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Raportul de
ţară, amânat
până după
9 decembrie

FMI, tot pesimist
când face previziuni
O delegaţie a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Erick de Vrijer
a venit la Bucureşti pentru a discuta cu autorităţile române despre
situaţia economică, pe agenda discuţiilor aflându-se însă şi alte subiecte:
reformele structurale, politica monetară şi politica fiscală.

S

osirea specialiştilor Fondului, împreună
cu experţi de la Comisia Europeană şi
Banca Mondială, dă o senzaţie de confort
că nu se vor produce derapaje majore
în preajma alegerilor parlamentare din
decembrie. De altfel, şi Tonny Lybek,
reprezentantul FMI în România şi
Bulgaria a declarat că din cauza alegerilor
parlamentare din 9 decembrie, Raportul de
ţară va fi amânat.
Vizita este importantă ca semnal pentru
pieţele externe, care aşteaptă cu interes
fiecare evaluare a Fondului dar şi pentru
noi, mai ales că previziunile recente ale
acestui organism ne-au pus pe gânduri.
Fondul Monetar a avertizat că intensificarea
puternică a crizei din zona euro, cu
probabilitate medie de materializare, ar
avea un impact major asupra României,
fiind posibilă o scădere economică de 5% şi
o depreciere a leului cu 15-20%. FMI vede

cinci riscuri importante pentru România:
agravarea crizei din zona euro şi accelerarea
dezintermedierii de către grupurile bancare
străine, ambele cu probabilitate medie de
materializare, dar cu impact ridicat; o reacţie
negativă a populaţiei şi politicienilor faţă
de reforme şi accesarea de fonduri UE sub
aşteptări, care au şanse ridicate de realizare;
blocarea accesului la pieţele financiare, cu
şanse mici şi efect mediu.
“România are legături comerciale şi
financiare puternice cu membrii zonei
euro. Exporturile către Germania, Italia şi
Franţa formează circa 40% din exporturile
totale, iar sistemul bancar este în mare parte
controlat de bănci din zona euro”, notează
FMI în raportul său de toamnă.
Luând în calcul experienţa din 20082010, ar fi posibilă o scădere economică
de 5%, în timp ce o depreciere de 15-20%
a cursului de schimb ar afecta puternic

portofoliile băncilor. Criza a lăsat “urme
adânci” în economia românească, iar
creşterea potenţială a PIB va avea nevoie
de timp pentru a-şi reveni. Accesarea
de fonduri UE sub aşteptări, situaţie cu
probabilitate ridicată, ar afecta proiecţiile de
creştere, care depind puternic de accelerarea
utilizării acestor bani. În cazul în care pieţele
financiare nu ar mai împrumuta România,
situaţie cu probabilitate redusă, impactul
ar fi mediu, întrucât rezervele fiscale şi
cele valutare acoperă cea mai mare parte a
datoriei care urmează să ajungă la maturitate
pe termen scurt. O anumită consolidare
fisclă şi finanţare prin programul cu FMI ar
putea fi necesară.
La sfârşitul lunii septembrie, boardul FMI a aprobat cea de-a şasea revizuire
a acordului preventiv cu România în
urma căreia a disponibilizat o tranşă de
430 milioane DST (drepturi speciale de
tragere), echivalentul a 519,2 milioane
euro, ceea ce ridică resursele la dispoziţia
ţării noastre la 2,64 miliarde DST, adică 3,2
miliarde euro.
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