ECONOMIC
Şi preşedintele Traian Băsescu are
convingerea că îndeplinirea punctelor din
acordul cu Fondul nu este „atât de negativă“
cum este prezentată în presă: “Eu cred că
boardul FMI va constata îndeplinirea în cea
mai mare parte a criteriilor stabilite de comun
acord cu Guvernul României şi va valida
încheierea celui de-al doilea acord“.
Băsescu a spus că el susţine încheierea
de către România a unui nou acord. Pe cei
care se tem că acest nou acord vor aduce
alte măsuri de austeritate, şeful statului îi
linişteşte: “România nu mai este în perioadă
de austeritate. Faptul că Guvernul nu creşte
salariile şi pensiile nu înseamnă că ţara este
în austeritate. Se drămuiesc mai corect banii
publici“.
Totodată, preşeşdintele a spus că nu
este „atât de pesimist cu privire la evoluţia
economiei româneşti“, având în vedere
perspectiva unui an agricol bun şi crearea de
noi locuri de muncă prin ajutoarele de la stat
pentru investiţiile directe în economie.
Să spunem şi că privatizarea CFR Marfă, o
cerinţă expresă a Fondului, este ca şi realizată:
Grup Feroviar Român a fost declarat
câştigător, oferind 202 milioane euro pentru
pachetul de 51% din acţiuni şi asumându-şi
investiţii de 900 milioane lei plus 1,5 milioane
euro investiţii de mediu. GFR va plăti integral
preţul, după ce ministerul a respins cererea de

plată în rate, iar contractul va fi semnat cel mai
probabil în aceste zile.
La bursa zvonurilor se spune însă că în
scrisoarea către FMI, România ar recunoaşte
că a îndeplinit toate cele cinci criterii de
performanţă şi nici toate ţintele stabilite
pentru finele lunii decembrie 2012, fiind
ratate: criteriul de performanţă privind
activele externe ale BNR, cel referitor la soldul
bugetului general consolidat şi arieratele
bugetului de stat. Ţintele indicative stabilite
pentru cheltuielile primare ale bugetului
general consolidat, arieratele autorităţilor
locale şi arieratele întreprinderilor de stat au
fost de asemenea ratate.
Executivul asigură însă că “se întreprind
măsuri corective” de îndeplinire a obiectivelor
programului şi solicită derogări pentru
criteriile neîndeplinite, astfel încât ultimele
două evaluări să poată fi finalizate, insistând
cu argumentul “performanţei realizate de noi
în cadrul programului” şi măsurile corective
adoptate.
Angajamentul legat de limita arieratelor
la bugetele locale era de reducere a acestora
la 300 milioane lei până la sfârşitul lunii
decembrie 2013, dar nu s-a reuşit decât să se
ajungă la un nivel estimat la 840 milioane lei.
Alte neîndepliniri sunt prezentate la
actualizarea bazei de date cu proiectele de
investiţii pentru a se identifica proiectele

prioritare ale autorităţilor locale finanţate din
fonduri bugetare şi fonduri UE şi publicarea
unei liste a proiectelor cu prioritate redusă,
ce vor fi întrerupte, semnarea contractului
cu consultantul juridic şi de tranzacţie
pentru privatizarea majoritară a complexului
Oltenia, finalizarea unei definiri detaliate a
sistemului integrat de raportare contabilă şi
plăţi de trezorerie, lansarea de oferte publice
pentru acţiunile deţinute de stat la Romgaz şi
Hidroelectrica.
Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor
Publice a declarat că România a îndeplinit
acţiunile prioritare convenite cu Fondul,
iar scrisoarea va intra în iunie în board-ul
instituţiei financiare internaţionale. România
are în derulare un acord preventiv cu FMI
şi UE de 5 miliarde euro, fonduri care sunt
accesate doar în caz de necesitate. Însă
Executivul intenţionează să încheie un nou
acord cu FMI.
Şi cum a venit ziua scadenţei, România a
plătit zilele trecute122,1 milioane euro către
Fond, suma reprezentând rambursări-rate de
capital din împrumutul stand-by contractat
în 2009. Tot în 2013, se vor efectua plăţi
de 1,164 miliarde euro către Fond, UE şi
BIRD. Vârful de plată este în 2015, când vom
rambursa 1,8 miliarde euro!
Dan Marian
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