ECONOMIC

Delegaþia comunã a FMI, Comisiei
Europeane ºi Bãncii Mondiale se aflã
în România ºi îºi va încheia misiunea
pe 13 august. Este cea de-a ºasea
revizuire, fiind însã prima condusã de
olandezul Erik de Vrijer. Principalele
subiecte pe ordinea de zi - negocierea
unor mãsuri fiscale propuse de
Cabinetul Ponta, bugetul pentru 2013,
în condiþii de scãdere economicã,
finanþarea ºi rambursãrile de datorii,
privatizarea
Transgaz,
Romgaz,
Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CFR
Marfã, Electrica ºi managementul privat la marile companii de stat
Reprezentanþii celor trei organisme au
întâlniri cu autoritãþile, precum ºi cu
reprezentanþi ai sindicatelor, asociaþiilor patronale, bãncilor ºi cu partidele
politice. Potrivit ministrului Finanþelor,
Florin
Georgescu,
Guvernul
intenþioneazã sã încheie cu Fondul un
nou acord de tip preventiv, probabil
cu o duratã tot de doi ani. El a adãugat cã “este prematur sã vorbim acum
despre sume, dar importantã este
decizia de naturã strategicã vizând un
termen mediu”. ªi premierul Victor
Ponta are convingerea cã România
trebuie sã continue relaþia de colabo-
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Politica
financiarã
a guvernului
sub lupa FMI
rare cu Fondul ºi sã menþinã ºi în
2012 un acord de tip preventiv cu
aceastã instituþie financiarã. Mihai
Tãnãsescu, reprezentantul României la
FMI, pledeazã ca viitorul acord sã fie
unul dupã modelul polonez: o linie de
credit permanentã la dispoziþia þãrii,

astfel cã vizitele delegaþiei Fondului ar
urma sã fie fãcute o datã la ºase luni,
iar þintele vor fi definite diferit.
Înþelegerea ar presupune punerea la
dispoziþia României a unei sume de
bani, în baza unui program ºi implementãrii unor þinte bine definite,
privind printre altele problemele structurale sau fiscale.

Mai mult ca sigur, extinderea acordului va liniºti pentru moment temerile
investitorilor privind situaþia din
România, fiind o soluþie de avarie, în
condiþiile în care bãncile strãine
prezente pe piaþa localã ezitã sã-ºi
majoreze expunerile pe România în
urma scandalului Hidroelectrica ºi a
disputelor politice. Este clar însã cã
extinderea acordului cu FMI are douã
faþete:
confirmã
fragilitatea
economiei, dar aduce ºi liniºtea
investitorilor
Analiºtii cred însã cã acordul dintre
guvernul Ponta ºi FMI va naºte ºi contradicþii pentru cã o astfel de relaþie va
limita libertatea de adoptare de politici economice ºi fiscale propuse de
Executiv: reîntregirea salariilor bugetarilor, reducerea TVA-ului pentru alimentele de bazã, introducerea unui
sistem de fiscalizare diferenþiat în
funcþie de venituri ºi reducerea CAS cu
5% la angajatori. Mãsurile, toate cu
caracter de relaxare fiscalã, au un cost
estimat la 700 de milioane de euro ºi
sunt în ton cu unele voci din Europa
conform cãrora calea austeritãþii trebuie abandonatã.
Dan Marian

