
Directorul general al FMI: Economia mondiala s-a indeparat de marginea prapastiei
Christine Lagarde, directorul general al FMI crede ca economia mondiala nu mai este "pe marginea
prapastiei", titreaza Mediafax. Lagarde a mai spus ca desi exista semne de stabilizare in zona euro si
SUA, nivelul ridicat al datoriilor statelor dezvoltate si cresterea preturilor petrolului ameninta stabilitatea
globala. Şeful FMI a mai precizat ca desi economia mondiala este pe o traiectorie de revenire, nu se poate
vorbi despre prea mult "spatiu de manevra", in acest moment nefiind loc pentru greseli. 
  
  in opinia Christinei Lagarde, indicatorii economici din SUA arata ceva mai bine, in timp ce UE a facut
un pas important spre rezolvarea crizei datoriilor de stat, prin aprobarea celui de-al doilea acord de
asistenta externa pentru Grecia, eforturile colective fiind cele care acum ne fac sa fim optimisti. 
  
  Pe de alta parte Lagarde a facut referire la sistemul financiar fragil, afectat de nivelul ridicat al datoriei
publice si private din tarile dezvoltate, ca principal risc pentru stabilitatea economica mondiala. Ea a mai
aratat ca necesarul de finantare si refinantare pentru acest an din sectorul public si sectorul bancar din
zona euro reprezinta aproximativ 23% din PIB. Aceasta nu este, insa, singura amenintare a economiei
globale, pentru ca, in opinia directorului general al FMI, pretul ridicat al petrolului ar putea avea o
influenta nefasta asupra cresterii economice. Pe de alta parte, oficialul mai considera ca o problema care
trebuie rezolvata este somajul in randul tinerilor, specificand ca statele dezvoltate trebuie sa pastreze o
politica fiscala echilibrata, sa continue reformele din sectorul financiar, reformele structurale si cele
institutionale pentru a repara pagubele lasate in urma de criza si pentru a imbunatati competitivitatea.
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