªI EXPOZIÞII
INTERNAÞIONALE:

Ce învãþãm din acest caz
ºi ce este de fãcut

P

ornind de la contraperformanþa sterul Economiei. De cealaltã parte, Asounor proiecte de organizare a par- ciaþia Naþionala a Exportatorilor ºi
ticipãrii firmelor româneºti la Importatorilor din România (ANEIR),
târguri internaþionale, ministrul înfiinþatã în 1996 despre care nu existã
economiei a decis sistarea finanþãrii ace- oficial multe informaþii, dar care este prezentã peste tot, inclusiv în consiliul
stora. Dupã cum publicul a aflat
de ceva timp, ministrul Econopentru export, susþine cã ministrul
Economiei „a anulat finanþarea
miei a dat douã exemple care i-ar
atât a Programului de promovare a
susþine decizia. Cu toate acestea,
exporturilor (reglementat prin
nu s-a prezentat public vreo evaOUG 120/2002), cât ºi a prograluare din care sã aflãm ce s-a
întâmplat în anii trecuþi la târguri
mului de internaþionalizare a firºi sã vedem dacã existã un feno- VALENTIN melor (reglementat prin OUG
M.
IONESCU
8/2017) ºi cã „pagubele acestui samen de corupþie ce se reflectã
botaj sunt imense: scãderea exporîntr-o proastã organizare cu caracter permanent sau sunt câteva cazuri turilor, ºomaj, amplificarea deficitului
izolate. Trebuie subliniat cã banii pentru comercial ºi al balanþei de plãþi etc”.
Potrivit dispoziþiilor din anexa nr.1 la
participarea la târguri ºi expoziþii internaþionale sunt gestionaþi exclusiv de Mini- OUG nr.102/2002 progranul de promo-

vare a exportului cuprinde finanþarea
parþialã sau integralã pe ºase mãsuri distincte: a) participarea la târguri ºi expoziþii internaþionale; b) organizarea de misiuni economice ºi acþiuni de promovare
a exporturilor în strãinãtate; c) suportarea parþialã a cheltuielilor de organizare
ºi funcþionare a reprezentanþelor comerciale româneºti; d) realizarea de studii de
piaþã ºi pe produse; e) editarea ºi distribuirea în strãinãtate a buletinelor informative privind oferta de export, prin
Centrul Român de Comerþ Exterior; f)
acþiuni de publicitate ºi reclamã cu caracter general, pe produse ºi grupe de
produse, pe pieþe de interes pentru
exportul românesc, prin Centrul Român
de Comerþ Exterior.
(continuare în pagina 15)

rând, dedicat promovãrii ºi dezvoltãrii
antreprenorilor români, aratã ºefa
CONAF, menþionând: “Dacã vrem sã
vorbim despre piaþã liberã, fãrã intervenþia statului, ºi despre dezvoltarea motorului economic, atunci trebuie sã înþelegem cã cel mai important motor economic îl reprezintã antreprenorii. Pentru a
putea desþeleni acele cutume despre care
vorbim de 20 de ani, cã economia româneascã este bazatã pe consum, nu pe producþie, sunt câþiva paºi esenþiali pe care
ar trebui sã îi parcurgem. Primul este susþinerea antreprenorilor români, iar al
doilea – comunicarea oportunitãþilor, ºi
doar Ministerul Economiei poate face
acest lucru. Apoi trebuie sã identificãm
corect aceste oportunitãþi. ªi nu ar trebui
sã ignoram micii antreprenori, care nu au
ºanse sã îºi desfacã produsele pe pieþe
noi, pentru cã nu au capital de lucru.
Ceea ce se întâmplã acum prin închiderea programului de export denotã lipsã
de viziune ºi de claritate.
E.O.
(continuare în pagina 3)

eprezentanþii antreprenorilor din cadrul Asociaþiei Patronatul Român
din Industria Electrotehnicã
(APREL) considerã cã vinovat pentru
oprirea programului de internaþionalizare
a companiilor din þara noastrã este Claudiu Nãsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului ºi Turismului ºi cã aceastã
decizie va avea efecte pe plan intern.
Valeriu Velciu, preºedintele APREL a
afirmat: “Claudiu Nãsui a pus pe «nãsãlie» acest program de export. E nasol, dar
e penal ce încearcã sã facã. Este imatur,

nepregãtit; sã plece acasã. Reprezint un
patronat care a reuºit datoritã acestui program sã creascã foarte mult exporturile
româneºti ºi perspectivele ar putea fi de
miliarde de euro, dacã am putea sprijini
numai sectorul electrotehnic, þinând cont
cã aproape 3,5 miliarde de oameni nu au
acces la electricitate”.
Domnia sa a precizat cã în ultimii 30
de ani ºi cu precãdere în ultimii cinci ani
niciun guvern nu a înþeles instrumentele
de strategie ºi de politicã comercialã, iar
deciziile luate de autoritãþi au fost în consecinþã, cu efecte negative asupra activitãþii de export.
“Antreprenorii români nu primesc nimic prin acest program; asta trebuie sã
înþeleagã decidenþii politici. Statul îºi dã
aceºti bani pentru el, pentru cã vrea sã
facã export ºi ne roagã sã mergem la export, sã nu ne mulþumim cu piaþa internã.
G.M.
(continuare în pagina 3)
Citiþi detalii în paginile 2,3 ºi 4.

Schimburile comerciale din Europa
Centralã ºi de Est scad, comerþul
global îºi continuã creºterea

V

olumul schimburilor comerciale celerat creºterea anualã pânã la 1,3%, de
la nivel global a înregistrat o la 1%, pe fondul unei creºteri lunare de
nouã creºtere anualã în decem- 0,4%, iar volumul schimburilor comerbrie 2020, de 1,6%, dupã un ciale de la nivelul economiilor emergenavans de 1% în luna precedentã, pe fon- te a crescut cu o ratã anualã de 1,2%,
dul unei creºteri lunare de 0,6%,
dupã o creºtere de 0,9% în luna
conform datelor din raportul
anterioarã, în condiþiile unei
World Trade Monitor, publicat de
creºteri lunare de 1%.
institutul olandez CPB (www.
Indicele volumului schimbucpb.nl) (vezi graficul).
rilor comerciale din zona euro
Cele ºapte creºteri lunare conºi-a temperat scãderea anualã
secutive din iunie 2020 au conpânã la 0,5% de la 1,6% în luna
CÃLIN
dus, astfel, la depãºirea contracanterioarã, pe fondul unei staRECHEA
gnãri lunare, dupã un avans de
þiei determinate de pandemie, în
1,1% în luna precedentã.
condiþiile în care avansul trimeScãderea anualã a importurilor s-a
strial din T4 2020 a fost de 4%, dupã o
temperat pânã la 0,5%, de la 1,8%, pe
creºtere de 6% în trimestrul anterior.
Volumul schimburilor comerciale de fondul primei scãderi lunare din ultimele
la nivelul economiilor dezvoltate ºi-a ac- 8 luni, de 0,5%, iar scãderea anualã a ex-

porturilor s-a temperat pânã la 0,6%, de
la 1,4%, pe fondul unei creºteri lunare de
0,5%.
În condiþiile stagnãrii schimburilor comerciale din zona euro în ultima lunã a
anului, dinamica schimburilor comerciale
din Europa Centralã ºi de Est ºi-a accentuat tendinþa negativã (vezi graficul 2).
Declinul anual s-a accelerat pânã la
12,1%, de la 11,6% în luna precedentã,
pe fondul unei scãderi lunare de 0,8%.
Exporturile ºi-au accelerat scãderea
anualã pânã la 10,5%, de la 10,4% în
luna anterioarã, pe fondul unei scãderi
lunare de 1,4%, iar importurile ºi-au accelerat scãderea anualã pânã la 13,8%,
de la 12,8% în luna precedentã, pe fondul
unui declin lunar de 0,1%.
(continuare în pagina 15)

