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Leul mãreºte pasul pe lângã euro
Dupã cea de a ºasea evaluare a acordului cu Fondul
Monetar, Erik de Vrijer, ºeful
misiunii FMI în România,
aprecia: “Odatã ce situaþia
din þarã revine la normal
existã spaþiu pentru o
uºoarã apreciere a leului”,
afirma
la
încheierea
negocierilor de la începutul
lunii august cu autoritãþile
române.
Cursul
este
aproape de nivelul de
echilibru, având în vedere
fundamentele economice,
iar leul are un mic spaþiu de
apreciere, declara acelaºi
Erik de Vrijer, precizând cã
toate prognozele sunt
condiþionate de o rezolvare
rapidã a crizei politice. “Am
fãcut o evaluare în baza
fundamentelor
(…)
Prognozele noastre merg pe
termen mediu. Cele de
creºtere sunt mai mici decât
data trecutã. Aceste metode
de evaluare sunt relativ precise. Utilizãm mai multe
procedee ºi vedem ce ne
spun. Acest curs de schimb
este aproape de punctul de
echilibru. Am constatat
cã apare mai degrabã o
subevaluare micã, deci ar
exista marjã de apreiciere.
Dar subevaluarea este micã
ºi intrã chiar în marja de
eroare. Totuºi, dacã
n
e

uitãm la actualul nivel de
curs, odatã ce situaþia din
þarã va reveni la normal
existã spaþiu pentru o
uºoarã apreciere,” spunea
atunci Erik de Vrijer.
Încrezãtor ºi parcã lovit de
sãgeata optimismului, ºeful
misiunii FMI în România
susþine cã noii indicatori
privind cadrul macroeconomic au fost fãcuþi pe
premisa cã situaþia

din România se va calma.
Oficialul a susþinut cã deficienþele economice ale þãrii
se datoreazã neliniºtilor
interne, zonei de crizã a
euro ºi secetei care a lovit
agricultura.
ªi cu toate acestea, conform datelor publicate
recent, România a ieºit
tehnic
din
recesiune,
economia crescând cu 0,5
% faþã de trimestru trecut

ºi cu 1,2 % faþã de aceeaºi
perioadã din 2011. Cifra
mai mare decât era de
aºteptat a ridicat cursul
leului,
dupã
cãderea
istoricã din sãptãmânile
trecute. E clar cã în
ultimele zile, leul a mãrit
pasul aprecierii faþã de
euro, cursul
coborând
pânã la 4,4590 lei/euro,
într-o piaþã cu volume
foarte reduse de valutã
tranzacþionatã,
potrivit
dealerilor.
Sãptãmâna trecutã comentatorii pieþei estimau cã
aprecierea leului începuse
sã dea semne de obosealã
atât timp cât cursul se
proptise în zona de 4,49
lei/euro, dar banca centralã europeanã a calculat
imediat un curs de referinþã de 4,4680 lei/euro,
marcând aceeaºi miºcare
de apreciere vizibilã la
BNR. Cursul continuã sã
fie

influenþat de volatilitatea dobânzilor la lei ºi
de vânzãrile de valutã
fãcute de Finanþe prin
intermediul BNR pentru
asigurarea lichiditãþilor
curente atât timp cât refuzã
sã se împrumute în lei la
costuri în creºtere.
Dan Marian
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