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Prognoza 2011 
 

Nimic nou? Incertitudinea scade, avem macro-stabilizare, 
dar creşterea şi optimismul rămân la nivel scăzut 
 

 

 

 

Ce a ieşit din prognozele pe 
2010? 

Anul trecut a fost unul de coşmar 
pentru analiştii economici, în 
România şi în lume. La noi, datorită 
incertitudinii şi numeroaselor viraje 
în politica economică, puţini din cei 
care fac prognoze au scăpat cu 
onoarea intactă, dar unii au fost mai 
aproape de ţintă decât alţii.  

SAR nu face excepţie1. Pe unii 
indicatori, cum ar fi deficitul bugetar 
(care a fost 6.58% la finalul anului) 
am fost mai precişi decât impozantul 
FMI: 6.1% am spus noi, 5.9% ei. La 
fel, panelul nostru de experţi a fost 
mai aproape de valoarea reală a 
inflaţiei (7.9%) decât Comisia 
Europeană şi FMI – 4.2% noi, 3.5% 
ei – deşi aici trebuie spus că toate 
estimările sunt departe de realitate, 
în special datorită creşterii TVA în 
mijlocul anului, măsură greu de 
anticipat.  

Mult mai exacte au fost prognozele 
noastre pentru şomaj (8.4%, faţă de 
8.2% cât a fost în realitate) faţă de 
cele ale guvernului (7.7%) sau 
Comisiei Europene (8.7%), ca să nu 
mai vorbim de versiunile catastrofice 
vehiculate de unele publicaţii 

                                                                          

1 “România 2010: Sfârşitul crizei, 
modelul grec şi agendsa reală de 
reformă”, Raport annual SAR, feb 2010. 

http://www.sar.org.ro/art/publicatii_/pwr__ew
r/raport_anual_de_analiza_si_prognoza__201
0-436-ro.html  

internaţionale nul trecut pe vremea 
aceasta. La fel şi pentru cursul  

 

Principlii indicatori pe 2011 

 Media (min-max) 

Creştere PIB, % 1.0 0.2 ÷ 1.6 

Inflaţie, % 4.7 4.0 ÷ 5.5 

Curs RON/ Euro, 
31 Dec 2011 

4.2 4.1 ÷ 4.3 

Deficit bugetar, 
% PIB 

4.7 4 ÷ 6 

Deficit de cont, 
%  

6.3 5.5 ÷ 7 

Şomaj, Dec 2011, 
% 

7.0 5.1 ÷ 8.5 

Indicele bursier 
(BET) în 2011, % 

15.8 5 ÷ 25 

Preţuri 
imobiliare, Dec 
11 / Dec 10, % 

0.3 -10 ÷ 10 
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valutar: noi dădusem 4.1 RON/Euro, 
a ieşit 4.21 la sfârşitul lui decembrie, 
foarte departe de prognozele 
pesimiste de devalorizare accentuată 
care circulau. Preţurile imobiliarelor 
(-10%), care în România sunt greu 
nu doar de prezis, dar chiar şi de 
măsurat, au ieşit în marja noastră de 
eroare (+/- 15%). 

Toată lumea s-a înşelat în privinţa 
contracţiei economice survenite în 
2010, inclusiv SAR. Paneliştii noştri 
văzuseră o creştere economică de 
1.2% când de fapt a avut loc o 
contracţie de -1.9%. Însă nici în 
această privinţă nu stăm aşa rău prin 
comparaţie cu alţii: la fel ca noi, FMI 
prognoza o creştere de 1.3% în 
februarie 2010; Economist 
Intelligence Unit dădea 1% cu plus. 
Aici trebuie recunoscut că guvernul 
României a fost mai realist, 
încorporând în bugetul pe 2010 o 
creştere mai modesta, de doar 0.5%. 
În tot cazul, nimeni la începutul 
anului trecut nu se aştepta la 
scăderea serioasă ce a urmat, 
estimările cu minus începând să 
apară doar pe la jumătatea 
intervalului. 

Ce urmează? 

Avem un singur motiv de satisfacţie 
la acest nou început de an: 
volatilitatea prognozelor este vizibil 
redusă faţă de perioadele anterioare 
(vezi tabelul). Probabil că şi abaterile 
faţă de relitate vor fi mai mici de 
această dată, de vreme ce nu mai 
aşteptăm şocuri de policy ca cele de 
anul trecut. Asta e adevărat şi pentru 
bursa de valori (uşor pe creştere, 
stimulată de listarea Fondului 
Proprietatea) sau pentru piaţa 
imobiliară (stangnantă). 

Nimic nou pe frontul inflaţiei, unde 
BNR a început din nou eforturile de 
încadrare în limitele stricte ale 
criteriilor Maastricht, sau pe cel al 
cursului valutar. În general paneliştii 
noştri tind să dea dreptate BNR în ce 
priveşte politica de curs valutar, 
adică în menţinerea leului relativ 
stabil faţă de Euro.  

La fel de stabil pare că va fi şi 
trendul de reducere a deficitului 
bugetar, cel puţin atâta vreme cât 
actuala coaliţie de guvernare nu-şi 
pierde apetitul pentru macro-
stabilitate. Şomajul va continua să se 
reducă, însă la fel se va întâmpla şi 
cu rata de ocupare – un paradox pe 
care îl explicăm mai pe larg în ultima 
secţiune a acestui raport, şi care nu 
prevesteşte nimic bun pentru 
economia românească. 

Cum facem de fiecare dată, am pus 
paneliştilor noştri şi trei întrebări 
deschise. A rezultat un consens 
destul de mare pe răspunsuri, în 
ciuda profilului profesional divers 
(public/privat; analişti/practicieni). 
Acest consens de opinie schiţează 
deja o agendă rezonabilă de priorităţi 
pentru 2011.  

A. Care sunt cele mai urgente 
măsuri economice pe 2011? 

Ca substanţă a politicilor, priorităţile 
sunt clare: restructurarea 
companiilor de stat (SOEs), care sunt 
în continuare opace şi exploatate 
politic fără jenă (vezi capitolul 
rumător din raport) şi, eventual, 
unde este cazul, paşi fermi către 
privatizarea lor; accelerarea reală, 
nu retorică, a absorbţii de fonduri UE 
(capitolul trei în raport). 

Ultimul punct se leagă de chestiunea 
dureroasă a investiţiilor în 
infrastructura publică, unde situaţia 
reală este chiar mai proastă decât 
crede opinia publică: suntem pe cale 
să pierdem fonduri importante pe 
unele programe, precum cel de 
Transport, şi oricum stăm cel mai 
prost cu absorbţia de fonduri de 
Coeziune dintre toate cele 27 de ţări 
membre.  

În termeni de proces, panelul nostru 
vede ca urgentă o mai bună 
coordonare a agendei guvernului la 
centru, unde în realitate priorităţile 
sunt foarte diluate. Poate că ar fi 
necesară crearea unei strcturi 
centrale care să facă această 
coordonare, inclusiv pentru a pune 
cap la cap o Agendă de 
Competitivitate pentru România, în 
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oncordanţă cu cea europeană 
(Agenda 2020).  

Autoritatea fiscală (ANAF) trebuie 
reformată din temelii, datoriile 
statului faţă de privaţi trebuie 
reflectate real în situaţiile fiscale şi 
trebuie eşalonate la plată după un 
calendar previzibil şi credibil. În fine, 
Codul Muncii în varianta schiţată de 
guvern trebuie urgent pus în 
practică. 

B. Care a fost cea mai gravă 
eroare făcută de guvern în 2010? 

Aici este blamată nu atât o măsură 
sau alta a cabinetului Boc, cât 
atmosfera generală de 
imprevizibilitate decizională, cu 
amânări şi neglijare inexplicabilă a 
unor probleme până în ultima clipă, 
când se ia peste noapte o decizie sub 
presiunea evenimentelor, iar uneori 
forma tehnică conţine erori. 
Creşterea TVA, de exemplu, este 
văzută ca o idee nefericită, deşi 
analiştii noştri sunt de acord că în 
momentul când a fost decisă, măsura 
era cu greu evitabilă. Ceea ce acuză 
ei este lipsa unui plan B pregătit 
dinainte, pentru previzibila anulare a 
reducerii pensiilor de către Curtea 
Constituţională. La fel, guvernul este 
criticat că nu s-a apucat de aceste 
tăieri de cheltuieli mai devreme, în 
2009, astfel încât şocurile în 2010 să 
fie mai mici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai este criticată şi ideea de a 
reduce salariile în sectorul public cu 
un procent uniform, ceea ce 
generează stimulente perverse: 
puţinele insule de competenţă se 
demotivează sau pleacă; tind să 
rămână în special cei fără alternative 
profesionale. 

C. A procedat corect BNR că a 
apărat leul în acestă perioadă, 
sau ar fi trebuit să avem o 
devalorizare mai accentuată? 

Cu o largă majoritate, paneliştii 
noştri consideră că BNR a procedat 
corect; doar unele asociaţii de afaceri 
ar fi dorit o devalorizare “pro-
competitivitate” (cum era şi de 
aşteptat). Însă chiar şi aşa, alţi 
analişti se îndoiesc de faptul că o 
asemenea măsură ar fi funcţionat în 
realitate, dată fiind situaţia 
economică a României. 

BNR este criticată doar pentru 
anumite semnale contradictorii pe 
care le-a dat în piaţă; sau pentru 
non-intervenţia contra euro-izării pe 
uşa din dos a economiei româneşti, 
prin preţuri şi credite denominate în 
Euro. ���� 
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la întocmirea acestei secţiuni: Lucian 
Albu, director, Institutul de Prognoză 
Economică; Bogdan Baltazar, consultant 
financiar; Nicolae Alexandru Chidesciuc, 
senior analist, ING Bank; Radu Crăciun, 
director investiţii, Eureko; Aurelian 
Dochia, analist financiar; Cătălin Păuna, 
economist, Misiunea Băncii Mondiale; 
Anca Paliu, economist, biroul FMI; 
Cristian Pârvan, secretar general AOAR; 
Dragoş Pîslaru, director general GEA 
Consult; Dan Suciu, senior editor, 
Monney Channel. 


