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EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 
 

 Trimestrul  
I-2001

Trimestrul 
II-2001

Trimestrul 
III-2001

Trimestrul
IV-2001 

Ian-2002 Feb-2002 Mar-2002 Apr-2002 Tendinţă 

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 1,7  

Inflaţia, medie lunară, % 2,7 2 1,8 2,4 2,3 1,2 0,4 2  

Rata dobânzii (BUBOR, o săptămână) % 3,4 3,2 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4  

Producţia industrială, % evoluţie 6,8 -0,3 -0,6 -3,0 4,6 3,8 5,6 − 

Deficitul comercial, medie lunară FOB/CIF 
(milioane USD) 

274 408 205 504 257 239 263  

Rata şomajului, % 10,7 9,3 8,1 8,1 12,4 13,2 13 − 

Salariul mediu net, USD 99,2 96,3 92,9 96,4 114,1 106,3 111 − 

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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PE SCURT 

După ce anul trecut guvernul s-a bucurat de o cotă de popularitate apreciabilă şi 

constantă, începând din noiembrie a intrat pe o pantă descendentă. Secţiunea Politic 
a acestui raport analizează cauzele acestei scăderi. De altfel, această scădere era 

previzibilă, din moment ce toate guvernele româneşti tind să devină ţapul ispăşitor 

pentru nemulţumirea generală a populaţiei faţă de clasa politică. Deocamdată, nu 

există o politică concentrată pentru această problemă, ceea ce lasă spaţiu de 

manevră radicalilor din PRM. Schimbarea Constituţiei poate fi prilejul unei reaşezări a 

sistemului politic, care să-l facă mai popular. Aceasta este perspectiva din care 

raportul analizează propunerile existente de modificare a actului fundamental. De 

asemenea, se atrage atenţia asupra creării unor aşteptări prea mari din partea acestei 

reforme. Constituţia, oricât de ambiţioasă, nu este decât un cadru de manifestare a 

vieţii politice, iar o schimbare nu poate duce la rezolvarea tuturor deficienţelor de 

până acum. 

În secţiunea Economic, fostul ministru de finanţe Daniel Dăianu analizează o 

problemă stringentă pentru oficialii români: politica fiscală. Reforma acestui domeniu 

ar trebui să vizeze crearea unui departament unic de administrare a taxelor, întărirea 

politicii privind TVA, care ar include renunţarea la un spectru larg de facilităţi, 

asigurarea unor activităţi bine orientate de control şi audit. Scăderea taxelor salariale 

care acum depăşesc 57% din fondul de salarii (cel mai înalt nivel din Europa Centrală 

şi de Est) ar avea efecte beneficie pe piaţa muncii. Toate acestea ar trebui dublate de 

un efort şi o politică coerentă de îmbunătăţire a gradului de colectare, principalul 

subiect al acestei analize. 

În a doua parte a secţiunii Economic se apreciază că optimismul în legătură cu ultimii 

indicatori economici este exagerat. Creşterea economică dă semne de gripare, 

evoluţia comerţului exterior nu mai este atât de spectaculoasă ca anul trecut. Raportul 

îndeamnă la analize mai reţinute şi aduce argumente pentru această abordare. 

Starea financiară dezastruoasă în care se află spitalele româneşti este o temă care 

apare regulat în mass-media. Secţiunea Social a acestui raport analizează modul în 

care sunt cheltuiţi banii în sectorul sanitar, ajungând la concluzia că, paradoxal, 

procentul oferit spitalelor este foarte mare în România, comparativ cu alte ţări, dar de 

vină este risipa acestor fonduri. Reacţia guvernului la această criză nu răspunde 

principalelor probleme, iar cele două proiecte de legi aflate în Parlament, deşi aduc 

îmbunătăţiri, ocolesc problema de mai sus. 
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ASPECTE ALE POLITICII FISCALE: O PRIVIRE DE 

PERSPECTIVĂ 

Daniel Dăianu                                                    

 

Politica fiscală reprezintă o preocupare majoră în toate economiile în tranziţie; 

echilibrarea bugetului şi nevoia de a oferi o cantitate adecvată de bunuri publice, într-

o perioadă de austeritate bugetară, domină politica publică. Există oare o structură şi 

un nivel optim al taxării în economiile în tranziţie, care ar trebui să fie conştiente de 

particularităţile lor? Pot economiile avansate să ofere puncte de referinţă în această 

direcţie? Este nevoie de o reformă fiscală, şi în ce sens? Mai mult, eficienţa politicii 

fiscale a devenit un subiect politic important, date fiind veniturile fiscale insuficiente şi 

necesitatea menţinerii unui deficit bugetar scăzut. Într-adevăr, deficitul bugetar redus 

reprezintă o condiţie a aderării la UE. Recent, guvernul României şi-a anunţat intenţia 

de a reforma politica fiscală. Analiza de faţă sumară abordează câteva aspecte ale  

acestei reforme. 

Eficienţa politicii fiscale în economiile în tranziţie  

Există diferenţe mari în implementarea şi eficienţa politicii fiscale între ţările în 

tranziţie. Se observă cu uşurinţă că, în medie, fiscalitatea este mai eficientă în Europa 

Centrală şi de Est decât în zona CSI. Sunt însă diferenţieri şi în interiorul acestor 

 

ECONOMIE 
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grupuri de ţări. Guvernele central-europene au fost mai eficiente în colectarea taxelor 

decât majoritatea celor din Europa de Sud-Est. Această performanţă s-a datorat, 

foarte probabil, unei administraţii publice mai puternice. România se plasează la 

mijloc în această privinţă (Fig. 1.), deşi obiectivul său de aderare la UE şi solicitările 

de cheltuieli bugetare în sectoare foarte sensibile (cum ar fi sănătatea şi educaţia) 

necesită o eficienţă a colectării taxelor considerabil mai mare. Un astfel de progres l-

ar reprezenta saltul veniturilor bugetare de la aprox. 32% în PIB în 2002 (conform 

ţintei de buget pe anul în curs) la peste 34.5% în 2005 (conform previziunilor oficiale). 

Principalele constrângeri la adresa politicii fiscale 

Moştenirea “statului prematur al bunăstării”, metaforă folosită cu ani în urmă de Janos 

Kornai pentru a descrie excesul ofertei de bunuri publice în economiile comuniste, 

este încă vizibilă. Ideea de bază este că mulţi cetăţeni sunt obişnuiţi să primească 

aceste bunuri, deşi traversăm perioade de severă austeritate bugetară. De aici 

provine o constrângere politică extraordinară, în condiţiile în care echilibrarea 

bugetului (sau a deficitelor uşor de finanţat) este o ţintă politică majoră. Această 

constrângere se acutizează sub presiunea globalizării, când guvernele intră în 

competiţie fiscală – care ne aduce aminte de practicile învechite ale devalorizărilor 

competitive. Astfel de competiţie poate duce la un cerc vicios atât pentru fiecare 

economie în parte, cât şi pentru sistemul economic internaţional, în măsura în care 

sentimentul de excludere socială scapă de sub control. 

Aspectul reliefat mai sus este susţinut şi de sindromul “catch-22” (“fără ieşire”). 

Producţia de bunuri private este stimulată de bunurile publice esenţiale (Robert 

Barro); dar tocmai cheltuielile asociate ofertei de bunuri publice pot supra-taxa firmele 

private, care sunt forţate să iasă de pe piaţă, atrăgând colapsul altor companii pentru 

care costul de mobilitate este prea mare. Astfel apare o ţintă a politicii fiscale: 

fiscalitatea optimă – care, în practică, se dovedeşte greu de atins. Experienţa multor 

ţări în tranziţie arată că, în mod frecvent, a existat tentaţia creşterii taxelor (ajustări 

rapide) pentru scăderea deficitelor bugetare, în numele stabilităţii macroeconomice, în 

locul eforturilor de raţionalizare (prioritizare) a cheltuielilor, sau de îmbunătăţire a 

colectării taxelor. Această tentaţie a prevalat şi în România destul de des. 

O constrângere majoră pentru politica bugetară este fragilitatea instituţională, 

reflectată de slaba capacitate de colectare a taxelor, de aplicare a legilor şi 

reglementărilor. Această constrângere variază destul de mult, dar indiscutabil că 

majoritatea economiilor în tranziţie sunt afectate de fragilitate instituţională.  
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Economiile în tranziţie cunosc substanţiale taxe private ascunse; mita şi taxele de 

protecţie cresc costurile afacerilor. Firmele pot fi dispuse să plătească aceste “taxe” 

unui stat care are, sau îşi îmbunătăţeşte, capacitatea de aplicare a legilor – dar cum 

se poate ajunge acolo? Taxele private ascunse se îmbină cu înclinaţia firmelor către 

evaziune fiscală şi funcţionare în economia subterană. Aceasta constituie o provocare 

majoră şi pentru politica publică din România, unde capacitatea de aplicare a legilor 

ridică semne de întrebare. 

În sfârşit, dar nu în cele din urmă, există aspectul accesului la pieţele de capital. 

Experienţa ţărilor în tranziţie diferă mult referitor la capacitatea lor de a se împrumuta 

de pe pieţele internaţionale de capital, capacitate care poate fi determinată de modul 

în care guvernele ştiu să folosească pârghia fiscală pentru acoperirea nevoilor 

bugetare, şi atingerea stabilităţii macroeconomice, în general. 

“Cele mai bune practici” şi  “ajungerea din urmă” a sistemelor fiscale 

stimulative 

Ce structură şi nivel al veniturilor fiscale ar trebui să îşi propună reforma fiscală în 

România? Experienţa altor ţări poate oferi un sprijin în această problemă. 

Diversitatea circumstanţelor 

Ţările bogate înregistrează, de obicei, un nivel al veniturilor fiscale superior celui din 

ţările în curs de dezvoltare şi în tranziţie. Dar şi între aceste state bogate apar 

diferenţe mari, între lumea anglo-saxonă şi Europa continentală de exemplu. De 

asemenea, deosebiri substanţiale sunt şi între ţările UE – unele state mediteraneene 

(Spania, Portugalia, Grecia) colectează mai puţin, iar sectorul lor informal este 

substanţial mai mare (Fig. 1). Există câteva explicaţii pentru această diversitate. Una 

provine din funcţionarea mecanismului statului bunăstării. Altă explicaţie ţine chiar de 

lupta pentru reformă fiscală în multe din aceste ţări, ceea ce complică într-un fel 

găsirea “celei mai bune practici”. UE, ca întreg, studiază posibilitatea reformei fiscale, 

care i-ar spori competitivitatea în economia globală. Dar, totul este îngreunat de 

vreme ce componentele naţionale ale UE îşi păstrează prerogativele principale 

referitoare la legislaţia fiscală. 

Prin urmare, repere există şi sunt relevante; dar e nevoie de prudenţă, dată fiind 

varietatea largă a politicilor fiscale chiar între ţările care, teoretic, oferă exemple de 

bune practici. Pentru a înţelege cât de complicat este să identifici nivelul adecvat al 
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taxării, merită să ne uităm la TVA. În ţările OCDE1 această taxă aduce la buget, în 

medie, 7% din PIB. Cu excepţia României şi Macedoniei (unde încasările din TVA 

sunt de aproximativ 6% din PIB), TVA aduce încasări fiscale substanţial mai mari în 

celelalte ţări central şi sud-est europene (cifrele pentru Croaţia şi Slovenia sunt chiar 

uimitoare: 13%, respectiv 15% din PIB). Să fie TVA un exemplu de suprataxare 

masivă în economiile în tranziţie? Dar ratele nominale ale TVA nu sunt de fapt 

exagerate. Oricum, TVA ar putea spori semnificativ veniturile bugetare în România. 

Când vorbim de îmbunătăţirea capacităţii administrative de colectare a taxelor, 

lucrurile încep să se clarifice. Dar teoria este mai uşoară decât practica. Cum 

experienţa argentiniană de reformare a sistemului fiscal a eşuat, în pofida asistenţei 

FMI, e clar că această reformă este departe de a fi simplă şi previzibilă. Croaţia, în 

schimb, oferă un exemplu de administrare eficientă şi reformă de politică fiscală care 

ar merita atenţia factorilor de decizie din România.  

Care cele mai bune practici? 

Este bine ştiut că ţările bogate au folosit alt nivel şi structură de impozitare când se 

aflau pe o treaptă inferioară a dezvoltării economice. Cum se împacă acest fapt cu 

sugestia – pe care o fac unii – de a folosi actualul lor sistem fiscal ca reper pentru 

reforma fiscală în ţările în tranziţie? Câteva întrebări se cuvin ridicate în această 

privinţă: 

a) care cele mai bune practici trebuie urmate? Modelul îl reprezintă oare, ca regulă de 

fier, sistemele fiscale din ţările industrializate? Poate o economie să sară peste unele 

etape de dezvoltare, doar de dragul imitării, importării, unor instituţii? 

b) cele mai bune practici înseamnă rate uniforme de impozitare? 

c) se cuvine analizată şi experienţa acelor economii2, fie ele foarte puţine, care au 

înregistrat progrese remarcabile în ultimele decenii (poveştile de succes ale “ajungerii 

din urmă”)?  

d) în ce măsură globalizarea şi regulile sistemului economic internaţional (de exemplu 

OMC) mai permit unei ţări să folosească instrumente fiscale cu scopul accelerării 

creşterii economice – cazul Irlandei şi al ţărilor din grupul de la Vişegrad, care au 

atras majoritatea investiţiilor străine directe prin facilităţi fiscale, este bine cunoscut. 

                                                      

1 Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică. 
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Discuţia poate fi însă extinsă şi prin prisma economiilor asiatice. Provocarea 

dezvoltării poate că este mai puţin relevantă pentru ţările candidate (deşi ele au de 

redus decalaje substanţiale faţă de Europa de Vest), dar devine cu siguranţă de o 

importanţă covârşitoare pentru multe ţări din zona CSI şi a Europei de Sud-Est. 

Gândirea convenţională (şi sfaturile primite de la instituţiile financiare internaţionale) 

accentuează nevoia de taxe nediscriminatorii, de neutralitate fiscală. Dar cum pot fi 

judecate efectele distortive ale fiscalităţii, într-un mediu global în care sunt numeroase 

externalităţi, asimetrii, diverse şocuri externe, echilibre multiple, etc.? Cum se pot 

soluţiona problemele apărute din frecvenţa mare a situaţiilor de optim de gradul doi? 

Şi care sunt implicaţiile de politică economică, în general, şi de politică fiscală, în 

special? 

Regimul fiscal internaţional 

În acelaşi timp, poate cineva vorbi de eficienţa sistemului fiscal naţional fără să se 

refere la funcţionarea sistemului economic internaţional – regimul fiscal internaţional? 

Ca analogie: poate cineva să vorbească despre deschiderea contului de capital fără 

să examineze funcţionarea pieţelor internaţionale de capital? La fel, se poate pune în 

discuţie eficienţa luptei împotriva evaziunii fiscale în condiţiile alternativei oferite de 

paradisurile fiscale. Lupta împotriva evaziunii fiscale în economiile în tranziţie trebuie 

văzută în contextul combaterii spălării banilor, în general, şi pe fundalul luptei contra 

terorismului internaţional. 

Dincolo de avertismentele de mai sus, se poate considera că ţările candidate vor 

avea, pe ansamblu, o cale mai puţin dificilă de îmbunătăţire a capacităţii lor 

administrative şi de colectare a taxelor, legată şi de gradul de empatie culturală şi 

instituţională cu partenerii lor vestici. Aceasta ar trebui să fie o presupunere validă şi 

pentru România, care trebuie să profite de asistenţa tehnică primită de la diferite state 

membre UE. 

Factorul UE 

Sunt câteva nivele pentru analiza influenţei UE asupra taxării în economiile în 

tranziţie, în special în ţările candidate. Un palier îl reprezintă acquis-ul comunitar, care 

trasează reformele instituţionale în ţările candidate. Ne place sau nu, ni se pare sau 

nu potrivit (din perspectiva fiscalităţii), cert este că ţările candidate sunt obligate să îşi 

                                                                                                                                            

2 Trebuie recunoscut, totuşi, că sunt foarte importante circumstanţele specifice istorice şi culturale. 
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ajusteze legislaţia proprie la normele europene. Plecând de aici, trebuie să 

recunoaştem că există suficient spaţiu de manevră politică, de vreme ce rata 

impozitării nu este uniformă în UE. Sunt însă cazuri – precum accizele – în care 

presiunea de a face paşi într-o direcţie dată, cu o viteză dată, este destul de intensă. 

Un alt palier îl constituie asistenţa financiară a UE pentru regiunile mai puţin 

dezvoltate şi, în context, pentru ţările candidate. Fondurile structurale şi de coeziune 

suplimentează considerabil bugetele ţărilor candidate – până la 4% din PIB-ul fiecărei 

ţări3. Acest venit suplimentar poate umple marile găuri bugetare şi uşura povara 

socială a reformei fiscale. Pe de altă parte, beneficiile financiare provenite din 

fondurile structurale şi de coeziune trebuie analizate împreună cu impactul asupra 

veniturilor bugetare al condiţiilor de convergenţă nominală (criteriile de la Maastricht); 

ratele mai reduse de creştere economică vor aduce, ceteris paribus, mai puţine 

venituri bugetare. În plus (după cum bine observă Mitra şi Stern), angajamentele luate 

prin Programele Economice de Pre-aderare 2000 – 2004 (care impun, în medie, 

reducerea deficitului bugetar cu 0.5% din PIB, scăderea taxelor în echivalentul a 2% 

din PIB, şi asumarea de cheltuieli suplimentare de 3.5% din PIB) ridică o “problemă 

fiscală formidabilă”, care ar “necesita o reformulare atentă a rolului statului în 

economie”. Mutatis mutandis, dezbaterea despre natura statului bunăstării în ţările 

industrializate este concurată de dilemele cu care se confruntă factorii de decizie 

politică din ţările candidate. 

Poate că România nu se găseşte sub aceeaşi presiune ca ţările din primul val de 

extindere a UE, dar problema nu este mai puţin complicată dată fiind eficienţa redusă 

a politicii fiscale. Pe de altă parte, se poate argumenta că încasările fiscale reduse din 

România lasă loc pentru mai bine, şi orientează reforma fiscală în direcţia 

îmbunătăţirii eficienţei politicii fiscale. 

Remarci finale: îmbunătăţirea eficienţei colectării taxelor în România 

România are nevoie să îşi îmbunătăţească eficienţa politicii fiscale (a colectării 

taxelor) pentru a spori veniturile bugetare. Atingerea acestui scop presupune o 

reformare riguroasă a administrării politicii fiscale (colectării taxelor). Veniturile fiscale 

ar putea chiar să crească substanţial prin îmbunătăţirea colectării, fără nici o 

modificare fundamentală în structura impozitării. 

                                                      

3 Conform unei decizii adoptate de o întâlnire ministerială a UE, în Berlin, 1999 
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Planurile care prevăd crearea unui departament unic de administrare a taxelor şi a 

unui consiliu lărgit al contribuabililor trebuie să fie încurajate şi susţinute.  

Reforma administrării fiscalităţii trebuie să vizeze creşterea nivelului de respectare 

voluntară a legislaţiei fiscale prin oferirea unor servicii moderne şi de încredere de 

asistenţă pentru contribuabili, audit şi alte activităţi de control bine ţintite, şi urmărirea 

la timp a datoriilor neplătite. Această reformă implică creşterea specializării, 

profesionalismului şi integrităţii oficialilor (funcţionarilor publici) însărcinaţi cu 

colectarea taxelor. 

Sistemul fiscal trebuie simplificat, pentru a uşura administrarea sa şi a reduce costul 

de adaptare la acesta. În context, întărirea politicii privind TVA, care ar include 

renunţarea la un spectru larg de facilităţi, este logică; ea ar ajuta la creşterea 

veniturilor bugetare. Reducerea exceptărilor de la plata TVA trebuie însoţită de 

înlăturarea întârzierilor la returnarea TVA. 

Simplificarea sistemului fiscal nu trebuie să ajungă o abordare politică rigidă. 
Să nu uităm că şi ţările UE aplică logica taxării nediscriminatorii într-un mod flexibil. 

România are nevoie de un regim fiscal atractiv pentru investiţii, indiferent de sursa 

acestora; acest regim nu trebuie făcut prizonierul unor interese politice. Acest obiectiv 

nu intră în contradicţie cu stimulentele pentru investiţiile străine directe, când cele din 

urmă ţintesc operaţiuni pe loc gol, crearea de locuri de muncă, transferul tehnologic şi 

au efecte de antrenare la scara economiei naţionale. Aceste stimulente nu dăunează 

încasărilor bugetare când se adresează investiţiilor noi; dimpotrivă, acestea pot chiar 

să crească veniturile bugetare prin încurajarea activităţii economice agregate. Totuşi, 

când ele determină firmele deja existente să solicite stimulente similare, veniturile 

bugetare totale pot avea de suferit. Un mediu de afaceri prielnic atrage investiţiile, dar 

ne confruntăm cu o constrângere temporală. Un astfel de mediu de afaceri nu poate fi 

creat  brusc, câtă vreme stimulentele fiscale pot oferi un avantaj competitiv guvernelor 

care au mare nevoie de investiţii străine. 

Problema contribuţiilor la asigurările sociale/impozitelor pe salarii este de primă 

importanţă în România, unde toate taxele salariale depăşesc 57% din fondul de salarii 

(se pare, cel mai înalt nivel din Europa Centrală şi de Est). Reducerea contribuţiilor la 

asigurările sociale ar fi un mijloc de reducere a stimulentelor negative pentru cererea 

de muncă. De aceea, este mai mult decât binevenită intenţia anunţată de guvern de 

reducere a acestor taxe în viitorul apropiat. Scăderea iniţială a veniturilor bugetare 

poate fi contrabalansată de creşterea eficienţei impozitării pe ansamblu. 
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Ministerul Finanţelor Publice şi Guvernul ar trebui să urmărească îndeaproape 

implementarea ordonanţei recent adoptate privind criterii “riguroase” de reeşalonare a 

arieratelor fiscale şi de anulare a penalităţilor de întârziere. Există riscul ca noile 

reglementări să crească, mai degrabă decât să reducă, ponderea arieratelor în 

economie. 

Scăderea ratei de impozitare şi simplificarea regulilor, combaterea birocraţiei, sunt 

esenţiale pentru dezvoltarea IMM-urilor. Doar ideile bune şi spiritul antreprenorial pot 

să nu fie de ajuns, când se pune problema finanţării bancare, iar băncile solicită 

colaterale greu de obţinut. De aceea, trebuie să fim mai nuanţaţi atunci când privim 

circumstanţele din economiile în tranziţie. Noile reglementări ale Băncii Reglementelor 

Internaţionale privind provizionale bancare vor lovi drastic IMM-urile, dacă băncile nu 

găsesc modalităţi creative de finanţare. Dacă astfel de firme sunt greu afectate în ţări 

ca Germania (unde Mittelstand Betriebe se bizuie exclusiv pe credite bancare), 

imaginaţi-vă impactul noilor reglementări asupra economiilor în tranziţie, unde pieţele 

de capital funcţionează slab şi auto-finanţarea nu este o opţiune de cele mai multe ori. 

Un mod de a ameliora dificultăţile IMM-urilor în obţinerea finanţării este înfiinţarea de 

instituţii financiare specializate pentru a răspunde nevoilor acestora; este un semnal 

pozitiv faptul că BERD se numără printre finanţatorii unei bănci orientate către IMM-uri 

care urmează să fie înfiinţată în România. 

Ritmul de creştere al unor accize ar putea fi prea mare din perspectiva nivelului 

venitului pe locuitor – acest ritm favorizează evaziunea fiscală şi economia subterană; 

UE ar trebui să fie mai îngăduitoare în această privinţă. 

Fig. 1. Veniturile fiscale ca pondere în PIB, 1999-2000 (medie) 

Europa de Est şi CSI Lumea occidentală 

Albania 18 Austria                            48,2 

Croaţia 39,3 Danemarca 49,2 

Cehia 37,2 Germania                       38 

Slovacia 34 Portugalia                       33,3 

Ungaria 36,1 Australia                         29 

CSI 24,8 Irlanda                            32,7 

Bulgaria 30,5 SUA                                27,6 

România 30,5 Belgia 45 

Polonia 32,6 Franţa                             42,2 

Slovenia 40,3 Italia                               42,8 

Rusia 33,8 Spania                            33,5 

  Canada                           37,3 

  Noua Zeelandă 32,5 

Sursa: Pradeeb Mitra and Nick Stern, „Tax Reform in Transition”, World Bank, 

manuscris, 2002              
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TRIMESTRUL I 2002: UNELE SEMNE ÎNGRIJORĂTOARE 

 

În acest prim trimestru comerţul exterior a stagnat, pe ansamblu, şi chiar a scăzut în 

sectorul intensiv în tehnologie. Producţia industrială a crescut cu un ritm mai lent 

decât anul trecut, productivitatea reală din industria prelucrătoare a fost scăzută, iar 

salariile au crescut accelerat în sectorul utilităţilor. 

Deficitul comercial a înregistrat o uşoară scădere, producţia industrială a crescut cu 

5.7%, Leul s-a apreciat în termeni reali faţă de Euro, rata inflaţiei a atins cel mai 

scăzut nivel din ultimii zece ani. Toate aceste fapte disparate riscă să creeze o 

imagine prea optimistă a realităţilor economiei româneşti. Ceea ce se ascunde în 

spatele lor poate fi mai puţin impresionant şi poate necesita o judecată mai prudentă. 

Comerţul exterior al României aproape a stagnat în primul trimestru al anului curent. 

Exporturile au crescut doar cu 0,8%, iar importurile au scăzut cu 0,9% comparativ cu 

trimestrul I 2001. Cu un an în urmă, situaţia era complet diferită, atât exporturile cât şi 

importurile crescând rapid (cu 19%, respectiv 36%). 

Pentru mulţi, această situaţie poate fi surprinzătoare, de vreme ce exporturile au fost 

percepute în ultimii ani ca unul dintre motoarele creşterii. Pentru cititorii ediţiei anuale 

a acestui raport4, nu este decât o confirmare. Pe baza calculului şi interpretării 

indicelui concentrării, a gradului de acoperire şi a avantajelor comparative relevate, 

avertizasem deja că în comerţul nostru în general, şi în cel cu UE în special, părea să 

se fi atins un anumit prag de creştere. Am arătat că, în timp ce volumul comerţului a 

crescut în mărime absolută, performanţele, în termeni relativi, au stagnat în ultimii 

patru ani. Este rândul volumului comerţului să se stabilizeze acum, influenţat probabil, 

cu un decalaj în timp, şi de cererea externă stagnantă în contextul încetinirii ritmului 

de creştere în UE. 

                                                      

4 Liviu Voinea, No Harry Potter in Romanian Foreign Trade, Annual Early Warning Report, Societatea 

Academică din România şi UNDP, 2002.  
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Fig. 2. Evoluţia comerţului exterior 

 Trimestrul I 2002 
faţă de 

trimestrul I 2001 

Trimestrul I 2001 
faţă de 

trimestrul I 2000 

Total exporturi +0.8% +19.6% 

Exporturi către UE +3.4% +27.7% 

  Textile şi articole textile +6.8% +21.3% 

  Maşini şi echipamente -6.8% +61.7% 

  Metale şi articole din metale -4.9% +1.7% 

Total importuri -0.9% +36.8% 

Importuri din UE +3.0% +32.9% 

  Textile şi articole textile +6.0% +22.5% 

   Maşini şi echipamente -10.4% +42.3% 

   Metale şi articole din 
metale 

-2.7% +46.3% 

Sursa: adaptat după INSSE 

CEFTA continuă să fie o zonă problematică pentru comerţul exterior românesc, 

exporturile pe această relaţie scăzând cu 21.6%, în timp ce importurile au crescut 

uşor cu 1.6%. Această evoluţie contrastantă arată că CEFTA nu este o zonă 

integrată, indicele concentrării la import fiind mult sub nivelul indicelui concentrării la 

export (exporturile nu sunt legate de importuri). 

Comerţul cu produse metalurgice a scăzut, confirmând avertismentul nostru anterior, 

anume că în contextul creşterii accelerate a preţului energiei, este probabil să scadă 

comerţul cu ţările Europei de Sud-Est, intensiv în produse metalurgice. 

Un al doilea motiv pentru stagnarea comerţului exterior poate fi găsit în aprecierea 

reală a monedei naţionale (leul s-a apreciat real faţă de Euro cu 1% în primul 

trimestru). O astfel de explicaţie este mai puţin evidentă; în industrii dependente de 

importuri, cum ar fi sectorul de maşini şi echipamente, importurile s-au redus 

considerabil.  

O altă explicaţie se referă la ratele scăzute de creştere a producţiei în principalele 

sectoare orientate către export, comparativ cu perioada similară a anului trecut. 
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Fig. 3. Indicii producţiei industriale, ajustaţi în funcţie de numărul de zile lucrătoare  

(Luna precedentă a anului trecut = 100) Martie 2002 Martie 2001 

Total industrie 102.7 110.6 

Industrie prelucrătoare 103.9 114.0 

Textile şi articole textile 104.0 114.0 

Încălţăminte 96.0 121.8 

Industria lemnului (fără mobilă) 79.6 95.0 

Maşini şi echipamente mecanice 99.5 114.7 

Maşini şi echipamente electrice 103.2 110.5 

Sursa: adaptat după INSSE; Notă: la sfârşitul lui Martie 2002, stocurile reprezentau 

38.8% din resursele din industria prelucrătoare, şi 64.5% din resursele grupei de 

maşini şi echipamente.  

Se poate susţine că problema industriei prelucrătoare este lipsa orizontului de 

dezvoltare. Între ţările candidate, România este cea care produce cel mai mult în 

aranjamente de tip lohn (outward processing), şi nu a reuşit până acum să treacă în 

mod coerent la etapa următoare, de producţie originală (original manufacturing)5. 

Integrarea redusă în reţelele internaţionale de producţie şi distribuţie (Fig. 4.) nu 

permite României să avanseze în direcţia creşterii valorii adăugate a producţiei sale. 

Fig. 4. Caracteristici ale lanţului de producţie în economia românească 

Indicator Valoare 
(de la 1 la 7) 

Poziţie globală 
(din 75 de ţări) 

Gradul de dezvoltare al produsului şi al proceselor productive 
(dezvoltarea produsului şi proceselor se realizează: 1- în 
interiorul companiilor sau cu furnizori străini; 7- în colaborare cu 
furnizori locali, clienţi, institute de cercetare) 

 
2.9 

 

 
73 

Valoare adăugată în lanţul productiv 
(firmele exportatoare: 1- sunt în principal implicate în producţie; 
7- realizează şi dezvoltarea produsului, distribuţie şi marketing) 

 
2.7 

 
72 

Sursa: Global Competitiveness Report, 2001-2002 

 

 

                                                      

5 Denis Eylem Yoruk, Patterns of Industrial Upgrading in the Clothing Industry in Poland and Romania, 

working paper 19/2001, Center for the Study of Economic and Social Change in Europe, School of Slavonic 

and East European Studies. 
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Fig. 5. Productivitate, salarii şi preţuri, martie 2002 faţă de martie 2001 

 Industria prelucrătoare 
% 

Energie electrică şi termică, gaze, apă 
% 

Productivitatea nominală a muncii   
(valoarea producţiei/număr de 
angajaţi) 

22.4 26.2 

Salariul nominal mediu 13.6 39.8 

PPI (indicele preţurilor de producţie) 20.2 43 

CPI (indicele preţurilor de consum) 22.6 

Sursa: calculele autorului 

Cu privire la evoluţia productivităţii, comparând cifrele de la sfârşitul trimestrului I 2002 

cu cele din aceeaşi perioadă a anului trecut, apar două rezultate îngrijorătoare: 

1. Creşterile de productivitate a muncii în industria prelucrătoare sunt în linie cu 

creşterea preţurilor de producţie, respectiv de consum. Vestea bună este că 

sporul salariilor nominale, pe ansamblu, este depăşit de creşterea 

productivităţii nominale. Într-o oarecare măsură, acest fapt compensează, din 

perspectiva competitivităţii externe, flexibilitatea în scădere a cursului de 

schimb. 

2. Creºteri mari de salarii, nejustificate de nivelul productivitãþii, apar în 

sectoarele de utilitãþi, fapt ce demonstreazã din nou dimensiunea 

problemelor structurale ºi pericolele la adresa procesului dezinflaþionist.  

Împreună cu stagnarea comerţului exterior, aceste observaţii (care trebuie totuşi 

privite cu prudenţă, reflectând doar evoluţia primului trimestru) reprezintă 

avertismente cu privire la încetinirea ritmului performanţelor economice în 2002. 

Economia nu poate fi înşelată pentru mult timp, şi mai avem multe de reformat 

(recentul caz „Petrom”, cu originalele interpretări ale acordurilor cu instituţiile 

financiare internaţionale, vine să arate acest lucru).   


