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Ignacio IBARRAIgnacio IBARRAIgnacio IBARRAIgnacio IBARRAIgnacio IBARRACu c]teva zile ]n urm=, Rodrigo Rato,
ex-viceprim-ministru al Guver-

nului spaniol pe probleme econo-
mice, a fost numit ]n func\ie cu
r=spundere suprem= la Fondul Mo-
netar Interna\ional (FMI). Odat= ce
a reu[it s= ob\in= sus\inere larg=
pentru un post at]t de ]nalt, nimeni
nu mai pune la ]ndoial= faptul c=
Domnia sa are merite indubitabile
]n finan\a mondial=. Eu, ]n calitate
de exponent al poporului spaniol [i
de persoan= versat= ]n probleme
economice, n-am dec]t s=-l felicit
pe Rodrigo Rato, fiind absolut con-
vins c= numirea sa ]n aceast= fun-
c\ie e un semn sigur c= compatrio-
tul meu va contribui la ]mbun=t=\i-
rea situa\iei economice a multor \=ri
]n curs de dezvoltare.

 Este foarte interesant, [i nu doar
pentru mine, s= analizezi evolu\ia
Spaniei ca \ar= pe parcursul ultime-
lor decenii. Mai ales evolu\ia ei ]n
plan interna\ional [i, pornind de la
aceast= analiz=, fiecare s= deduc=
ce se poate reu[i prin munc=, pro-
fesionalism [i planificare.

}n anul 1944, c]nd a fost creat
Fondul Monetar Interna\ional, Spa-
nia trecea prin una din cele mai
proaste perioade ale ]ndelungatei
[i agitatei sale istorii. }n anul 1939
a luat sf]r[it r=zboiul civil, care du-
rase trei ani, f=c]nd peste un milion
de victime, l=s]nd \ara pustiit=, rui-
nat= [i izolat= de lume.

Atunci, c]nd s-a creat Fondul Mo-
netar Interna\ional, Spania era foar-
te departe de posibilitatea de a in-
tra ]n aceast= organiza\ie, unul din
motive era regimul dictatorial [i fap-
tul c= peseta era o moned= ce tre-
cea printr-un regim monetar spe-
cific, cu curs de schimb fluctuant
[i nu putea fi admis= ca moned= ]n
conformitate cu rigorile [i discipli-
nele Fondului Monetar.

}n anul 1959, datorit= planului de
stabilizare, Spania a ]nceput s= pun=
bazele situa\iei sale economice de
ast=zi. A devenit membru al Fondu-
lui Monetar Interna\ional ]n anul
1985. Actualmente, facem parte din
Uniunea European=. Acum Spania
este considerat= a opta putere eco-
nomic= din lume [i se plaseaz= pe
primele locuri pe plan mondial ]n
anumite sectoare foarte importan-
te ale economiei  cum ar fi turis-
mul, construc\iile, producerea ci-
mentului, b=ncile [i finan\ele, pro-
ducerea uleiului [i a vinului, pescui-
tul, confec\ionarea de ]nc=l\=min-
te, de ]mbr=c=minte, producerea
automobilelor, telecomunica\iile,
energia electric= [i alte sectoare.
Schimb=rile extraordinare care s-
au produs pe parcursul  acestor 60
de ani (1944-2004) ]n lume [i ]n \ar=
au fost posibile datorit= faptului c=
s-au aplicat ni[te politici economi-
ce foarte eficiente.

Acum aproximativ 20 de ani ]n
economia spaniol= s-a produs un
eveniment relevant [i anume extin-
derea pe plan interna\ional a ]ntre-
prinderilor, practic toate ]ntreprin-
derile mari spaniole (50 la num=r)
[i foarte multe ]ntreprinderi medii ][i
desf=[oar= activitatea [i produc sau
][i distribuie produsele ]n multe \=ri
ale lumii. Este deja firesc c= aceste
]ntreprinderi s]nt prezente ]n c]te 20,
30, 40 de \=ri diferite,  produc]nd

]n anii '40, iar ast=zi este o econo-
mie absolut deschis= [i extins= pe
plan interna\ional. C]ndva Spania
nici nu putea deveni membru al
Fondului Monetar Interna\ional, iar
ast=zi un profesionist spaniol, dom-
nul Rodrigo Rato, a fost desemnat
]n calitate de rang maxim ]n exe-
cutivul acestui important organism.

Dar cine este domnul Rodrigo
Rato?  Sigur c= este un spaniol, care
a tr=it aproximativ jum=tate de se-
col [i care are acumulat= o vast=
experien\=. S-a n=scut ]n Asturias,
o regiune din nordul Spaniei, care
a dat na[tere unor oameni tari [i
harnici [i unde se g=sesc cele mai
mari mine de c=rbune din \ar=.
Provine dintr-o familie de ]ntreprin-
z=tori care desf=[urau activit=\i eco-
nomice ]n diverse sectoare [i de
aceea cunoa[te perfect economia
[i ]ntreprinderile.

Rodrigo Rato s-a format ]n co-
pil=rie [i ]n adolescen\= ]n spiritul
Ordinului Iezui\ilor, Ordin  care timp
de multe secole a educat clasele
de conducere din Spania [i din multe
\=ri ale lumii. A studiat dreptul ]n
Madrid [i administrarea ]ntreprin-
derilor ]n Statele Unite.

Rodrigo Rato a participat foarte
activ, ]nc= din tinere\e, ]n politica
spaniol=, precum o f=ceau [i mul\i
al\i spanioli ]n acea perioad=. Era o
perioad= dificil=, c]nd Franco ajun-
sese la agonie [i, ]mpreun= cu el,
regimul s=u lipsit de libert=\i: atunci
]ncepea o nou= etap= ]n via\a spa-
niolilor, at]t pe plan politic, econo-
mic [i social, c]t [i personal. La 6
septembrie 1978 noi, spaniolii, am
aprobat Constitu\ia consensului, a
]n\elegerii [i a p=cii, care ne-a ofe-
rit 25 de ani de dezvoltare continu=
constant=.

Unul din politicienii, unul din teh-
nicienii, unul din guvernatorii, unul
din ]ntreprinz=torii, unul din liderii,
unul din spaniolii care au contribuit
]n foarte mare m=sur= la aceast=
dezvoltare economic= [i social= a
Spaniei a fost domnul Rodrigo Rato.
Din iunie 1996 p]n= ]n martie 2004
Rodrigo Rato a fost vicepre[edinte-
le economiei al Guvernului spaniol,
]n cadrul guvernelor partidului po-
pular. Sub conducerea Domniei sale
]n Spania s-a produs o majorare
semnificativ= a indicelui PIB, a plas=rii
]n c]mpul muncii, s-a ]nregistrat o
cre[tere substan\ial= a PIB-ului pe
cap de locuitor, astfel ob\in]ndu-se
o egalare a lui cu cel al cet=\enilor
din alte \=ri ale Uniunii Europene, s-
a ]nregistrat [i un echilibru fiscal cu
o reducere important= a impozite-
lor; au fost ]ndeplinite condi\iile eco-
nomice pentru a intra ]n zona Euro,
s-a ]nregistrat o mic[orare a ratei
dob]nzii la credite, toate acestea fi-
ind realiz=ri dintre cele mai impor-
tante.

De aici, din Moldova, vreau s= le
spun moldovenilor c= aceast= nu-
mire ]n func\ie este justificat=, foarte
potrivit= [i foarte corect=. S]nt si-
gur c= domnul Rodrigo Rato va fi
un foarte bun responsabil al Fon-
dului Monetar Interna\ional [i, de
asemenea, s]nt sigur c= va folosi
vasta sa experien\=, marea sa ca-
pacitate, marea sa for\= [i marea
sa sensibilitate fa\= de problemele
oamenilor, pentru a contribui deci-
siv ca lumea s= fie mai bun=. S]nt
absolut convins de acest fapt, v=
dau toate asigur=rile mele.

Noul director al FMI, Rodrigo Rato, ca
oglind= a succeselor economice

]nregistrate de Spania, ca o speran\= a
unei colabor=ri eficiente a Moldovei cu
acest organism financiar interna\ional
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bunuri oferind servicii [i cre]nd lo-
curi de munc= multor milioane de
oameni pe toate continentele. Un
astfel de exemplu este [i prezen\a
companiei UNION FENOSA ]n Mol-
dova, care din anul 2000 desf=[oar=
o important= activitate economic=
[i ofer= posibilitatea de a munci
direct ]n companie unor trei mii [i
ceva de moldoveni [i indirect unor
patru mii [i ceva de persoane, ][i
achit= impozitele [i contribuie activ

la dezvoltarea economic= a Moldo-
vei. }ncep]nd cu  anii [aizeci, Spa-
nia ][i dezvolt= turismul [i deja de
mult timp ]n fiecare an \ara noastr=
este vizitat= de peste 60 de milioa-
ne de persoane. De mai mult de
treizeci de ani Spania este o \ar=
unde activeaz= foarte multe ]ntre-
prinderi str=ine, at]t ]n sectorul fa-
bric=rii automobilelor, c]t [i ]n mul-
te alte sectoare ale economiei. Eco-
nomia spaniol= era absolut ]nchis=


