ECONOMIC

La BNR, rezervele diminuate drastic

Leul, învins de valutele strãine
Bãtãlia politicã din România a
trezit neîncrederea investitorilor strãini, care au devenit
reticienþi în a-ºi continua aici
investiþiile, preferând sã le conserve
pânã la limpezirea
apelor. Aºadar, companiile
strãine continuã sã repatrieze
bani, creditarea bancarã e
aproape paralizatã iar banii circulã prost în economie. În aceste condiþii, leul nu are de ce sã
priveascã mândru cãtre euro,
preferând “perfuziile” BNR,
care-l mai întremeazã de azi pe
mâine. De altfel,
Banca
Centralã, clasa politicã, guvernul au fost puse la zid în raportul de la începutul lui iulie al
Fondului Monetar Internaþional, care considerã cã se
fac greºeli ce pun în pericol
creºterea economicã ºi încrederea investitorilor în România.
Temerile Fondului sunt legate
de apropierea alegerilor, care ar
putea sã determine amânarea
sau renunþarea la mãsurile de
consolidare fiscalã. FMI îºi
face griji ºi pentru viitorul
reformelor convenite cu
autoritãþile de la Bucureºti. O
altã þintã a criticilor este guvernatorul Mugur Isãrescu, cel
cãruia i se reproºeazã mãsurile
dispuse pentru menþinerea cursului leu-euro la un nivel
acceptabil, mãsuri considerate
de Fond excesive. Un semnal
de alarmã a fost tras zilele trecute ºi de Traian Bãsescu, acesta declarând cã “Banca
Naþionalã nu mai are resursele
ca sã intervinã pentru a stabiliza cursul leului, iar rezervele

valutare se aproprie de limita
minimã”. ªi într-adevãr, chiar
guvernatorul a anunþat cã rezervele valutare au scãzut în
iulie cu 819 milioane euro, de
la 32,96 mild. euro la 32,14
mild. euro, în condiþiile în care
plãþile scadente în contul datoriei publice au fost de 127,92

mil. euro. Rezerva de aur s-a
menþinut la 103,7 tone, valoarea ei situându-se la 4,41
mild. euro. Rezervele internaþionale-valute plus aur-au
scãzut la 36,55 mild. euro, faþã
de 37,12 mild. la 30 iunie 2012,
fiindcã a fost scadentã în
aceastã lunã o datorie de 942,61

milioane euro.
Acum, bãncile îºi fac calcule
pentru un euro aflat la 4,8 lei,
chiar dacã asta le dã bãtãi de
cap la bilanþ. Nici exportatorii
nu se bucurã cã leul se tot
depreciazã, chiar dacã teoretic
acesta le-ar aduce mai mulþi
bani. Sã nu mai spunem ºi cã o
bunã parte din exporturile
României are la bazã importurile, care se scumpesc odatã
cu
devalorizarea
leului.
Presiunea continuã, referinþele
BNR pentru euro ºi dolar
urcând în ultimul timp la valori
record, de 4,65 lei/euro, respectiv 3,84 lei/dolar. Cursul de
schimb se poate îndrepta uºor
cãtre 5 lei/euro, prognozã
respinsã categoric însã de
BNR. Din pãcate sau nu, pentru noi toþi evoluþia monedei
naþionale a devenit o obsesie.
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