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“Progresul României în stabilizarea
economiei, impresionant”
Preşedintele Băncii Mondiale s-a
întâlnit la Palatul Victoria cu premierul
Victor Ponta, moment la care a
subliniat că “Progresul României în
stabilizarea economiei este cu deosebire
impresionant în contextul mediului
extern nesigur şi al continuării crizei
din zona euro”. Şeful BM a remarcat
şi că deficitul fiscal a scăzut de la 7,3
la sută în 2009 la 2,5 la sută în 2012, că
totalul datoriei publice în PIB este de
35 sută, în comparaţie cu media Uniunii
Europene care este de 83 la sută, iar în
ultimii trei ani, creşterea a fost pozitivă
şi inflaţia a coborât spre ţinta stabilită
de banca centrală.
Oficialul străin a apreciat şi că venitul
mediu al românilor a crescut de la un
sfert din media europeană la aproape
jumătate din aceasta, iar veniturile a
40 la sută din populaţie, respectiv ale
categoriilor cu cele mai mici câştiguri,
cresc mai repede decât cele ale restului
populaţiei. Jim Yong Kim a reiterat
că România beneficiază de suportul
financiar al Băncii Mondiale pentru
modernizarea administraţiei publice şi
a sistemului de asistenţă socială.
Acesta a dat câteva sfaturi Guvernului
pentru o creștere a economiei, mai
competitivă și mai rapidă, sugerând
că o astfel de strategie necesită
reforme structurale mai profunde.
De asemenea,acesta a recomandat ca

România să mențină o piață a muncii
flexibilă și să facă investiții în sănătate,
educație și protecție socială, precizând
că astfel de investiții în capitalul
uman sunt de natură să aducă creștere
economică.
La rândul său premierul Ponta a
solicitat Băncii Mondiale sprijin pentru
o analiză a potenţialului sectorului
minier din România, dar şi asistenţă
pentru înfiinţarea unei unităţi de

implementare a politicilor publice
la
Cancelaria
primului-ministru:
“Problema administraţiei româneşti, ca
şi în alte ţări, este cea a implementării
unor programe şi strategii serioase şi am
solicitat preşedintelui Kim un sprijin
personal, acela de a avea o unitate de
implementare a politicilor publice,
unitate care şi-a dovedit eficienţa în
asistarea altor premieri şi altor guverne
din lume”.

măsurile de austeritate
au început să dea roade”. De asemenea,
preşedintele român a mulţumit pentru
sprijinul constant al Băncii Mondiale
oferit ţării noastre în cadrul Acordului
de asistenţă financiară, alături de FMI şi
Comisia Europeană.
În timpul întrevederii, Jim Yong Kim a
afirmat că instituţia pe care o reprezintă
ar putea juca rolul de consultant strategic
în zonele rămase încă nereformate,
în contextul noii strategii de ţară care
urmează a fi elaborată în acest an. El a
apreciat reformele pe care România le-a
întreprins de la începutul crizei, dar şi

faptul că, datorită acestora, ţara noastră
se află astăzi în poziţia de a avea creştere
economică şi de a ieşi din procedura de
deficit excesiv. La începutul întrevederii,
preşedintele Băncii Mondiale l-a felicitat
pe şeful statului pentru măsurile “foarte
curajoase” luate în 2010, care au asigurat
stabilizarea financiară a ţării şi aşezarea
bazei pentru revenirea la creşterea
economică. Preşedintele Băsescu a
arătat că în prezent problema României
este ca Guvernul să valorifice această
şansă oferită în urma luării măsurilor
de austeritate, cheia fiind o mai bună

absorbţie a banilor europeni. “Ceea ce
am înţeles din această criză este că cea
mai mare greşeală este creşterea fiscalităţii
într-o astfel de perioadă. A doua lecţie
este că dacă vrei să acţionezi într-un mod
precis, trebuie să acţionezi în acele zone
care pot aduce economii certe la buget,
deoarece nu e întotdeauna o soluţie să
stimulezi fiscalizarea. Şi aceste măsuri
trebuie luate rapid pentru că dacă extinzi
austeritatea pe o perioadă lungă de timp,
populaţia nu le va susţine”, a mai afirmat
preşedintele Băsescu.
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