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ECONOMIC

Executivul la primul examen cu FMI
Cea dintâi întâlnirea a Cabinetului
Ungureanu cu reprezentanþii FMI ºi ai
Comisiei Europene s-a axat pe discuþii
privind situaþia economicã internaþionalã
dar ºi internã. Premierul Mihai Rãzvan
Ungureanu a fãcut o trecere în revistã ºi a
rezultatelor înregistrate de România prin
aplicarea punctelor incluse în scrisoarea de
intenþie. “Amgajamentele pe care Guvernul
anterior le-a fãcut, ni le-am asumat. Întâlnirea a fost ºi una de acomodare cu noii
miniºtri care sunt implicaþi in acoperirea
angajamentelor externe. Nu am debãtut,
însã scrisoare de intenþie”, a declarat primministru, care, întrebat de ziariºti dacã va
lua în calcul riscul unei recesiuni, a rãspuns
afirmativ: “Luãm în calcul absolut orice
risc”. Mihai Rãzvan Ungureanu a evaluat
discuþia ca fiind “foarte bunã” iar mesajul
pe care l-a transmis a fost unul de “continuitate”. “A fost o discuþie în care am atins
contextul european ºi global, despre ce sã
facem în continuare în România.
Economic, þara este pe cale de a se pregãti

sã reziste oricãrui posibil ºoc viitor, aºa
încât siguranþa noastrã sã poatã determina
apariþia unei Românii atractive pentru o
Europã care are destule probleme de
înfruntat,” a mai adãugat Ungureanu.
Premierul a afirmat cã un alt punct atins dea lungul convorbirilor a fost hotãrârea
autoritãþilor române “pentru a mãri rata
absorbþiei fondurilor europene ºi de a limita pe cât posibil evaziunea fiscalã.
Nu vã ascund cã am discutat ºi despre
modul în care am putea flexibiliza
hotãrârile unor guverne naþionale din interiorul UE pentru a accepta forþa de muncã
în propriile pieþe,” a mai spus premierul.
Acesta a reiterat cã pentru Cabinetul sãu
preocuparea principalã rãmâne bunãstarea
cetãþenilor ºi cã mesajul transmis de
reprezentanþii FMI ºi CE este unul încurajator, în special prin prisma faptului cã
instalarea unui nou guvern, în timp atât de
scurt, a transmis încredere.
La rândul sãu, Jeffrey Franks a spus cã are
aºteptãri mari de la noul Guvern ºi de la

toate partidele, care ar trebui sã inþeleagã
nevoia de continuare a reformelor începute.
Reamintim cã FMI a redus prognoza de
creºtere economicã pentru acest an la 1,52%, de la 1,8-2,3%, modificare care nu
antreneazã, deocamdatã, ajustãri la nivelul
veniturilor ºi cheltuielilor bugetare. În
opinia lui Franks, o mai bunã absorbþie a
fondurilor europene, investiþii ºi creºterea
consumului sunt “cruciale” pentru ca
economia sã înregistreze aceastã creºtere.
“O schimbare de guvern nu ar trebui sã
ducã la schimbarea politicilor care asigurã
stabilitatea economicã dobânditã în ultimii
ani”, a subliniat Jeffrey Franks. Guvernul
Ungureanu poartã rãspunderea deciziilor
stabilite de cabinetul Boc cu Fondul
Monetar. ªi sã ne reamintim cã începând
din acest an, vom rambursa banii împrumutaþi de la FMI, în urma acordului care
ne-a permis sã traversãm criza financiarã
feriþi de turbulenþe majore.
Dan Ivãnescu
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