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Isarescu a gresit cand a scazut dobanzile la lei
si a dat stabilitate cursului
Isarescu a gresit cand a scazut dobanzile la lei si a dat stabilitate cursului intro tara plina de importuri. Cu totii v-ati cumparat Q7, X5, 4x4, va duceti in
vacanta in Dubai, Maldive sau Republica Dominicana si v-ati luat case la
finantarile cele mai mici
in ianuarie 2019 a fost o agitatie mai mare pe piata valutara: in trei saptamani, cursul leu/euro a
urcat cu 2,16%, pe 25 ianuarie, inregistrandu-se maximul istoric de 4,7659 lei pentru un euro.
De la acest nivel piata s-a mai linistit, cursul coborand vineri, 8 februarie, la 4,7445 lei/euro, o
crestere de 1,7% de la inceputul anului. Cresterea este mare, avand in vedere ca anul trecut
cursul a crescut cu numai 0,09%.
Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, a recunoscut ca a fost ceva tensiune pe piata valutara, dupa
ce o banca mare a dat un ordin: Vindeti Romania!
“Nu am avut momente usoare, recunosc. Nu pot sa neg ca nu am intervenit, pentru ca este prea
evident”, a spus guvernatorul.
El nu a precizat cat a costat interventia BNR, dar dealerii vorbesc de 1 miliard de euro.
Deci 1 miliard de euro pentru a controla o crestere a cursului de 2%.
in cazul unei inflatii cum este in Romania, de peste 3% pe an, cu doua puncte procentuale peste
zona euro, o usoara depreciere a leului este normala, a precizat Isarescu.
in 2018, inceputul de an a fost de asemenea tensionat, pentru ca a dus cresterea dobanzilor la
lei de la 2% la peste 3%, adica o crestere de 50%.
Pentur a tine inflatia sub control, BNR a majorat dobanda de referinta de trei ori, de la 1,75% la
2,5%.
Cresterea dobanzilor la lei, cresterea ROBOR de anul trecut si a cursului leu/euro din acest an
au atras numeroase critici.
Isarescu a fost gasit vinovat de catre liderii PSD: sa tina cursul, sa foloseasca rezerva valutara,
este obligatia BNR sa asigure stabilitatea preturilor, Isarescu nu vrea ca romanii sa traiasca bine.
Pentru ca aceasta crestere a cursului si a dobanzilor a marit ratele la banca pentru milioane de

romani.
Pe retelele sociale Isarescu a fost acuzat ca este tradator de tara, ca este avocatul bancilor
straine si nu apara deloc poporul roman.
Toata lumea si-a amintit de acum 10 ani, cand cresterea francului elvetian si a euro i-a socat pe
cei care s-au imprumutat in valuta.
Cand au luat credite, bancherii i-au asigurat pe romani ca aceste cursuri - a francului elvetian si
euro - vor fi stabile si ca va fi mai bine daca iau imprumuturi in valuta decat in lei.
Dar Isarescu a fost de vina. Pentru ca a crescut cursul.
Din 2012, de cand a venit PSD la putere, cursul leu euro a crescut cu numai 10%, la o crestere a
inflatiei de numai 12%.
Asta apropos de obligatia BNR de stabilitate a preturilor.
ROBOR-ul, indicele de referinta pentru dobanzile la lei pe piata interbancara, a scazut de la 6-7%
la sub 1% in 2016-2017, pentru a ajunge la 3% in acest moment.
Anul trecut inflatia a fost de 3,27%, cu un maxim de 5,4%.
in Europa, Banca Centrala Europeana a cheltuit (printat bani) 2.600 de miliarde de euro, pentru a
incerca sa creasca inflatia la 2% pe an si sa aduca o crestere economica de aproape 2%. Se
pare ca suma cheltuita este insuficienta pentru ca acum Europa risca sa intre din nou intr-o
recesiune economica.
Din 2012 incoace, in Romania salariul mediu a crescut cu 86% (de la 1.500 de lei net, la 2.800
de lei net), iar salariul minim cu 120% (de la 570 de lei, la 1.263 de lei net).
in euro, aceasta crestere salariala in sase ani este extraordinara, salariul mediu a crescut cu
76%, iar salariul minim cu 110%.
Daca excludem inflatia din aceasta perioada, salariul real a crescut cu 108% la nivelul salariului
minim si cu 74% la nivelul salariului mediu.
Cresterea salariilor de catre PSD (salariul minim si salariile bugetarilor), dar si de catre sectorul
privat, scaderea taxelor, cresterea numarului locurilor de munca de la 4,2 milioane la aproape 5
milioane au dus la aceasta crestere economica din 2012 incoace, cu o medie anuala de 4-5%,
fara prea mari dezechilibre macro.
Cresterea puterii de cumparare, cresterea economica au dus si la cresterea importurilor, a
deficitului balantei comerciale (exporturi - importuri) si a deficitului de cont curent (relatiile
economice si financiare ale Romaniei cu strainatatea).
De la importuri de 54 de miliarde de euro in 2012, in anul 2018 am ajuns la importuri de 77-78
miliarde de euro (la 11 luni, importurile erau de 70 de miliarde de euro).
Exporturile au crescut de la 45 de miliarde de euro in 2012 la 65 de miliarde de euro in 2018 (la
11 luni erau de 57 de miliarde de euro).

Din 2012 incoace, Romania, noi cu totii, am produs un deficit comercial cumulat de 60 de
miliarde de euro.
Deci, cu 60 de miliarde de euro noi am contribuit la cresterea economica din alte state, si am dat
de lucru la altii.
Acesti 60 de miliarde de euro nu i-a printat BNR din calculator, ci au fost platiti din surplusul de la
servicii, din imprumuturi, din fonduri europene – 38 de miliarde de euro.
Ca sa facem si putin nationalism economic, ceea ce produc multinationalele in Romania Renault, Continental, Bosch, Ford, Daimler, Draxlmaier etc. - si este dus la export, este cheltuit
prin importuri de catre noi, de catre cele mai mari companii antreprenoriale romanesti – Dedeman,
Altex sau Fildas (farmaciile Catena). Aceste afaceri romanesti isi bazeaza businessul pe
importuri.
Cred ca Dedeman importa produse din China de 1 miliard de euro pe an, dand de lucru la chinezi.
Cel mai mare exportator companie antreprenoriala romaneasca este grupul Aramis din Baia
Mare, cu 250 de milioane de euro.
Anul trecut, Romania a platit 5 miliarde de euro pe masini din import, 3 miliarde de euro pe
masini noi si 2 miliarde de euro pe masini second hand din import.
Din 3.200 de masini noi vandute in Romania in 2018 de catre BMW, jumatate erau SUV.
Anul trecut, pe 11 luni, deficitul balantei din turism a fost de 1 miliard de euro, strainii au lasat in
Romania 2 miliarde de euro, iar noi, voi ati platit in afara 3 miliarde de euro.
Avem cea mai frumoasa tara din Europa, dar vacantele, city-breakurile tot le petrecem afara.
Cum sa ai balanta excedentara pe turism daca nu ai drumuri, hoteluri sau servicii?
Din vestul tarii pana la mare, cu masina sau cu trenul, faci peste 10 ore. Mai bine iei avionul, lowcoastul, si in 2 ore esti in Grecia sau Turcia. Ca sa nu mai vorbim de 4 ore pana la Viena cu
trenul.
Liderii PSD, Darius Valcov si Eugen Teodorovici spun ca pe ei nu-i intereseaza taxa bancara, ci
ca dobanzile la creditele in lei sa scada la jumatate, asa cum sunt dobanzile celor de afara.
Cum si unde sa scada dobanzile la lei daca Ministerul Finantelor plateste dobanzi de 4-5% ca sa
cumpere bani de la banci si populatie? Pana la cat sa scada dobanzile la credite?
Ministerul Finantelor este cel mai mare jucator pe piata monetara, pentru ca are de cumparat cei
mai multi lei intr-un an, intre 50 si 70 de miliarde de lei, numai ca sa acopere deficitul si sa
refinanteze o parte din datoriile ajunse la scadenta.
Daca Ministerul Finantelor, daca Guvernul nu ar mai face aceste deficite, dobanzile ar putea sa
scada, asa cum au crescut atunci cand a crescut inflatia sau cand cererea de lei din partea
statului a fost mai mare, iar riscul a crescut.
Isarescu a gresit atunci cand a scazut dobanzile la lei de la 6% la sub 1% si cand a dat aceasta
stabilitate a cursului in ultimii sase ani, cand cresterea a fost de numai 10%, in ciuda faptului ca

importurile au sarit in aer.
Isarescu a gresit pentu ca v-a dat posibilitatea sa va cumparati X5, Q7 sau 4x4 (uitati-va in
parcare atunci cand se aduna liderii PSD), sa va duceti in vacante in Dubai, Maldive sau
Republica Dominicana (nu-mi amintesc ca vreaun lider PSD sa-si fi petrecut vreo vacanta la
Vaslui) sau sa va luati case cu credite in lei, la cele mai mici dobanzi!
Da, aici a gresit.
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