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EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 
 Trimestrul 

1-2001 
Trimestrul 

2-2001 
Trimestrul 

3-2001 
Trimestrul 

4-2001 
Ian-
2002 

Feb-2002 Mar-2002 Trend 

Creşterea PIB (analizată 
trimestrial), % 

4.8 5.1 5.1 5.4     

Devalorizarea leului, medie 
lunară, % 

2.1 1.9 1.5 1.2 1.9 1.3 0.9  

Inflaţia, medie lunară, % 2.7 2 1.8 2.4 2.3 1.2   
Rata dobânzii (BUBOR, o 
săptămână) % 

3.4 3.2 2.6 2.6 2.7 2.5   

Producţia industrială, % evoluţie 6.8 -0.3 -0.6 -3.0 4.6 3.8   
Deficitul comercial, medie 
lunară FOB/CIF (milioane USD) 

274 408 205 504 257 239   

Rata şomajului, % 10.7 9.3 8.1 8.1 12.4 13.2   
Salariul mediu net, USD 99.2 96.3 92.9 96.4 114.1 106.3  − 
Pensionari/angajaţi 0.97 0.97 0.98 1   1.01*  
Încrederea în guvern, % 
(Actualul guvern este capabil să 
îmbunătăţească situaţia) 

57 46 48** 42 45  38  

Pesimism, % 
(Ţara se îndreaptă într-o 
direcţie greşită) 

54 52 44** 48 51  57  

Bunăstarea subiectivă, % 
(trăiesc mai bine decât anul 
trecut) 

18 19 19** 22 11  12 − 

* previziune;         ** exclusiv pentru populaţia urbană 
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ACORDUL CU FMI: TEME DE REFLECŢIE 

Daniel Dăianu 

Economia românească a continuat recuperarea, iar dezinflaţia progresează, după 

cum arată datele pe primul trimestru al acestui an. Dar, cum s-a întâmplat şi cu 

acordurile precedente, actuala înţelegere cu FMI se dovedeşte dificil de pus în 

practică. În consecinţă, eliberarea celei de-a doua tranşe a împrumutului a fost 

amânată şi o scrisoare suplimentară de intenţie urmează să fie aprobată de 

Consiliul Director al FMI în mai. Principalele probleme în discuţie au fost date 

publicităţii şi pot fi analizate, chiar dacă trebuie să fim conştienţi de riscurile pe 

care le implică insuficienţa informaţiilor “tehnice” asupra subiectelor dezbătute. 

Colectarea taxelor 

Recent, premierul Adrian Năstase a anunţat o regândire a politicii fiscale şi 
măsuri noi în privinţa aplicării TVA şi creşterea accizelor au fost adoptate. Motivul 

este simplu de bănuit: colectarea taxelor pare să fie călcâiul lui Ahile în acordul 

existent, ca şi în politica bugetară din prezent. Gradul de colectare nu s-a 

îmbunătăţit în ultimul an; datele arată chiar o înrăutăţire a situaţiei faţă de 2000, 

ceea ce a dus la o îngheţare a cheltuielilor de capital, în ultima parte a lui 2001, 

pentru a menţine deficitul bugetar în limita stabilită. Apar de aici câteva motive 

clare de îngrijorare. În primul rând, dinamica însăşi a gradului de colectare. 

Surprinzător, într-un moment de recuperare economică rapidă (PIB a crescut în 

2001 cu 5.3% - vezi figura 1), încasările fiscale au scăzut ca pondere în PIB (vezi 

tabelul 1), ceea ce reprezintă un fenomen neobişnuit. Atât Guvernul, cât şi 

 

ECONOMIE 
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experţii FMI, ar trebui să identifice cauzele de fond ale situaţiei şi modalităţile cele 

mai eficiente de intervenţie – nu doar prin ajustări pe termen scurt, care sunt 

rareori eficiente. 

O explicaţie a scăderii gradului de colectare poate fi legată de evoluţia de 

ansamblu a arieratelor în 2001, care par să fi depăşit 40% din PIB (figura 1). O 

altă cauză poate fi asociată facilităţilor fiscale acordate IMM-urilor şi 

întreprinderilor de stat, unele dintre ele privatizate în decursul ultimului an; însă 

trebuie calculată şi influenţa pozitivă, de contrabalansare, a veniturilor din 

privatizare care, teoretic, au intrat în buzunarul public. Mai există de asemenea şi 

practica amânării obligaţiilor fiscale pentru multe întreprinderi de stat şi chiar 

private, ceea ce relevă o disciplină financiară evidentă. Cert este că statul a avut 

performanţe mai slabe în colectarea taxelor anul trecut, cu repercusiuni negative 

pentru anul în curs. Mai mult, aceasta a determinat oficialii FMI să crească 

presiunea asupra Guvernului pentru găsirea de modalitatăţi adiţionale de creştere 

a încasărilor fiscale, pentru a menţine deficitul bugetar în ţinta propusă de 3% din 

PIB; aceasta a condus, de altfel, la creşterea accizelor la benzină, alcool, tutun, şi 

eliminarea exceptării de la plata TVA a activităţilor din construcţii. Se pot ridica 

serioase semne de întrebare privitoare la beneficiile unora dintre aceste măsuri – 

de exemplu, efectul advers (riscul evaziunii fiscale) al creşterii accizelor la tutun. 

Dar problema principală rămâne cea a colectării.  

O altă trăsătură îngrijorătoare este restrângerea cheltuielilor de capital, în 

contextul unei infrastructuri învechite şi într-un moment în care capitalul privat (fie 

el local sau străin) nu pare capabil (într-o anumită măsură, nici nu va fi vreodată), 

sau interesat, în oferirea unei alternative. Dacă lucrurile nu se vor îmbunătăţi în 

această direcţie, efectele pe termen lung vor fi din ce în ce mai ameninţătoare. 

Totuşi, o veste bună este că atât rata investiţiilor interne şi cât şi cea a 

economisirii au înregistrat creşteri în 2001, chiar dacă modeste. 

Guvernul are motive serioase să înceapă reconstrucţia politicii fiscale, cu efect 

imediat asupra colectării taxelor. În fapt, aceasta ar putea ajuta la scăderea 

contribuţiilor la asigurările sociale, care reprezintă o mare povară pentru 

întreprinderi (ponderea contribuţiilor la asigurările sociale este cea mai mare între 

ţările candidate la UE – aproximativ 57%). Însă reconstrucţia politicii fiscale nu 

este o sarcină simplă şi poate avea rezultate dezamăgitoare dacă nu este 

implementată adecvat. Există exemple printre economiile emergente  în care o 

astfel de reformă nu a adus rezultatele aşteptate, iar acesta ar trebui să fie un 

avertisment pentru guvern. 



R A P O R T  D E  A V E R T I S M E N T  P R I V I N D  P O T E N Ţ I A L U L  D E  C R I Z Ă   

 8 

Deficitul bugetar 

Aş atrage atenţia că un deficit bugetar de 3% şi un deficit quasi-fiscal mai mare 

poate fi, pe ansamblu, soluţii mai puţin avantajoase decât un deficit bugetar de 

3.2% şi o scădere a deficitului quasi-fiscal. Nu susţin că trebuie schimbată ţinta 

deficitului bugetar pentru acest an; în schimb, avertizez asupra rigidităţii 

contraproductive manifestată de ambele tabere aflate la masa negocierilor. 

Arieratele şi inflaţia 

Pare să existe o legătură fundamentală între arierate şi inflaţie. Inflaţia a devenit 

cronică în România din cauza incapacităţii congenitale a numeroase companii de 

a-şi plăti taxele şi a hazardului moral, care aduce beneficii chiar şi firmelor 

profitabile care nu îşi plătesc obligaţiile fiscale (debitorii câştigă întotdeauna 

atunci când inflaţia mare le erodează datoriile). În această privinţă, aşteptările 

inflaţioniste puternice şi indexarea salariilor joacă şi ele un rol. Rezultatul este că 

inflaţia a devenit un instrument sui generis de stabilizare a arieratelor din 

economie, în termeni reali; altfel, economia s-ar sufoca pentru că tot mai multe 

firme nu ar mai putea plăti salariile şi nu ar mai putea procura inputurile 

productive necesare din cauza lipsei tot mai acute de numerar. Este ca şi cum 

am spune că economia a devenit dependentă de o inflaţie ridicată. 

Cum poate fi eliminată această legătură nefastă, astfel încât desinflaţia să se 

poată realiza? Iată o întrebare majoră de politică economică la care trebuie să 

răspundă atât Guvernul cât şi Banca Naţională. Ce s-a întâmplat în 2001, şi 

anume creşterea arieratelor pe fundalul scăderii inflaţiei (figura 1) este un semnal 

de alarmă. O asemenea creştere poate duce la subminarea, chiar reversibilitatea, 

procesului desinflaţionist, şi de aceea este obligatorie întărirea disciplinei 

financiare. Guvernul trebuie să fie mult mai ferm în relaţia cu marii rău-platnici din 

economie; astfel, ar împuşca doi iepuri dintr-un foc: îmbunătăţirea colectării 

taxelor – care ar sprijini bugetul, şi sustenabilitatea procesului desinflaţionist. 

 

Utilităţile publice: finanţare, politica de preţuri, privatizare 

Problema colectării taxelor/arieratelor este strâns legată de însănătoşirea 

financiară a principalelor utilităţi publice; incapacitatea acestora de a a-şi 

recupera creanţele (Termoelectrica este cel mai cunoscut caz) este de durată, şi 
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reflectă preţul relativ al energiei, tehnologiile depăşite aflate în exploatare, 

sărăcirea unei părţi tot mai mari a populaţiei, şi, nu în ultimul rând, lipsa disciplinei 

financiare. O creştere a preţului relativ al energiei electrice şi termice nu este 

lipsită de justificare economică, ţinând cont de costul importurilor de energie 

primară. Apare însă un punct critic aici, în contextul în care mulţi cetăţeni nu îşi 

mai pot plăti facturile la energie pe timpul iernii – şi nu numai. După cum am 

susţinut şi cu alt prilej1, înainte de a porni, după îndemnul FMI, la creşterea 

constantă a preţului energiei electrice şi termice, guvernul ar fi trebuit să se 

gândească la un mecanism de distribuire a noii poveri financiare pe o perioadă 

de timp, ca o modalitate de limitare a consecinţelor negative. O veste bună este 

că guvernul ia acum în considerare un astfel de mecanism. Economii substanţiale 

de energie pot fi realizate de asemenea de către gospodării şi consumatorii 

industriali prin măsurarea corespunzătoare a consumului. Soluţia pe termen mai 

lung implică investiţii masive în infrastructură, care necesită intrare de capital şi, 

în context, privatizare. 

FMI a menţionat ritmul prea lent al privatizării 2001. Dar ar fi bine de ştiut că cei 

care colaborează cu Guvernul roman nu ezită să spună că privatizarea nu este 

suficientă; că structuri adecvate de management contează enorm, şi că politica 

de competiţie şi legislaţia aferentă sunt esenţiale în ameliorarea performanţelor 

economice. În acest context, merită să reamintim tuturor părţilor implicate 

experienţa internaţională, care semnalează că privatizarea în sectorul energetic 

trebuie susţinută prin contracte bine cumpănite. Asemenea contracte ar trebui să 

mulţumească investitorii, dar şi să protejeze economia locală. După cum ne arată 

actualul impas financiar din Argentina, “înţelegerile pe ochi frumoşi în privatizări 

discutabile”2 au permis extragerea unor rente foarte ridicate. Preţul foarte ridicat 

al serviciilor a dus la scăderea competitivităţii, împreună cu supraevaluarea 

monedei locale. Şi în Ungaria găsim exemple de inflamare a relaţiilor dintre 

investitorii (proprietarii) străini şi guvern, când este vorba de preţul serviciilor 

utilităţilor publice.  

Guvernul României trebuie să privatizeze şi ca un mijloc de atragere a capitalului 

şi de impunere de constrângeri bugetare tari. Dar privatizarea trebuie însoţită de 

un cadru legislativ bun (aplicat efectiv), care să pună stavilă comportamentului de 

                                                      

1 Vezi “Dileme ale politicii energiei”, România Liberă, 1 februarie 2002 

2 După cum se exprimă Financial Times din 15 februarie 2002 (p.2) 
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monopol, să asigure preţuri corecte pentru consumatori, să evite supra-

îndatorarea externă. Organizaţiile internaţionale pot sprijini guvernul în formularea 

şi aplicarea unei strategii adecvate în acest domeniu. Ajustările pe termen scurt 

nu durează, şi nu ajută la rezolvarea problemei fundamentale. 

Echilibrul extern şi controlul creditului intern 

Relansarea economică din 2001 a fost sprijinită şi de uşurinţa cu care România 

şi-a finanţat deficitul contului curent; această uşurinţă a făcut ca rezervele 

valutare ale BNR să depăşească 3.5 mld.USD la sfârşitul anului. Poate să apară 

însă şi un efect advers al acestei finanţări, reflectat de aprecierea monedei 

naţionale într-un moment în care diferenţialul ratei dobânzii este destul de atractiv 

pentru investitorii străini. Deloc surprinzător, împrumuturile denominate în valută 

ale băncilor au crescut (în termeni reali), ceea ce ilustrează fluxurile de capital 

atrase de combinaţia dintre aprecierea reală a leului şi diferenţialul atractiv al ratei 

dobânzii. Dacă economia românească nu îşi menţine un ritm constant de creştere 

şi nu ţine sub control deficitul contului curent, două pericole ne pândesc. Primul 

este legat de o posibilă supraexpunere a băncilor la împrumuturile către companii 

care nu sunt bine protejate împotriva riscurilor valutare. În al doilea rând, şocurile 

care pot lovi economia României ar putea determina o ieşire rapidă a fluxurilor de 

capital, creând presiuni pe piaţa valutară către o depreciere reală rapidă a leului. 

O astfel de evoluţie ar fi nefavorabilă dezinflaţiei şi stabilizării macroeconomice în 

general. În acest sens se poate examina nivelul rezervelor obligatorii la creditul 

intern denominat în valută, ca şi utilitatea unor plafoane la împrumuturile bancare 

pe termen scurt din străinătate. 
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Figura 1. Creşterea economică, inflaţia şi arieratele, 1999 - 2002 

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1999 2000 2001 2002

PIB, variaţie anuală
Inflaţia, dec/dec
Arierate, % PIB

 

2002 - previziuni 

Tabel 1. Veniturile şi cheltuielile bugetului consolidat (% PIB)  

 2000 2001 2002+ 

Venituri 31,5 32,7 31,8 

  ficale 29,5 30,5 30,0 

  non-fiscale 1,9 2,1 1,8 

Cheltuieli 65,5 36,2 34,8 

2002 – previziuni 
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FOCUS: PRIVATIZAREA. ACCELERÂND CU BENZINĂ 

PUŢINĂ 

Liviu Voinea 

Guvernul şi-a asumat recent răspunderea în Parlament pentru “Legea privind 

unele măsuri de accelerare a privatizării” (Legea 137/2002). Apreciind eforturile 

guvernului de accelerare a privatizării, comentariul nostru evidenţiază însă 

prevederi ale acestei legi de natură să inducă hazardul moral; sugerăm ca aceste 

prevederi să fie clarificate mai degrabă printr-o ordonanţă de urgenţă, decât prin 

norme metodologice. 

Nu este prima oară când se adoptă o lege privind accelerarea privatizării. “Legea 

accelerării procesului de privatizare” din august 1994 avea să ducă la efecte 

contrare: în primele patru luni care i-au urmat s-au încheiat mai puţine contracte 

de privatizare decât în luna care o precedase. 

Nu este nici prima oară când se vehiculează idea unui preţ simbolic de vânzare a 

activelor statului. Privatizarea pe o marcă germană a fost experimentată în 

Germania reunificată, până când conducătorul autorităţii responsabile pentru 

privatizare a fost împuşcat mortal; privatizarea pe un franc a fost de asemenea 

încercată în Franţa, dar nu a durat mult, întrucât producătorul de armament 

Thompson a fost re-naţionalizat, după ce fusese iniţial vândut lui Daewoo. În 

1997, guvernul de atunci al României a încercat să obişnuiască opinia publică cu 

ideea privatizării pe un dolar, dar a întâmpinat o opoziţie puternică din partea 

promotorilor de astăzi ai acestei legi. 

Poate fi remarcat şi faptul că o lege privind accelerarea privatizării transmite 

indirect mesajul că privatizarea a avansat încet în perioada anterioară. După cum 

am menţionat în raportul nostru anual pe 20013, doar 121 de privatizări au fost 

realizate anul trecut; veniturile bugetare din privatizare au atins doar 0.7% din PIB 

(faţă de 1.8% în 1998) şi au fost estimate la 0.2% din PIB în 2002. 

                                                      

3 “Romania after 2000 – Threats and Challenges”, SAR - Polirom 2002.  
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Legea 137/2002 merită apreciată pentru introducerea unui proceduri specifice de 

administrare pe durata privatizării unei companii, care să evite “sifonarea” 

acesteia, şi pentru disponibilitatea de a renunţa la încasări pe termen scurt în 

favoarea unor beneficii pe termen mediu şi lung. Totuşi, deşi drumul pe care se 

accelerează este pavat cu bune intenţii, hazardul moral poate să intervină în 

interpretarea anumitor aspecte, după cum urmează. 

• Conform legii (art 5.1), instituþia publicã implicatã (cea care 

administreazã activul scos la privatizare) este singura autoritate 

competentã sã decidã asupra oportunitãþii realizãrii unei privatizãri. 

Legea stipuleazã cã instanþele judecãtoreºti nu se pot pronunþa asupra 

oportunitãþii tranzacþiei; ele pot aprecia doar legalitatea acesteia. 

Criteriile în baza cãrora se ia decizia de oportunitate (preþ, capital, locuri 

de muncã – în privatizãri nu se poate vorbi de creare de locuri de muncã, 

ci, în cel mai bun caz, de pãstrarea celor deja existente) fac însã obiectul 

normelor metodologice care nu au fost încã definitivate. Oportunitatea nu 

este definitã, costul de oportunitate nu este privit drept criteriu, ºi factorul 

decizional este exonerat de rãspundere. Dacã oportunitatea nu este 

definitã, cum mai putem ºti la ce rãmâne sã se mai refere “legalitatea”? 

• Legea (art. 5.3) interzice participarea în procesul de privatizare a 

persoanelor ºi firmelor care au fost deja parte într-un contract de 

privatizare ºi s-a constatat, prin decizie finalã ºi irevocabilã a instanþelor 

judecãtoreºti, cã acel contract a fost încãlcat din vina lor. Aceastã 

prevedere nu limiteazã însã accesul persoanelor ºi firmelor despre care 

se ºtie cã nu ºi-au respectat angajamentele contractuale asumate în alte 

privatizãri, fãrã ca o decizie finalã ºi irevocabilã sã fi fost încã luatã (în 

prezent, sunt 3885 de cazuri în care APAPS a chemat în judecatã 

investitorii).  

• În timpul procedurilor speciale de administrare (art 16.5b), creditorii 

bugetari vor exonera temporar de datorii toate activele care se 

privatizeazã, urmând sã îºi recupereze ulterior sumele, din veniturile din 

privatizare. Ce se întâmplã însã dacã întreprinderile exonerate temporar 

de datorii se vând pentru 1 E uro (sau în apropierea acestei sume)? 

• Legea (art.18) oferã cadrul legal pentru scutiri, reeºalonãri ºi amânãri, 

totale sau parþiale, de obligaþii fiscale, toate cu scopul de a creºte 

atractivitatea companiilor supuse privatizãrii; nu se precizeazã criteriile de 
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implementare, iar decizia, de la caz la caz, este lãsatã în seama 

instituþiei publice implicate. Arieratele fiscale sunt ºterse pentru 

companiile selectate. Aceste prevederi induc o concurenþã neloialã 

pentru celelalte companii, sãnãtoase, care opereazã pe piaþã; în plus, 

ele contribuie la creºterea deficitului fiscal. Mai mult, astfel de mãsuri 

riscã sã cadã sub incidenþa legislaþiei europene privind ajutorul de stat. 

• Legea (art.12) cere companiilor sã mãreascã nivelul capitalului social cu 

valoarea terenurilor pe care le deþin, în cazul în care aceastã mãrire nu a 

fost deja operatã. Dacã ea are loc dupã privatizare, capitalul social astfel 

adãugat se transformã în acþiuni care devin proprietatea instituþiei 

publice implicate. Noul proprietar poate fi pus în situaþia ridicolã în care a 

cumpãrat 100% dintr-o companie, ºi apoi este obligat sã mai cumpere ºi 

alte acþiuni. Dacã noul proprietar refuzã sã cumpere separat aceste 

acþiuni, el poate sã ajungã într-o poziþie minoritarã, în funcþie de 

valoarea terenului. 

 

 

RECOMANDĂRI 

Plecând de la aceste observaţii, credem că guvernul ar putea să reconsidere 

unele aspecte ale legii, astfel: 

• să definească noţiunea de “oportunitate” (ar fi de preferat să ofere o 

formulă pentru calcularea costului de oportunitate). 

• să stipuleze clar că, în cazul privatizărilor pe 1 Euro, activele nu pot fi 

revândute separat într-o anumită perioadă de timp după privatizare, şi 

compania nu poate fi închisă în aceeaşi perioadă de timp. Nerespectarea 

acestor condiţii să atragă penalităţi severe; o idee ar putea fi depunerea 

unei garanţii (egală cu valoarea activelor, sau cu valoarea datoriilor ne-

reeşalonate) într-o bancă românească.  

• să nu permită creşterea capitalului social deţinut de stat prin evaluarea 

terenului după privatizare; aceste creşteri trebuie operate, dacă sunt 

necesare, anterior privatizării, şi specificate investitorilor de la bun 

început. 
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• să stabilească un set de criterii de selecţie (pe baza unei scale de 

punctaj) aplicabil tuturor tranzacţiilor, şi să includă în acest set 

performanţele afacerilor deţinute în România de potenţialii investitori 

(dacă este cazul). 

• să limiteze la cazuri foarte specifice, care să facă obiectul unor hotărâri 

de guvern pe baza unui set clar de criterii, ştergerea totală/parţială a 

arieratelor fiscale. La urma urmei, ideea centrală a privatizării pe 1 Euro 

este ca investitorul să îşi asume datoriile existente, în schimbul unui preţ 

simbolic de achiziţie. 

• întrucât aceste aspecte reprezintă mai mult decât clarificări procedurale, 

ele nu trebuie abordate prin norme metodologice, ci printr-o ordonanţă de 

urgenţă separată. 

 

REMODELAREA SISTEMULUI FINACIAR-BANCAR 

Regulile jocului se schimbă rapid în sistemul bancar, ca dealtfel şi pe piaţa de 

capital. Reglementările adoptate recent, sau în curs de adoptare, de către Banca 

Naţională, respectiv Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, urmăresc reducerea 

diferitelor riscuri şi vulnerabilităţi. Vom discuta care sunt modificările aduse, unde 

ar putea ele conduce, şi cum intervin acestea în natura competiţiei şi 

supravegherii din sectorul financiar-bancar românesc. 

În ultimii ani, sistemul bancar a arătat semne de însănătoşire, devenind dacă nu 

mai consolidat, cel puţin mai prudent. Capitalul privat străin deţine 58% din totalul 

activelor, rata solvabilităţii (figura 1) s-a îmbunătăţit considerabil şi 95.1% din 

toate creditele acordate erau clasificate (la sfârşitul anului 2001) drept standard. 
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Figura 1.Rata solvabilitatii in sectorul bancar romanesc 
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Sursa: BNR 

O astfel de imagine nu ar trebui însă să ne inducă în eroare. Creşterea 

performanţei creditelor este legată de raritatea lor (rândul 5, tabelul 1) şi, când 

creditele sunt acordate, de practica răspândită a rostogolirii lor (creditul vechi este 

plătit printr-un credit nou). 

Mai mult, scandalurile bancare (precum BRS, BID, Unirea) ţin prima pagină a 

ziarelor şi lasă impresia că, deşi a devenit mai eficient, sistemul bancar continuă 

să rămână neadecvat pentru asigurarea stabilităţii financiare (rândul 3, tabelul 1) 

şi impropriu supravegheat. 

Capacitatea BNR de a supraveghea funcţionarea sistemului bancar a fost 

afectată de un număr de factori: 

• baza legală de intervenţie incompletă; 

• timiditatea BNR în exercitarea atribuţiilor sale, din cauza mediului local şi 

a diverselor presiuni politice; 

• existenţa unei arii greu de controlat a operaţiunilor financiare, un fapt 

obişnuit şi în mediile externe.  
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Baza legală de intervenţie face obiectul recentelor iniţiative ale BNR4, pe trei 

coordonate: introducerea regulii “cunoaşte-ţi clientul”; creşterea capitalului social 

minim necesar la aproximativ 8 mil. EURO; înăsprirea condiţiilor care trebuie 

îndeplinite de personalul de conducere al băncilor. Aceste măsuri încearcă o 

protejare a sistemului bancar prin creşterea barierelor de intrare (care par prea 

largi în prezent – vezi rândul 1, tabelul 1). 

Pe linia comportamentului cu aversiune la risc, BNR se confruntă cu o dublă 

presiune externă, din partea Comitetului de la Basel al Băncii Reglementelor 

Internaţionale şi a FMI, pentru înăsprirea cerinţelor de provizionare pentru 

creditele acordate de băncile comerciale. Lansăm aici avertismentul că o astfel 

de măsură va restricţiona şi mai mult accesul la finanţare, făcând băncile şi mai 

puţin doritoare să extindă creditarea, şi va conduce cu siguranţă la creşterea 

costurilor realizării unei afaceri în România. 

Viitoarea privatizare a BCR va reduce pârghiile de exercitare a presiunii politice 

asupra sistemului bancar, sporind capacitatea de supraveghere a BNR. 

Principalul canal de alocare non-piaţă a resurselor va dispărea, lăsându-ne să 

vedem faţa adevărată a sistemului bancar românesc; această evoluţie este însă 

improbabil să se petreacă în 2002. 

În privinţa ariei de control a operaţiunilor financiare, s-a pus problema creării unui 

organism unificat de supraveghere a întregului sector financiar-bancar. În cele din 

urmă, s-a ajuns doar la un acord privind schimbul reciproc de informaţii între 

diferitele organisme abilitate să supravegheze segmente distincte ale sectorului 

financiar-bancar. Înainte de a încerca să controleze domeniul inovaţiilor financiare 

(precum activitatea aconglomeratelor financiare), BNR ar trebui să pună capăt 

fraudelor clasice, previzibile, care au condus la scandalurile bancare din 

România. În ultimii 12 ani, nu a fost nevoie de nici un jaf armat împotriva vreunei 

bănci româneşti – jafurile s-au făcut din interior. În plus, gradul redus de 

dezvoltare financiară (rândul 4, tabelul 1) nu necesită un organism unificat de 

supraveghere, iar experienţa europeană în această direcţie este mixtă. 

                                                      

4 Pentru a elimina o confuzie, într-o chestiune legată indirect de subiectul discuţiei noastre, precizăm 

că BNR nu intenţionează să înlocuiască Bursa valutară de la Sibiu cu propria piaţă pentru derivative. 
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Tabelul 1. Indicatori ai sistemului financiar-bancar românesc în context global 

Indicator pentru 
România 

Valoare medie 
globală 

 

(valori de la 1- minim la 7- maxim) 

Poziţia României 
(clasificare de la 1 – cel mai 
performant la 75 – cel mai 
puţin performant) 

1. Intrarea în sistemul 
bancar 

5.8 4.5 5 

2. Accesul capitalului 
străin la piaţa locală 

6.8 6.2 7 

3. Supravegherea şi 
reglementarea financiară 

2.9 4.7 70 

4. Sofisticarea pieţei 
financiare 

2.3 4.2 71 

5. Accesul la credite 1.5 3.2 75 

Sursa: Global Competitiveness Report 2001-2002, World Economic Forum, 

Geneva, 2002 

Abordând problemele pieţei de capital 

Vântul schimbării bate şi peste piaţa de capital. Deşi capitalizarea pieţei 

(agregată pentru BVB şi Rasdaq) a crescut în 2001 (figura 2), ea a rămas mult 

sub media ţărilor central şi est-europene (aprox. 18% din PIB). Primele cinci 

companii listate deţin două treimi din capitalizarea pieţei, acţiunile a jumătate din 

fimele listate pe Rasdaq nu au fost niciodată tranzacţionate în decurs de un an, 

mai mult de 60% din companiile listate la Bursă sunt deţinute de investitori de 

portofoliu care sunt astfel puşi în situaţia atipică de a se comporta ca investitori 

direcţi5.  

Noile reglementări elaborate de CNVM cu privire la societăţile colective de 

investiţii, serviciile de investiţii financiare, şi pieţele reglementate, abordează 

problemele evidenţiate ale ilichidităţii, concentrării, lipsei de transparenţă şi 

neaplicării principiilor guvernării corporative. 

                                                      

5 Daniel Daianu, Liviu Voinea, Foreign Capital Flows in Romania, International Center for Economic 

Growth Occasional Paper, 2001. 
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Figura 2. Capitalizarea pietei, BVB + Rasdaq, %PIB 
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Sursa: calculat din date BNR 

Aceste reglementări definesc actorii de pe piaţă, acţiunile lor, şi chiar organizarea 

în sine a pieţei. Printre efectele importante ale acestor măsuri, menţionăm: 

• SIF - urile (fostele FPP) vor trebui să îşi limiteze deţinerile la maximum 

5% din acţiunile companiilor tranzacţionate. Se oferă astfel o cale de 

ieşire pentru milioanele de români care sunt acţionari la SIFuri fără ca 

măcar să ştie6. 

• Societăţile colective de investiţii vor deţine maximum un pachet de 10% 

din acţiunile companiilor tranzacţionate. Se oferă astfel o posibilitate de 

ieşire pentru investitorii de portofoliu prinşi în capcana situaţiei de a fi 

investitori direcţi (situaţie în care au ajuns încercând să compenseze 

lipsa legislaţiei care să protejeze drepturile acţionarului minoritar). 

• Investitorii care deţin peste 90% dintr-o companie vor putea delista 

firmele lor de pe  Bursă sau Rasdaq. Se oferă astfel o oportunitate de 

ieşire pentru acţionarii minoritari captivi, ţinând cont de faptul că 

acţionarul majoritar va trebui să facă o ofertă publică la un preţ corect. 

                                                      

6 Separat de cele două-trei sute de mii de persoane care au investit în acţiuni SIF, mulţi au devenit 

acţionari când companiile cu participare SIF au distribuit ca dividende acţiuni la SIF. 
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• Ceilalţi investitori speculativi, care vor să se implice în managementul 

companiilor unde au acţiuni, vor trebui să se organizeze ca fonduri cu 

capital de risc sau fonduri închise. Se restrânge astfel, în favoarea 

fondurilor specializate, accesul capitalului speculativ la managementul 

firmelor. 

• Numai companiile deschise vor putea fi tranzacţionate pe Rasdaq. Se 

abordează astfel problema ilichidităţii companiilor, care s-au trezit listate 

fără voia lor. 

• Piaţa însăşi (inclusiv Rasadaq) trebuie să se reorganizeze ca o societate 

pe acţiuni deţinută de companiile listate, toate profiturile fiind reinvestite 

în infrastructura necesară desfăşurării activităţii pieţei. 

Aceste măsuri sunt binevenite şi atacă într-adevăr o mulţime de probleme ale 

pieţei de capital. Totuşi, oferirea unei oportunităţi de ieşire nu înseamnă automat 

că acea oportunitate va fi şi folosită. În cazul SIF - urilor şi a societăţilor de 

investiţii colective forţate să dezinvestească, întrebarea este cine va cumpăra, şi 

la ce preţ. Mai mult, de-capitalizarea pieţei secundare ar putea să apară, cel puţin 

în prima fază a aplicării acestor măsuri, iar multe companii şi fonduri vor deveni 

închise, accentuând problemele de guvernare corporativă.  

 

Recomandări 

 

Referitor la aceste evoluţii recente în sectorul financiar-bancar, putem emite 

unele recomandări: 

• Legislaţia să rămână simplă şi aplicabilă. Să nu se reglementeze mai 

mult decât se poate implementa, de vreme ce oricum există arii ale 

operaţiunilor financiare care pot scăpa reglementării. 

• Să nu se determine creşterea costului realizării unei afaceri în România 

(prin noua reglementare de înnăsprire a provizionării creditelor acordate). 

Dacă această reglementare va fi totuşi implementată sub presiune 

externă, o sugestie de contrabalansare a efectelor ei ar putea fi scăderea 

mai accentuată a rezervelor minime obligatorii. 
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• Protejare sistemului financiar-bancar trebuie privită ca protecţia clientului, 

şi nu ca protecţia concurenţilor. De aceea, creşterea transparenţei 

mecanismului de supraveghere şi a tranzacţiilor financiare trebuie 

promovată, câtă vreme concurenţii ar trebui să se poată proteja şi singuri, 

prin creşterea rolului şi responsabilităţilor ataşate organizaţiilor lor 

profesionale. 

• Pe piaţa de capital, oportunităţile de ieşire trebuie susţinute prin campanii 

de informare şi prin eforturi de asigurare a unor preţuri corecte.  

• Rezolvarea problemelor de ilichiditate şi concentrare nu trebuie făcută pe 

seama abandonării principiilor guvernării corporative. Organizaţiile 

profesionale ar trebui să impună respectarea acestor condiţii ca pe o pre-

condiţie a obţinerii statutului de membru. 

 


