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ECONOMIC

Emoþii la examenul cu FMI
din 15 obiective, doar 4 îndeplinite

Delegaþia FMI,care a sosit în
România are un program
destul de complicat- evaluarea unor promisiuni din care
unele neîndeplinite fãcute de
autoritãþile române, dar ºi
provocãrile legate de evoluþiile recente ale situaþiei politico-economice:
restituirea
pensiilor, finanþarea revenirilor salariale s.a. La discuþii
participã ºi olandezul Erik De
Vrijer, care-l va înlocui pe
Jeffrey Franks, ca ºef al FMI
în România. Evaluarea este
programatã pentru 24 aprilie
- 7 mai,perioadã în care au
loc întâlniri cu Traian
Bãsescu -, cel care la. recenta

salariilor bugetarilor, prin
majorarea acestora cu circa
16%. Dar din datele pe
primele trei luni reiese cã
deficitul bugetar se situeazã
cam la 0,6% din PIB, dar
istoric
cifrele
s-au
îmbunãtãþit în luna aprilie,
când s-au efectuat plãþile de
impozit
pentru
primul
trimestru. Guvernul a fixat
pentru 2012 o þintã de deficit
de 1,9% din PIB, calculatã
dupã metodologia cash ºi are
obligaþia de a se încadra sub
3% din PIB dupã metodologia ESA 95. Bugetul general
a înregistrat în primul
trimestru un deficit de 3,4

cea de-a cincea tranºã, de 505
milioane euro, care ridicã
suma totalã disponibilã în caz
de necesitate la 2 miliarde
euro. Atunci, reprezentantul
CE Istvan Szekely a anunþat
cã FMI ºi Comisia au revizuit
în scãdere prognoza de
creºtere economicã pentru
România în acest an, la 1,52%, din cauza recesiunii
anticipate în zona euro ºi a
deteriorãrii condiþiilor de pe
pieþele
internaþionale.
Reprezentanþii FMI ºi CE
afirmau ºi cã au fost atinse
toate þintele din acordul
încheiat de România cu instituþiile
internaþionale.

bine capitalizat ºi cu o solvabilitate mult peste media
europeanã • Deficitul bugetar
este pe un trend descendent,
chiar dacã existã riscul unor
majorãri (electorale) a cheltuielilor, care sã-i vulnerabilizeze poziþia • Tensiunile de
pe piaþa financiarã sunt temperate • Dupã o depreciere de
2 la sutã a leului în semestrul
al doilea al anului 2011, presiunile valutare s-au mai
atenuat, iar rezervele internaþionale se menþin la un
nivel confortabil, de 37,3
miliarde euro, acoperind încã
integral datoria pe termen
scurt la scadenþa rezidualã

întâlnire cu preºedintele
Consiliului
European,
Herman van Rompuy, a
susþinut, pentru stimularea
consumului, revenirea, de la
mijlocul anului, la nivelul
salariilor de dinaintea reducerii cu 25% -, cu guvernatorul
BNR, cu miniºtri ºi cu partide
politice. Guvernul ºi-a
asumat îndeplinirea a 15
obiective în scrisoarea de
intenþie cãtre FMI, dar dintre
acestea numai 4 s-au concretizat. Aºa cã Executivul va
încerca sã-i convingã pe
membrii delegaþie cã evoluþia
economiei ºi execuþia bugetarã vor oferi suficient spaþiu
pentru a aplica reîntregirea

miliarde lei, (0,56 % din
PIB), încadrându-se în þinta
de deficit stabilitã cu FMI.
Conform scrisorii de intenþie,
þinta deficitului bugetului
general consolidat se calculeazã pornind de la 3,1 miliarde lei care se ajusteazã cu
valoarea cheltuielilor de
investiþii, ce depãºesc plafonul de 6,7 mld. lei.
Cheltuielile pentru investiþii
au fost de 7,3 mld., crescând
în termeni nominali cu 43,2%
faþã de aceeaºi perioada a
anului precedent.
Boardul FMI a avizat în martie cea de-a patra evaluare a
acordului
cuRomânia,
punând la dispoziþia statului

Reamintim cã þara noastrã are
în derulare un acord de tip
preventiv cu FMI în valoare
de 3,6 miliarde euro, completat de o înþelegere similarã cu
CE pentru foduri disponibile
de 1,4 miliarde euro ºi o linie
de credit de 400 milioane
euro de la Banca Mondialã.

• Deficitul de cont curent s-a
redus, limitând presiunile
asupra finanþãrii externe.
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Puncte
la care România
stã bine
• Inflaþia e în grafic ºi nu vom
asista la o inflamare consistentã a preþurilor, BNR þinând
sub control acest indicator •
Sistemul bancar este solid,

Puncte
sensibile,
de discutat
În Raportul anterior al delegaþiei FMI se spunea cã
“rãmân ºi acþiuni ce trebuie
îndeplinite”. Iatã câteva dintre acestea: • proiectul de
lege privind sectorul sanitar,
în curs de revizuire (se anticipeazã cã va fi finalizat pânã
în septembrie) • accelerarea
reformelor din sectorul energetic
pentru a atrage

