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Trump ii cere Bancii Mondiale sa nu mai acorde
credite Chinei
Presedintele Statelor Unite Donald Trump a criticat Banca Mondiala si i-a
cerut sa inceteze sa mai acorde credite Chinei, dupa ce institutia a adoptat un
nou plan de finantari in pofida obiectiilor Washingtonului, transmite agentia
Reuters, potrivit Ziarului Financiar.
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Reactia vine in contextul in care Banca Mondiala a adoptat, joi, un plan pentru acordarea unor
imprumuturi anuale catre Chinei cu o valoare intre unu si 1,5 miliarde de dolari, pana in iunie
2025. Planul prevede ca sumele acordate ca finantari vor „scadea gradual” de la o medie a
ultimilor cinci ani de 1,8 miliarde de dolari.
„Pentru ce imprumuta Banca Mondiala bani Chinei? Cum poate fi posibil? China are o gramada
de bani si daca nu ii are, ii creeaza. STOP!”, a scris Trump pe Twitter.
„imprumuturile Bancii Mondiale acordate Chinei au scazut puternic si vor continua sa se reduca
ca parte a acordului nostru cu toti actionarii nostri, inclusiv cu Statele Unite”, au precizat
reprezentantii Bancii Mondiale intr-o declaratie pentru Reuters.
„Eliminam imprumuturile pe masura ce tarile devin mai bogate”, a mai precizat institutia.

Casa Alba a refuzat sa ofere comentarii cu privire la declaratia lui Donald Trump.
Banca Mondiala a oferit credite de 1,3 miliarde de dolari Chinei in 2019, in scadere de la 2,4
miliarde in 2017.
Pozitia lui Trump este una oficiala la nivelul intregii administratii in conditiile in care joi, Steven
Mnuchin, secretarul Trezoreriei americane, a spus in fata Congresului american ca SUA se
opune programului multianual de finantari pentru China al Bancii Mondiale.
David Malpass, actualul presedinte al institutiei de dezvoltare, era si el un sustinator al pozitiei
administratiei in perioada in care era responsabil cu afacerile internationale in cadrul Trezoreriei.
Directorul pentru China si Mongolia al Bancii Mondiale, germanul Martin Raiser, a precizat joi,
dupa adoptarea planului de finantare, printr-un comunicat, ca angajamentul institutiei va fi din ce
in ce mai selectiv pe viitor.
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