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EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 

INDICATORI Tend. 
Generală

Ultima 
evoluţie

Sep 
2001

Aug 
2001

Iul
2001

Iun 
2001

Mai 
2001

Apr 
2001

Mar 
2001

Feb 
2001

Ian 
2001

Creştere PIB (trimestrial analizată) %    5.1   4.8   

Devalorizarea leului, % 1.40 1.42 1.59 1.41 1.91 2.35 1.87 2.06 2.26

Inflaţia, % 1.9 2.2 1.3 1.6 1.7 2.7 2 2.3 3.7

Produsul industrial, % evoluţie -1.7 0.2 -5.3 7.6 -3.4 11.4 4.1 4.9

Deficit comercial, FOB/CIF (milioane 
US$) 

 198.1 272 294 484 447 228 334 260

Rata şomajului, % 8.1 8.4 8.8 9.3 9.9 10.4 10.8 10.8

Număr de angajaţi (,000) 4,530 4,521 4,485 4,467 4,448 4,414

Salariu net, % evoluţie (Ian 2001 = 104 
US$) 

− 0.4 2.6 0.6 -5.7 5.1 6.7 -7.2

     

Creşterea cifrei de afaceri a companiilor 
străine din România (KPMG sondaj 
trimestrial), % 

65* 60 55  

Încrederea în Guvern (sondaj BOP), % 44 51 52 50

Actualul Guvern poate îmbunătăţi 
situaţia (sondaj CURS), % 

48** 46 57

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

− 44** 54 52 54 53

Bunăstare subiectivă, % 
(Mai bine decât anul anterior) 

− 18.7** 19 16 18 17

 

* previziune ** exclusiv pentru populaţia urbană
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P E  S C U R T  
 

 

 

Luna aceasta nu a adus schimbări dramatice în ceea ce priveşte principalii 
indici de performanţă – vestea bună este că majoritatea indicatorilor continuă 
să îşi păstreze tendinţa pozitivă care, cel puţin pe termen scurt pare a fi stabilă. 

Secţiunea Economie semnalează faptul că previziunile Guvernamentale pe 
baza căreia s-a fundamentat propunerea de buget pe 2002 sunt prea optimiste. 
Este puţin probabil ca o rată de creştere atât de mare să poată fi susţinută în 
acelaşi timp cu implementarea unor politici restrictive şi în pofida efectelor 
nefaste ale înrăutăţirii situaţiei economice pe plan mondial. Corelarea unor 
preţuri, de mult necesară, a fost în sfârşit aprobată, în paralel cu un mecanism 
de compensare pentru familiile cu venituri mici. Totuşi, această strategie nu 
face decât să amâne deciziile mai serioase. Sectorul energetic va continua să fie 
una din găurile negre ale economiei până când reformele structurale nu vor fi 
implementate iar utilităţile publice nu vor fi vândute către antreprenori privaţi. 

O reformă susţinută a sistemului public de pensii este în curs de implementare 
– după cum se arată în secţiunea Social – totuşi, rezultatele pozitive întârzie 
să apară. Planurile de introducere a unui sistem privat sunt într-o fază 
incipientă, iar rolul limitat care a fost acordat pensiilor private nu le va permite 
nici acestora să-şi arate efectele benefice în viitorul apropiat. 

Secţiunea Politic anticipează noul Raport al Comisiei Europene pentru 2001, 
afirmând ca acesta nu va  înregistra progrese semnificative. În ciuda existenţei 
unor performanţe economice mai bune, reforma instituţională înaintează încă 
greu iar capacitatea de implementare a administraţieistagnează. Această 
secţiune conţine o comparaţie a nivelului de implementare pe capitole de 
negociere şi o evaluare a stadiului de îndeplinire a obligaţiilor asumate de 
România în procesul de integrare europeană. 

Secţiunea Juridic analizează consecinţele amânării ridicării vizelor Schengen 
pentru români, afirmând că regimul actual al vizelor nu protejează Europa ci 
mai degrabă generează corupţie. 
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Previziunile economice guvernamentale pentru 
2002 şi implicaţii politice 

 

 

La sfârşitul lui septembrie, Guvernul a publicat o serie de previziuni 
economice privind bugetul public pe anul viitor, buget care trebuia trimis la 
Parlament in acea luna. Înaintarea proiectului de buget parlamentului atât de 
devreme este un eveniment nou şi este mai mult decât binevenită. 

Însă previziunile indică un scenariu economic care merită examinat chiar şi în 
această fază incipientă. Se aşteaptă ca PIB să crească puţin mai repede, cu 
5.1% (Fig. 1.), dezinflaţia va continua în timp ce inflaţia (dec-dec) va scădea la 
22% (Fig. 2.), deficitul de buget consolidat va fi redus la 3% din PIB (Fig. 3.), 
iar deficitul de cont curent al balanţei de plăţi va scădea la 6% din PIB. S-a 
anunţat de asemenea că structura bugetului se va baza mai mult pe programe, 
ceea ce s-ar conforma priorităţilor politicii urmărite de Guvern iar 
administraţia locală îşi va mări prerogativele. 

Din aceste obiective se deduce că Guvernul doreşte să păstreze politica 
actuală de promovare a creşterii. Aceasta nu surprinde prea mult, de vreme ce 
creşterea economică ar ajuta la scăderea sărăciei şi a şomajului în acelaşi timp 
crescând încrederea Bruxelles-ului în România, ajutându-se pe această cale 
eforturile României de a se apropia de UE. Însă Guvernul a recunoscut de 
asemenea existenţa unui număr de probleme, printre care deficitul comercial 
excesiv1 înregistrat în acest an şi indisciplina financiară crescută2. Aceasta este 

                                                 
1 Deficitul comercial pentru anul în curs ar putea depăşi 3.5 miliarde US$  

 
ECONOMIE 
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cauza pentru care Guvernul a planificat atât un deficit comercial mai mic cât şi 
o scădere a deficitului de cont curent al balanţei de plăţi. De aici rezulta totuşi 
un puzzle: va reuşi Guvernul să menţină o rată de creştere relativ mare a PIB-
ului, prin implementarea unor politici restrictive şi în ciuda unui climat 
internaţional care se înrăutăţeşte? 

 

Fig. 1. Evoluţie PIB
2001-2002, previziune a Guvernului
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Fig. 2. Inflaţia (%)
2001 - estimare, 2002 - obiectiv
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2 Arieratele agregate (către bugetul de stat, bănci şi între întreprinderi) au crescut la 40% din 
PIB în anul acesta (de la 35% în 2000) 
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Dacă sectorul privat ar compensa micşorarea cheltuielilor Guvernamentale, 
scăderea deficitului bugetar la 3% din PIB nu ar conduce în mod necesar la 
scăderea ritmului de creştere a PIB. Iar aceasta rămâne un semn de întrebare. 
Mai mult decât atât, continuarea dezinflaţiei va necesita implementarea unei 
politici monetare restrictive. Nu în cele din urmă, reducerea programată a 
deficitului de cont curent al balanţei de plăţi presupun masuri de corecţie, care 
sunt  restrictive (între care se vor afla cel mai probabil şi retragerea unor 
facilităţi comerciale care au fost acordate în cursul acestui an). 

Întregul pachet de măsuri – care sunt avute în vedere, într-un fel sau altul în 
Scrisoarea de Intenţie asupra căreia s-a căzut de acord cu FMI – nu ar permite 
o rată de creştere de peste 5% pentru anul viitor. Însă, aceste măsuri ar putea 
ajuta la asigurarea sustenabilităţii creşterii, ceea ce este în esenţă un scop care 
merită urmărit. 

Fig. 3. Deficit bugetar consolidat, % GDP 
2001 - estimare, 2002 - obiectiv
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Rata de creştere a PIB prevăzută determină formarea de expectaţii şi va centra 
discuţiile pe mărimea bugetului şi a deficitului bugetar, întrucât veniturile 
bugetare depind de dinamica economiei şi de colectarea taxelor. Privind 
veniturile bugetare, aşadar, o îmbunătăţire a colectării taxelor ar putea 
compensa pentru o rată mai mică de creştere a PIB. Însă este greu de 
determinat dacă Guvernul contează pe o îmbunătăţire a colectării taxelor sau 
pe o creştere a altor venituri la buget decât a celor provenite din taxe. 

În această situaţie, ar trebui să analizăm mai atent situaţia pe plan 
internaţional. Chiar înaintea tragediei din 11 septembrie recesiunea ameninţa 
economia americană. Încrederea consumatorilor şi a investitorilor este în acest 
moment chiar mai scăzută şi chiar şi mulţi specialişti consideră că este puţin 
probabil ca situaţia economiei mondiale să se restabilească anul viitor. 
Economiile ţărilor membre ale UE şi-au micşorat semnificativ creşterea, care 
în acest an se aşteaptă să ajungă la mai puţin de 2% din nivelul atins anul 
trecut; iar economia Japoniei continuă să stagneze. Economiile asiatice, care 
depind atât de mult de economia Statelor Unite, sunt de asemenea afectate 
puternic. Veştile din America Latină sunt la fel de sumbre. 
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Ceea ce a fost mai puţin luat în consideraţie de către analişti este impactul 
tragediei de la 11 septembrie la nivelul furnizorilor: costurile de tranzacţie şi 
implicit producţie sunt în creştere în multe sectoare. Întrucât creşterile de 
productivitate menite să compenseze aceste efecte sunt puţin probabile, în 
special pe termen scurt, aceasta va avea de asemenea un efect în privinţa 
creşterii economice. Aşadar, combinaţia de efecte la nivel de furnizor şi de 
utilizator, corelată cu creşterea neîncrederii în economia mondială, nu vor 
favoriza o creştere mai rapidă şi vor îngreuna comerţul. 

Deşi economia României nu este atât de puternic integrată cu cea mondială 
(comparabil cu economia altor ţări în tranziţie), România exportă mai mult de 
¼ din PIB (din care peste 65% sunt exporturi către pieţele Uniunii Europene) 
şi depinde puternic de importurile de ţiţei şi alte mărfuri de bază. Recesiunea 
mondială va determina reducerea cererii pentru exporturi din România. În 
acelaşi timp, pieţele nervoase la  produse de baza nu vor ajuta România în 
căutarea de importuri ieftine. Impactul general va fi negativ pentru economia 
românească. În această privinţă, pieţele de capital străin trebuie şi ele 
menţionate. Vor exista lichidităţii, însă aversiunea crescută faţă de asumarea 
riscurilor nu va favoriza ţările cu risc suveran încă ridicat. În acest sens, 
accesul la finanţarea deficitelor externe, pe care România se bazează, s-ar 
putea sa fie mai dificil. 

Fig. 4. Produs industrial, 2001
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Potenţialul de creştere a economiei româneşti în 2002 trebuie să fie evaluat 
prin prisma climatului internaţional şi prin cea a măsurilor necesare să facă 
faţă deficitului comercial mult crescut din 2000, creşterii indisciplinei 
financiare şi continuării dezinflaţiei. De aceea, previziunile privind o rată de 
creştere de 5.1% sunt discutabile. Există de asemenea un număr de factori 
suplimentari de considerat. Producţia industrială, care a crescut viguros în 
cursul acestui an, pare să-şi fi încetinit creşterea (Fig. 4). Aceasta va avea 
consecinţe clare privind activitatea economică în general. În acelaşi timp, 
inflaţia va depăşi probabil ţinta revizuită, de 29%, pentru acest an. Indexarea 
lunară a preţurilor la combustibili, electricitate şi încălzire şi efectele resimţite 
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în toate preţurile la consumator (în special la produsele alimentare) ar putea să 
producă foarte uşor o inflaţie de peste 30% pentru acest an. Depăşirea acestei 
cote (cota iniţială prevăzută pentru acest an a fost de 25%) nu va ajuta  la 
micşorarea aşteptărilor inflaţioniste şi – important pentru Banca Naţională – 
va determina înăsprirea politicii monetare, atât în substanţă cât şi în percepţie. 
Politica monetară va deveni în acest fel şi mai restrictivă – iar aceasta va afecta 
creşterea economică. 

Situaţia politicii monetare trebuie de asemenea examinată în paralel cu politica 
cursului de schimb. Repetarea politicii de apreciere reală a leului din acest an 
ar fi o opţiune riscanta în sensul nevoii de reducere a deficitului de cont 
curent al balanţei de plăţi. Pe de altă parte însă, deprecierea leului nu ajută 
dezinflaţia şi necesită o politică foarte precisă a Băncii Naţionale de control al 
lichidităţilor. Aşadar, Banca Naţională trebuie să menţină politicile sale într-un 
echilibru nu uşor de realizat între nevoia de a continua dezinflaţia şi nevoia de 
a reduce deficitul de cont curent. O absorbţie internă ţinută sub control  ar 
putea facilita menţinerea acestui echilibru în acest fel lăsând politica ratei de 
schimb ca pârghie pentru dezinflaţie. Însă un astfel de control, care ar 
însemna reducerea consumului intern şi chiar a investiţiilor interne, ar 
periclita politica Guvernamentală de întărire a creşterii şi ar fi foarte greu de 
susţinut politic şi social.  

Fig. 5. Investiţiile străine directe în România
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Există vreo cale de a contrabalansa efectele negative ale politicilor restrictive 
care urmează să fie implementate şi de a menţine şi anul viitor rata de creştere 
înregistrată pentru acest an? Teoretic ar putea exista creşteri remarcabile de 
eficienţă, sau şocuri pozitive pe plan internaţional (cum ar fi îmbunătăţirea 
termenilor de schimb, TOT, sau o infuzie mare de investiţii externe). Însă este 
nerealist să ne bazăm pe apariţia unor asemenea evoluţii3 şi la fel stau lucrurile 
şi pe plan internaţional. Ar trebui observat că investiţiile străine în România au 
fost mult sub aşteptări în timpul acestui an şi previziunile pentru anul viitor 
                                                 
3 Productivitatea pare să fi înregistrat o creştere importantă în acest an, însă acest rezultat 
trebuie considerat în relaţie cu creşterea stocurilor şi a arieratelor 
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nu sunt cu mult mai bune – cum am arătat mai devreme, din cauza scăderii 
înclinaţiei investitorilor de a-şi asuma riscuri. Privatizarea Băncii Comerciale ar 
fi un eveniment deosebit, dar nu ar schimba radical situaţia. 

Previziunile Guvernului sunt prea optimiste în privinţa creşterii economice 
din anul viitor, în raport cu masurile necesare pentru a diminua deficitul de 
cont curent, pentru a îmbunătăţi disciplina financiară şi pentru a continua 
dezinflaţia. Chiar şi o rată de creştere de 4% este un obiectiv ambiţios pentru 
anul viitor. Reducerea inflaţiei la 22% va fi greu de realizat dacă nu se va putea 
implementa o combinaţie de măsuri care ar presupune o ajustare a politicii 
salariale centrată pe dinamica productivităţii şi pe un progres vizibil în 
restructurarea utilităţilor publice (în principal în privinţa sectorului energetic). 
Este adevărat că din punct de vedere al convenienţei politice, revizuirea 
cifrelor în sens negativ ar fi foarte dificil de susţinut de către Guvern; însă, în 
caz contrar i-ar fi la fel de dificil să aducă argumente pentru susţinerea unei 
creşteri de 5.1% în 2002. Aceasta trebuie să fie mai mult decât un exerciţiu de 
persuasiune intelectuală; trebuie să fie parte integrantă dintr-o dezbatere 
publică necesară, combinată cu măsuri de creştere a încrederii în politica 
aplicata. În acelaşi timp şi pe fondul creşterii incertitudinii în economia 
mondială, Guvernul ar trebui să imagineze scenarii alternative (optimist / mai 
puţin bun), cu implicaţiile pe care le-ar putea avea pentru buget, politica 
monetară şi de curs de schimb.  

 

 

 

 

Energie: Ajustările de preţ erau inevitabile, 
dar reforma sectorului energetic nu se 

poate reduce doar la atât 

 

 

 
Ca în fiecare toamnă, un aer de criză s-a răspândit în opinia publică la gândul 
că iarna este aproape, iar preţul energiei nu este suficient de mare pentru a 
permite producătorilor să funcţioneze fără pierderi, dar este suficient de 
ridicat pentru a crea probleme de plată familiilor cu venituri mici. După ce 
chestiunea a trenat luni de zile, Guvernul s-a decis în fine să scumpească (în 
lei) energia electrică şi termică. În ultima vreme Guvernul a tot încercat să 
amâne decizia, între altele şi pentru a mai reduce aşteptările inflaţioniste şi a se 
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încadra în ţinta de 29-30% fixată pentru acest an. Numai că aceste amânări au 
dus la acumularea de pierderi la companiile furnizoare ce par nesustenabile pe 
termen lung. 

Aşadar, Guvernul s-a decis să ridice preţul energiei termice la consumatorii 
casnici, să permită consiliilor locale să fixeze preţuri de referinţă diferite de cel 
naţional, în funcţie de condiţiile locale, şi să indexeze automat preţul energiei 
în funcţie de devalorizarea lunară a leului. În paralel, s-a creat un sistem de 
subvenţii pentru familiile cu venituri mici, alocate pe bază de testare a 
mijloacelor.  

Cu toate acestea, măsurile luate nu reprezintă nici pe departe o reformă de 
substanţă a sectorului energetic în România – ci doar, în cel mai bun caz, un 
modest (nou) început. Multe alte deficienţe structurale rămân încă 
nerezolvate. 

• Statul român continuă să joace rolul dual de colector de impozite şi 
producător de energie. Până acum prima funcţie a prevalat: s-a introdus 
TVA pe energie în loc să se ridice pur şi simplu preţul la consumator, iar 
companiile producătoare au fost forţate să crediteze alte firme de stat ce 
nu puteau fi deconectate din motive sociale (aceste credite comerciale laxe 
sunt de fapt arieratele). In consecinţă, statul-proprietar de utilităţi n-a 
putut investi în retehnologizarea sectorului energetic, iar uneori nu şi-a 
putut acoperi nici măcar costurile de operare4. Guvernul ar trebui să 
decidă care din funcţii este mai importantă şi să proiecteze o strategie 
pentru a reduce aceste efecte negative. De exemplu, dacă este ca sectorul 
energetic să devină o sursă de venituri pentru buget prin impozitele 
plătite, atunci trebuie ori privatizat rapid, ori preţul la consumator trebuie 
urcat în aşa fel încât să acopere întregul cost al producătorului (operare 
curentă plus investiţii). Este imposibil de a asigura simultan şi investiţiile 
necesare în producţie şi un preţ scăzut la consumator.  

• Pe baza experienţei din regiune, se pare că ar exista un compromis ce 
trebuie realizat între privatizare, pe de-o parte, şi liberalizarea pieţei de 
energie pe de alta. Investitorii strategici interesaţi să intre eventual pe piaţa 
românească de producere a energiei preferă contractele pe termen lung şi 
garanţiile de stat, fixând astfel piaţa într-o structură rigidă. Pe de altă 
parte, liberalizarea creează o perioadă de fluiditate instituţională care, 
adăugată riscului intervenţiilor politice discreţionare, descurajează 
potenţialii investitori. Ideea este aceeaşi ca mai sus: Guvernul are de făcut 
o alegere, bazată pe o strategie de durată, în privinţa direcţiei pe care o va 
lua reforma sistemului energetic. Bâjbâiala în structura actuală, când e 
greu de ghicit dacă există vreo opţiune deliberată ce stă la baza politicii 
energetice, sau lucrurile merg înainte din inerţie, creează incertitudine şi 

                                                 
4  Binig, A.V, M. Săndulescu and M. Stoican, 2000. About the relationship liberalization-
privatization in a power and heat sector in transition, FOREN 2000 – Regional energy forum, 
Neptun, Romania.  
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impun costuri caracteristice ambelor variante de acţiune, fără să producă 
însă şi vreun beneficiu.  

• Politica actuală este ineficientă pentru că subevaluează resursele energetice 
din producţia internă, grăbind astfel epuizarea lor şi producând costuri 
ascunse în societate. De exemplu, gazul natural extras în România este 
vândut la intern cu un preţ sub cel al pieţei mondiale, ceea ce duce la 
supra-consum, întârzieri în restructurarea industriilor energofage şi 
reducerea bunăstării sociale în general. În plus, cum deprecierea capitalului 
companiilor producătoare de energie nu poate fi introdusă în structura de 
preţ la consumator, modernizarea şi eficientizarea în acest sector este cu 
atât mai dificilă.  

• Subvenţionarea energiei furnizate publicului poate părea o soluţie atractivă 
politic, dar ea poate avea efecte perverse. Până de curând gazul natural era 
livrat consumatorilor casnici mult mai ieftin decât celor industriali (cam la 
jumătate de preţ), aşa că multă lume s-a deconectat de la sistemul de 
încălzire centrală şi a început să investească în centrale de apartament, care 
păreau mult mai eficiente. Unele instalaţii au fost mai mult sau mai puţin 
improvizate, ceea ce a crescut pericolul de poluare şi explozie în blocurile 
de apartamente – aşa cum a remarcat de curând şi premierul. Dar chiar cei 
care folosesc instalaţii licenţiate vor avea o surpriză neplăcută în iarna care 
urmează, după ce preţul gazului pentru consumatorii casnici a fost aliniat 
cu cel la consumatorii industriali. Cetăţeni care au investit  sume de până 
la 2.000 USD într-o centrală de apartament (aproximativ salariul pe un an) 
vor constata că nota de plată este cam la fel de mare ca şi înainte, iar 
recuperarea investiţiei este foarte dificilă. Acest exemplu trebuie să 
servească Guvernului drept avertisment că şi cele mai bine intenţionate 
măsuri sociale pot produce efecte imprevizibile, greu de reparat ulterior.  

Totuşi, problema centrală a sectorului energetic rămâne neplata facturilor. 
Companiile de stat sunt de departe cei mai indisciplinaţi clienţi – iar asta nu e de 
mirare din moment ce sunt încurajate să nu plătească printr-o structură de stimulente 
vicioase.  
O dată ce o companie minieră, metalurgică sau de transport se găseşte prinsă 
în lanţul arieratelor, poate folosi bonuri de compensare (“procese verbale de 
stingere a datoriilor”) pentru a-şi plăti furnizorii. Cum capitalul lichid este 
preţios, iar prin compensări se pot stinge doar datorii vechi, se stimulează 
astfel acumularea artificială de debite chiar şi atunci când ar exista oarece 
capacitate de plată: doar un manager slab sau iraţional îşi achită facturile la zi 
atunci când are la îndemână varianta mult mai avantajoasă de a amâna plata 
până când valoarea reală a ei scade. Cam jumătate din încasările 
Termoelectrica, principalul producător de electricitate, se fac prin mecanisme 
de acest tip, iar tendinţa este de creştere. Este nevoie de o corecţie rapidă a 
acestei structuri distorsionate de stimulente. 

Fig. 6 demonstrează că acumularea de arierate este în mare parte voluntară, iar 
nivelul preţurilor nu joacă un rol semnificativ. Preţul mediu al energiei 
electrice a fost în ultimii doi ani permanent sub cel pentru consumatorii 
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domestici, şi sub cel din 1997. Ceea ce echivalează cu a spune că electricitatea 
s-a ieftinit mult în termeni reali pentru consumatorii industriali din România. 
Teoretic, ar trebui deci ca acum să fie mult mai uşor pentru firme să-şi achite 
nota de plată. Dar cum arieratele continuă să crească, acesta e un semn că 
mare parte din sectorul industrial nu reacţionează de fapt la stimulentul 
preţurilor din cauza constrângerilor bugetare slabe descrise mai înainte. Încă o 
dată, situaţia nu se poate remedia atâta vreme cât nu se schimbă regula jocului.  

 

 

Fig. 6. Evoluţia preţului curentului electric
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Fig. 7. Evoluţia preţului la energie termică
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În concluzie, Guvernul ar trebui: 

• Să întărească constrângerile financiare în sectorul industrial – în 
special cel de stat – şi să se abţină de la a stimula artificial creşterea 
economică prin acumularea de arierate în sectorul industrial 

• Să restrângă utilizarea mecanismelor de compensare 

• Să urgenteze privatizarea în sectorul energetic, chiar cu preţul 
încetinirii liberalizării pieţei de electricitate şi sacrificării temporare 
a unor venituri la bugetul de stat – în situaţia actuală, aceste 
venituri sunt oricum în mare parte virtuale 

• Să proiecteze mecanisme de parteneriat public-privat pentru a 
încuraja investiţiile în distribuirea de electricitate, care are nevoie 
de sume masive pentru reabilitare.  

. 

 
 

  


