
Eximbank a sprijinit exporturile Romaniei cu 1,3 miliarde de dolari
Exportul sustinut de Banca de Export Import a Romaniei Eximbank-SA de la inceputul lui 2003 si pana la
26 august, prin instrumente specifice atat in nume si cont propriu cat si in nume si cont stat, a fost de 1,3
miliarde de dolari, cu peste un miliard de dolari mai mult decat valoarea garantiilor de import analizate de
banca si avizate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior. Conform unui
comunicat al Eximbank, activitatea de finantare directa a creditelor de export a inregistrat o valoare de
20,4 milioane de dolari pe primul semestru al anului 2003, fiind cu 65% mai mare fata de intreg anul
2002, cand a totalizat 12,35 milioane de dolari. Eximbank s-a axat pe primele sase luni ale lui 2003 in
acordarea creditelor de export in comparatie cu cele pentru investitii, valoarea totala a creditelor fiind de
25,7 milioane de dolari, ceea ce reprezinta 83% din valoarea totala a finantarilor acordate in 2002.
Balanta s-a inclinat preponderent spre creditele de export in primele sase luni ale anului, procentul
acestora fiind de 77% din valoarea totala a creditelor acordate. La 26 august 2003, valoarea
angajamentelor de natura creditelor, in favoarea clientelei nebancare, era de 1. 848,89 miliarde lei fata de
1.427,17 miliarde lei cat se inregistra la 31 decembrie 2002. La aceeasi data, valoarea angajamentelor de
natura garantiilor de export era de 61,58 milioane de dolari, fata de 58,14 milioane de dolari cat se
inregistra la finele anului 2002. Banca de Export Import a Romaniei nu a acordat nici o garantie de
import, ci doar si-a indeplinit rolul legal de consultant bancar al Guvernului, analizand cererile pentru
acestea. De la inceputul anului 2003 si pana in prezent, Eximbank SA a analizat cererile pentru trei
garantii de import, care ulterior au fost acordate de catre Ministerul Finantelor. Aceste trei cereri vizau
importuri pentru retehnologizarea de catre Hidroelectrica a Centralei Electrice de la Portile de Fier, pentru
Transelectrica si pentru CFR Calatori. Valoarea celor trei garantii de import este de 204,5 milioane de
dolari. In privinta asigurarilor, valoarea angajamentelor inregistrata la 26 august 2003 era de 39,11
milioane de dolari, fata de 18,13 milioane de dolari inregistrate in 2002. Cel mai apreciat produs a fost
Polita de asigurare pentru capitalul de lucru, care a inregistrat, la 26 august, 10,53 milioane de dolari din
valoarea asigurarilor pana la aceasta data, fata de 2,12 milioane de dolari inregistrate in 2002.
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