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Christine Lagarde, şefa FMI,
în vizită fulger la Bucureşti

După un şir de speculaţii privind
incertitudinea vizitei doamnei Christine
Lagarde în România, directorul general
al Fondului va poposi totuşi la Bucureşti
“undeva la mijlocul lunii iulie”, asa cum
este programat, vizita neavând legătura cu
evaluarea acordului cu România.

V

estea a fost anunţată de directorul
de comunicare al FMI, Gerry
Rice, în cadrul unei conferinţe de
presă. “Acestea sunt două aspecte separate (...)
Întâlnirea va avea într-adevăr loc undeva la
mjlocul lunii iulie”, a precizat Rice, după ce a
fost întrebat dacă amânarea desemnării unui
câştigător la privatizarea CFR Marfa ar fi putut
avea ca efect anularea vizitei în România a
directorului FMI.
Se pune astfel punct zvonurilor pesimiste
atât de numeroase zilele trecute.
Pe agenda vizitei doamnei Christine
Lagarde figurează întâlniri cu Traian Băsescu,
premierul Victor Ponta şi conducerea Băncii
Centrale. Lagarde nu a mai fost până acum
la Bucureşti în calitate de director general
al Fondului. Precedenta vizită în România
a unui director al FMI a fost cea efectuată
de Dominique Strauss-Kahn la finele lunii
martie 2010, când acesta conducea instituţia
de la New York.
Până atunci însă, pe 26 iunie, Consiliul
Director al Fondului va analiza dacă România
a îndeplinit precondiţiile pentru finalizarea
cu succes a acordului cu FMI, iar în cazul
unei evaluări negative înţelegerea ar expira de
facto.
Toate acţiunile prioritare asumate în
raportul cu Fondul Monetar Internaţional
au fost îndeplinite sau sunt în grafic, susţine
premierul Victor Ponta, care a dorit să
contrazică încă o dată informaţiile neoficiale
care vehiculează varianta contrară. “Va fi
în boardul FMI discuţia despre program.
Important este că toate acţiunile prioritare
pe care ni le-am asumat le-am îndeplinit
sau le avem în grafic”. Primul ministru negă
zvonurile conform cărora România ar fi cerut
derogări Fondului, adăugând că toate “prior
actions” vor fi realizate. Ponta a mai precizat
că a fost trimisă scrisoarea de intenţie către
FMI.
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