ECONOMIC

FMI ne forţează
creşterea economică

Un nou parteneriat cu Fondul
Monetar Internaţional, după
finalizarea actualului acord, este
important pentru economia noastră,
nu pentru că România nu ştie ce să
facă, dar un asemenea parteneriat
dă mai multă greutate unui tip de
abordare la nivel internaţional a
modului în care reformele structurale
sunt puse în practică.

Erik de Vrijer

C

ooperarea dintre România, FMI,
Uniunea Europeană şi Banca
Mondială este, probabil, un parteneriat
de lungă durată al cărui principal element
are în vedere stabilizarea economiei
româneşti, reluarea creşterii economice,
reducerea numărului de şomeri şi
creşterea competitivităţii.
Aceste obiective presupun însă reforme
structurale, la nivelul companiilor de stat,
precum şi în domenii-cheie : învăţământ,
sănătate şi segmentul de pensii, în condiţiile
în care România va încheia acest an cu o
creştere economică modestă, influenţată în
special de factori externi.
Misiunea FMI de evaluare va reveni la
Bucureşti la mijlocul lunii ianuarie, când se
va face ultima analiză a acordului în derulare
şi se vor negocia condiţiile noii înţelegeri,
care va fi aprobată, cel mai sigur, în februarie.
Acordul încheiat în primăvara anului trecut
cu FMI urma să fie finalizat în martie 2013,
iar închiderea lui anticipată sugerează că vor fi
preluate în următoarea înţelegere majoritatea
condiţiilor neîndeplinite de partea română,
în principal privind reformele structurale, mai
ales programul de privatizări şi de introducere

a managementului privat. Echipa de experţi
ai organismelor mondiale, condusă de
Erik de Vrijer a susţinut la întrevederea cu
Traian Băsescu, că România va trebui să îşi
îndeplinească angajamentele existente pentru
a putea încheia un nou acord, având în vedere
că mai multe reforme structurale nu au fost
finalizate în grafic. Şeful delegaţiei, Erik de
Vrijer, a spus că «este foarte important să se
realizeze reforma sistemului de sănătate, dar
şi ca actualul sistem de educaţie să formeze
persoane cât mai bine pregătite pentru
a răspunde cerinţelor existente pe piaţa
muncii». Răspunsul preşedintelui Băsescu a
fost că «cel mai important lucru trebuie să fie
măsurile care să genereze creştere economică
sustenabilă».
Aşadar, România trebuie să accelereze

în 2013 reformele structurale, pentru a avea
o creştere economică. Acestea înseamnă o
reformă a administraţiei, care să fie capabilă
să atragă mai multe fonduri europene, mai
mulţi bani de investiţii, pentru că este clar
că o creştere economică nu se face decât
prin investiţii, iar prioritizarea acestora, cu
surse interne şi externe, e cheia succesului
economic. Începând de anul viitor, atragerea
fondurilor europene trebuie să fie mult mai
agresivă, în sensul de a urmări interesele
şi priorităţile pe care le are România şi de
a privi cu mare atenţie modul în care se
implementează programele. Pentru anul
viitor Comisia Europeană estimează un
avans al economiei româneşti de 2,2%, iar
FMI de 2,5%.
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