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Către membrii ANEIR şi ai Consiliului de Export (CE) 

 
 Deşi am sperat că EximBank va înţelege inutilitatea iniţierii unei 
Asociaţii parelele a exportatorilor, constatăm că periodic membrii ANEIR şi ai 
CE sunt „bombardaţi” cu informaţii de genul „a început procedura de 
constituire a respectivei Asociţii (AREX)”, în speranţa să mai atragă membri 
din rândurile ANEIR. 
 Dacă până acum ne-am exprimat opinia despre AREX doar în dialogul 
scris, în circuit închis, între ANEIR, conducerea EximBank şi conducerea MFP, 
fără să ieşim în spaţiul public, ne vedem nevoiţi să o facem în acest moment. 
 Informăm membrii ANEIR şi ai CE că imediat ce am aflat de iniţiativa 
AREX, am invitat grupul celor 3 iniţiatori din EximBank la o întâlnire de 
clarificare cu conducerea ANEIR (Comitetul Director - CD), fără niciun 
rezultat. 
 În faţa acestui refuz am informat personal Primul-Ministru şi pe Ministrul 
Finanţelor Publice despre iniţiativa AREX şi ni s-a spus că ideea nu este 
agreată. Ca atare, CD al ANEIR a decis în 12.12.2013 să suspende EximBank 
din rândurile Asociaţiei nostre până ce actuala conducere sau viitoarea 
conducere îşi va revedea poziţia. 
 Ulterior EximBank a lansat un atac furibund la adresa conducerii 
executive a ANEIR, formulînd o serie de acuzaţii. 
 Am încercat în 3 rânduri să realizăm o întâlnire între conducerile ANEIR 
şi EximBank pentru clarificarea opiniilor exprimate, dar am fost refuzaţi. 
 Fără a avea pretenţia că suntem cea mai performantă Asociaţie, că nu 
există loc de mai bine în activitatea ANEIR, motiv pentru care - cum am 
precizat - am încercat să avem o întâlnire lămuritoare, nu putem să stăm pasivi 
la infinit şi să nu vă transmitem stimaţi membri ANEIR şi ai CE următoarele 
gânduri: 

1. Oare a ajuns EximBank la maximum de performanţă bancară încât acum 
are timp şi energie să înfiinţeze o Asociaţie paralelă cu ANEIR ? 

2. Ce-ar fi dacă toate băncile ar proceda identic şi ar organiza propriile 
asociaţii cu proprii clienţi ? 
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3. Cum poate fi organizată o Asociaţie guvernamentală şi apolitică cu un 
Preşedinte numit nu prin concurs, ci pe criterii politice ?  

4. AREX ar urma să fie singura asociaţie (economică) din lume care nu 
colectează cotizaţii ci sponsorizări şi donaţii de la clienţii băncii. Va fi o 
sifonărie de partid ? 
Dacă în cele 3 luni de la lansarea proiectului, AREX a reuşit să atragă 

doar 7 firme (deşi termenul limită a fost 15.12.2013), faptele vorbesc de la sine 
despre apetitul exportatorilor să se înregimenteze la respectiva Asociaţie 
guvernamentală. 

Am spus-o şi o repetăm: actuala conducere EximBank este iritată că 
ANEIR a demascat orientarea greşită a băncii, în sensul că nu profitul financiar 
trebuie să fie ţinta respectivei instituţii, ci satisfacerea  nevoilor celor cca. 
22.000 exportatori ai României, îndeosebi IMM-işti. 

Am prezentat cazuri concrete conducerii EximBank de firme exportatoare 
care au fost plimbate cu lunile (cheltuind bani pe evaluări şi expertize) fără să 
primească facilităţile solicitate, pentru ca, ulterior, aceleaşi firme membre 
ANEIR, pe baza aceluiaşi dosar, să primescă, în numai câteva zile, finanţări de 
la alte bănci (cazul TRANSCARPATICA - Cluj, TEHNOFORESTEXPORT 
ş.a.). 

Atât de profesionistă este actuala conducere a EximBank încât de mai 
bine de un an nu a fost capabilă să prezinte la BNR o persoană care să 
îndeplinească criteriile funcţiei de Vice-preşedinte. 

Să notăm că şi cea mai facilă scrisoare de garanţie cu cash colateral , pe 
care o poate da EximBank este cea mai scumpă din piaţă. 

Stimulată de câştigurile nefireşti de 24.000 euro netto lunar (venitul 
Preşedintelui), de cei 4.000 euro netto lunar distribuiti celor 11 membri CIFGA, 
actuala conducere EximBank şi-a mai trecut în palmares o nouă „realizare”: 
sponsorizarea nu a acţiunilor exportatorilor, cum ar fi fost firesc, ci a unor 
cluburi şi baze sportive (probabil la comandă politică). 
 Plini de inventivitate, mai marii băncii au concentrat operarea tuturor OP-
urilor din ţară la sediul Central, generând dezavantaje grave la nivelul firmelor 
şi comisioane nejustificate de mii de euro şi USD (cazul ANTIBIOTICE Iaşi) . 
 Se poate vorbi de continuitate în funcţionarea băncii, atâta timp cât sute 
de oameni sunt înlocuiţi in această perioadă cu alţii care nu cumosc specificul 
EximBank ? 

                                 Dr. Mihai IONESCU 
Secretarul General al ANEIR 

Co-Preşedintele Consiliului de Export al României 


