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România are “toate centurile
de siguranþã puse”
În perspectiva anului 2012 este exclusã
intrarea în derapaj a României, dacã se
respectã cele stabilite cu FMI, BM, CE,
fiindcã þara are “toate centurile de siguranþã puse”: un acord în care o eventualã
finanþare de 2, 5 miliarde de euro de la
FMI este posibilã, la fel o finanþare de 1,5
miliarde de euro de la UE ºi în plus avem
o rezervã solidã în Banca Naþionalã, de 32
miliarde de euro”. Aceasta a fost concluzia lui Traian Bãsescu în urma discuþiilor cu membrii delegaþiei FMI, BM ºi CE,
purtate la Cotroceni. ªi în aceeaºi notã
optimistã au fost date asigurãri cã salariile
ºi pensiile nu vor fi reduse anul viitor.
Pentru 2012, creºterea economicã va fi de
1,7 - 2,7% din PIB, dar cifrele au o marjã
care ar putea fi influenþatã de evoluþia
economicã externã. “Atât noi, cât ºi
Troika (FMI, CE ºi BM), am convenit
asupra unei lejeritãþi a cifrelor”, a þinut sã
precizeze gazda dezbaterilor.
PIB-ul este estimat la peste 1,5 % dar
preºedintele crede cã “vom avea o creºtere
de 2 la sutã, decisiv fiind trimestrul
IV”.Bugetul va fi constituit pe un deficit
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de 1,9% din PIB, cu o marjã de pânã la
2,5%, România având “resurse interne de
creºtere în zona energiei, sectorul de
transporturi ºi optimizarea funcþionãrii
sistemului de sãnãtate, care reprezintã o
altã resursã a creºterii venitului la buget”.
De asemenea, se menþine acelaºi buget de
investiþii ca ºi anul acesta, când investiþiile au fost un “motor de creºtere”.
ªeful statului a þinut sã mai spunã cã la
întâlnirea cu reprezentanþii FMI, UE ºi
BM “nu s-a discutat nimic secret, nu s-a
pus nimic la cale”, dar cã analiza situaþiei
ºi a impactului situaþiei din Europa asupra
României a durat destul de mult.
Totodatã, Bãsescu a atenþionat cã vine un
an electoral ºi cã “ar fi pãcat ca pentru
niºte voturi sa fie batjocorit efortul uriaº
pe care l-au fãcut românii. Pentru a putea
fi optimiºti, trebuie sã fim extrem de
corecþi cu angajamentele pe care ni le
luãm ºi sã înþelegem cã demagogia anului
electoral nu are ce cãuta în guvernarea din
2012”.
ªi ºeful misiunii Fondului, Jeffrey Franks,
a arãtat cã actualul context economic

internaþional este unul dificil ºi nesigur,
dar cã România este mai bine pregãtitã
decât acum doi ani sã facã faþã unei noi
situaþii de crizã economicã. “Un lucru bun
pe care îl putem spune despre aceste timpuri furtunoase este cã þara dvs. intrã în
acest nou val de furtunã mai bine
pregãtitã, aceasta pentru cã am luat împreunã câteva iniþiative foarte importante
pentru a face reforme structurale. Deºi
vremurile sunt grele, intraþi cu o economie
mai solidã ºi mai stabilã, pe care sã vã
bazaþi”, a þinut Franks sã ne încurajeze.
La rândul sãu, premierul Emil Boc a dat
asigurãri cã proiectul de buget pe anul
viitor va fi unul “de vreme rea”, având în
vedere ceea ce se întâmplã, în Uniunea
Europeanã.
O misiune comunã a FMI, a Comisiei
Europene ºi a Bãncii Mondiale s-a aflat în
România pentru a treia evaluare a acordului stand-by. Temele de discuþie au vizat
construcþia bugetului ºi reforma companiilor de stat.
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