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 CÂT DE VOLATILĂ ESTE ECONOMIA ROMÂNIEI?  

 



EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 
 

 Trimestrul  
I-2001

Trimestrul 
II-2001

Trimestrul 
III-2001

Trimestrul 
IV-2001

Ian-
2002 

Feb-
2002

Mar-
2002

Apr-
2002

Mai -  
2002

Tendinţă

Creşterea PIB (analizată trimestrial), % 4,8 5,1 5,1 5,4  3,1
Devalorizarea leului, medie lunară, % 2,1 1,9 1,5 1,2 1,9 1,3 0,9 1,7 0,2
Inflaţia, medie lunară, % 2,7 2 1,8 2,4 2,3 1,2 0,4 2 1,9
Rata dobânzii (BUBOR, o săptămână) % 3,4 3,2 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 −
Producţia industrială, % evoluţie 6,8 -0,3 -0,6 -3,0 4,6 3,8 5,6 1,7 −
Deficitul comercial, medie lunară FOB/CIF 
(milioane USD) 274 408 205 504 257 239 263 339,8

Rata şomajului, % 10,7 9,3 8,1 8,1 12,4 13,2 13 11,1
Salariul mediu net, USD 99,2 96,3 92,9 96,4 114,1 106,3 111 118,5
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 



 
 
 
 
 
PE SCURT 
 
Justiţia românească pare a fi intrat în epoca scandalurilor, se află în criză, iar 
încrederea publicului în această a treia putere a atins un nivel critic. Cine este de 
vină? Justiţia în sine sau o îndelungată tradiţie a intervenţionismului politic în 
treburile sale. Aşa cum argumentează secţiunea Legal a actualului raport, modul 
în care se desfăşoară reforma justiţiei este la fel de important ca şi scopurile acestei 
reforme. Atâta vreme cât nu se va renunţa la intervenţiile politice, justiţia nu are 
nici o şansă să devină o putere adevărată în stat şi să îşi îndeplinească eficient 
sarcinile trasate de societate. SAR argumentează această idee printr-o analiză a 
sistemului juridic, care reuneşte concluziile mai multor rapoarte internaţionale şi ale 
unei dezbateri cu factori interesaţi, organizată în cursul lunii iunie. Raportul 
apreciază că schimbarea Constituţiei este un bun prilej pentru a ridica justiţia la 
rangul pe care îl merită.  
Sub o stabilitate de suprafaţă, anumite evoluţii mai puţin vizibile oferă serioase 
semne de îngrijorare, avertizează secţiunea Politic în urma analizelor asupra 
barometrului de opinie SAR – CURS din luna iulie. Partidul România Mare şi-a 
consolidat poziţia secundă în timp ce opoziţia democratică este în continuare 
dezorganizată iar încrederea în guvern a intrat pe o pantă care descreşte încet dar 
sigur. Corneliu Vadim Tudor a început să atragă electoratul rural al lui Ion Iliescu, 
cel mai important semnal de alarmă tras de acest număr al raportului. Pentru a opri 
trendul negativ, este nevoie de o remaniere guvernamentală, publicul are nevoie de 
figuri noi care să înlocuiască miniştrii compromişi sau ineficienţi. 
Secţiunea Economic ia în discuţie posibilele efecte ale recentelor scumpiri ale 
energiei, nevoia unei mai bune coordonări între Banca Naţională şi guvern şi revine 
asupra pericolelor ce decurg din recent anunţata creştere a salariului minim. A doua 
parte a acestei secţiuni se referă la gradul de stabilitate al economiei româneşti şi 
vulnerabilitatea la şocuri externe. 
O echipă a SAR a mers la Braşov pentru a evalua riscul unor conflicte sociale în 
acest oraş transilvan cu o îndelungată tradiţie a protestelor de stradă, care are de 
făcut faţă acum unor schimbări industriale de amploare. Concluziile acestei 
cercetări sunt prezentate în secţiunea Social. 
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Provocări pentru politica 
economică (II) 

Daniel Dăianu 

 
Acest material este partea a doua a unei abordări de ansamblu privitoare la provocările pe care 
România va trebui să le înfrunte în perioada următoare. Ultimele date confirmă dinamica 
macroeconomică pozitivă; dezinflaţia continuă într-un ritm rapid, iar creşterea transferurilor 
private din străinătate a contribuit la reducerea deficitului comercial  în primele cinci luni ale 
anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Trebuie menţionat însă că importurile au 
crescut puternic în lunile aprilie şi mai. 

Fig. 1. Evoluţia comerţului exterior, date lunare 
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Fig. 2. Transferuri private, fluxuri nete lunare 
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Rămâne însă îngrijorătoare dimensiunea indisciplinei financiare în economie, pe fondul 
dezinflaţiei şi al restructurării insuficiente (cauzată şi de nivelul scăzut al investiţiilor străine 
directe în economia românească, într-un moment în care formarea capitalului local este încă 
redusă). De asemenea, scăderea ratelor dobânzii, consecinţă a scăderii ratei inflaţiei, poate pune 
destulă presiune asupra băncilor care folosesc diferenţialul ridicat al dobânzii ca mijloc de 
acoperire a costurilor mari, provenite inclusiv din împrumuturile neperformante. Trebuie totuşi 
adăugat că trendul descendent al dobânzilor ar putea fi în favoarea firmelor care au acumulat 
un stoc mare de datorii, a cărui magnitudine depinde de rata reala a dobânzii.  

Fig. 3. Rata dobânzii, nominală şi reală, pentru clienţi nebancari 
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În continuare, ne vom axa pe relaţia dintre preţul energiei şi arierate, un aspect cheie al 
coordonării politicii economice, şi pe angajamentul asumat de Guvern de creştere a salariului 
minim. 

 

1. Arieratele şi preţul energiei;  
dimensiunea socială 

 

Ca fenomen, arieratele (indisciplina financiară) pot fi mult agravate de incapacitatea multor 
gospodării şi firme de a răspunde adecvat la modificări dramatice în preţul relativ al energiei. 
Este greu de combătut raţionalitatea creşterii preţului energiei pentru sectorul corporatist către 
un nivel de echilibru al pieţei; această creştere este parte componentă a procesului de impunere 
a constrângerilor bugetare tari în economie, prin eliminarea unei subvenţii nediferenţiate şi 
stimularea economiilor de energie şi a câştigurilor de productivitate în sectorul corporatist. 

O analiză mult mai nuanţată este necesară pentru gospodării. O creştere similară a preţului 
energiei a avut loc la începutul lui 19971, când ponderea populaţiei care trăia sub pragul sărăciei 
era de 22%. Între 1997 – 1999, şi pe fondul unor măsuri dureroase de ajustare, economia a 
suferit un declin puternic, cu un impact sever asupra veniturilor multora. Astăzi, numărul celor 
care trăiesc sub limita sărăciei depăşeşte 40% din populaţie. Chiar şi înainte de creşterea preţului 
energiei multe gospodării (în special formate din pensionari) nu reuşeau să îşi plătească datoriile 
către furnizorii de energie electrică şi termică pe timpul iernii. Este clar că aceşti oameni nu vor 
putea nici în continuare să îşi plătească facturile la energie; şi rata de colectare pentru furnizorii 
de energie va scădea în consecinţă2. 

Se poate susţine că această creştere a preţului energiei nu a fost bine calibrată (a fost prea 
abruptă). În plus, ea nu a fost însoţită de un program de eşalonare în timp a cheltuielilor 
suplimentare pe care trebuie să le suporte gospodăriile. Guvernul ar fi trebuit să încerce 
implementarea unei structuri duale a preţului, în care consumatorii casnici să plătească mai 
puţin. Nu se mai poate reveni acum în sensul reducerii preţului la energie, pentru că ar afecta 
credibilitatea politicii economice în general. Menţinerea unui nivel stabil al preţului la energie pe 
o perioadă mai îndelungată de timp (care ar conduce la erodarea sa prin inflaţie) nu ar rezolva 
problema în viitorul imediat. Ca urmare, Guvernul nu are altă variantă decât să intervină pentru 
susţinerea consumatorilor individuali cei mai afectaţi (cu veniturile cele mai modeste). Se pare 
că este în lucru un program de asistenţă pentru cei care nu îşi permit să plătească, dar detaliile 
sale tehnice sunt încă nefinalizate. Oricare ar fi instrumentele prin care s-ar urmări reducerea 
poverii financiare pentru persoanele cu venituri mici, trebuie conştientizat pericolul ca o parte 
din cei care plăteau până acum să nu o mai facă – ceea ce ar înrăutăţi şi mai mult situaţia 
furnizorilor de energie – dacă asistenţa nu este bine direcţionată. 

În plus, dacă se au în vedere astfel de subvenţii, ele ar trebui plătite direct în conturile escrow ale 
furnizorilor de energie, în loc să fie date persoanelor cu venituri mici, evitând astfel deturnarea 
                                                                          
1 Conform Raportului EWR nr.5/2001, preţul energiei electrice pentru consumatorii casnici a crescut de la 
10 USD/MWh în februarie 1997 la 45USD/Mwh în aprilie 2001, iar cel al energiei termice de la 5 
USD/Gcal la 17 USD/Gcal în aceeaşi perioadă. 
2 Este destul de surprinzător că cei care au conceput acest plan de creştere a preţului la energie mizează pe o 
rată superioară a colectării (la nivelul gospodăriilor), care ar apare drept criteriu de performanţă în discuţiile 
cu FMI şi, probabil, este inclusă în scrisoarea suplimentară de intenţie.  



E A R L Y  W A R N I N G  R E P O R T  
R O M A N I A  

 7 

subvenţiilor către alte destinaţii. Este dificil de evaluat impactul creşterii preţului la energie 
pentru consumatorii casnici asupra situaţiei financiare a furnizorilor de energie; este de 
asemenea dificil de estimat impactul asupra bugetului public al angajamentului făcut de Guvern 
de a sprijini familiile care au nevoie de asistenţă, de vreme ce detaliile concrete ale acestei 
asistenţe nu sunt creionate. 

În ceea ce priveşte sectorul corporatist, este necesară o monitorizare strictă pentru a vedea dacă 
îmbunătăţirea situaţiei plăţilor, acolo unde ea s-a produs, se menţine. În plus, s-ar putea ca 
unele dintre firmele care încep să plătească (sau plătesc mai mult) pentru energie electrică şi 
termică – pentru a nu fi deconectaţi de furnizori – să acumuleze tot mai multe arierate către alţi 
furnizori. De aceea, arieratele agregate pe ansamblul economiei ar putea, contrar aşteptărilor, să 
nu scadă. O asemenea situaţie ar reprezenta un indicator negativ pentru sustenabilitatea 
relansării economice şi nu ar întârzia să se reflecte şi în contabilitate. Guvernul trebuie deci să îi 
identifice pe marii vinovaţi, cei care pot plăti şi nu o fac, şi să crească presiunea asupra lor. 

2. Coordonarea politicii economice 
 

Mai sunt multe de făcut pentru îmbunătăţirea coordonării politicii economice. Ultimul raport 
din această serie (nr.4/2002) s-a ocupat de câteva aspecte în această direcţie, şi a susţinut 
diminuarea numărului de ministere economice şi crearea unui Minister al Economiei3, care ar 
putea include şi Departamentul de Comerţ Exterior4. În continuare, ne vom concentra atenţia 
asupra coordonării dintre Guvern şi Banca Naţională, necesară pentru atingerea principalelor 
ţinte ale politicii economice: dezinflaţia şi creşterea economică. 

În ultimul timp, s-a înregistrat o avalanşă de declaraţii privind nivelul 
dobânzilor din economie. Oficiali guvernamentali au deplâns nivelul ratei 
reale a dobânzii. În acelaşi timp, reprezentanţi ai BNR au subliniat 
capacitatea limitată de intervenţie a Băncii Naţionale şi pericolul slăbirii 
controlului lichidităţilor, ca mijloc de reducere a ratei dobânzii. S-ar părea 
că nu există un dialog suficient de clar între Guvern şi Banca Naţională 
privind coordonarea politicii macroeconomice. În fapt, o coordonare 

substanţială şi consistentă a politicii Guvernului şi a BNR este cerută de funcţionarea 
acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, în special de acordul stand-by cu FMI, 
deoarece politica monetară şi valutară a BNR este strâns legată de politica bugetară a 
Guvernului. Acelaşi lucru se poate spune şi în relaţia cu UE. Creşterea rezervelor Băncii 
Naţionale, ritmul dezinflaţiei, expansiunea bazei monetare (a creditului net în economie şi a 
ofertei monetare, în general) sunt puse în legătură cu nivelul deficitului bugetar, cu apelul la 
surse interne de finanţare a acestuia, cu evoluţia aşteptată a dobânzilor, cu politica salarială a 
Guvernului, etc. În măsura în care acordul stand-by este văzut ca proces, legăturile operaţionale 
dintre Guvern, via Ministerul de Finanţe, şi BNR sunt mai evidente. Dar, pe parcursul 
implementării programului apar confruntări de opinii, pentru că economia nu este o ştiinţă 
                                                                          
3 Ministerul Economiei, pe model german (acest model se regăseşte şi în Austria, Grecia, şi alte ţări membre 
UE), ar include prerogativele actualului Minister al Dezvoltării şi Prognozei şi ar avea sarcina de a coordona 
politica economică în ansamblu. Însă o asemenea sarcină nu ar fi uşor de îndeplinit, dat fiind numărul mare 
al ministerelor economice existente, rolul cheie jucat de Ministerul de Finanţe în întregul proces decizional 
asupra politicii economice, şi “greii politici” aflaţi la conducerea unor ministere (Ministerul Industriilor, 
Ministerul Transporturilor).  
4 Departamentul de Comerţ ar putea fi integrat şi în Ministerul Industriei, ca în Marea Britanie sau Grecia. 
Ministerul Industriei şi Comerţului s-ar ocupa de toate aspectele legate de funcţionarea industriei şi 
comerţului.  

Legătura dintre 
politica bugetară 
şi politica 
monetară şi 
valutară trebuie 
întărită 
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exactă şi orice opţiune de politică economică prezintă compromisuri. Există însă căi de întărire 
a comunicării dintre Guvern şi BNR şi de stabilire a unui consens operaţional care să sprijine 
implementarea politicii economice. 

Recent, premierul Năstase a cerut cabinetului său (consilierului său economic) să menţină o 
legătură mai strânsă cu BNR. Un mijloc clar şi la îndemână de consolidare a dialogului 
sistematic dintre Guvern (prin Ministerul de Finanţe) şi BNR ar fi resuscitarea Comitetului 
Comun pentru Pieţele de Credit; acest organism, format din responsabili şi experţi ai 
Ministerului de Finanţe şi BNR, a fost înfiinţat în 1998 şi se întrunea săptămânal în vederea 
coordonării intervenţiilor celor două instituţii pe pieţele de credit. Trezoreria Ministerului de 
Finanţe acţionează ca o mini bancă naţională, atrăgând lichiditate de pe pieţele de credit prin 
împrumuturi şi injectând lichiditate în ele când operează cheltuieli. Intervenţiile Ministerului de 
Finanţe îşi au corespondentul în operaţiile de sterilizare ale BNR, aceasta încercând să menţină 
controlul ofertei monetare. De fapt, dinamica ratei interne a dobânzilor este determinată atât de 
împrumuturile şi cheltuielile Ministerului de Finanţe cât şi de depozitele atrase de BNR şi 
injecţiile monetare ale acesteia în urma tranzacţiilor valutare. Ca urmare, coordonarea politicii 
ambelor instituţii are un impact deosebit asupra pieţelor de credit şi a dinamicii ratei dobânzii, 
cu atât mai mare cu cât monetizarea economiei (ponderea ofertei monetare în PIB) este 
scăzută. 

Resuscitarea acestui comitet ar fi mai mult decât utilă şi ar trebui completată de un dialog mai 
eficient între membrii unei troici: guvernatorul BNR, ministrul de finanţe, şi consilierul 
economic al primului ministru. Se înţelege că o comunicare personală mai bună între şeful 
executivului şi guvernatorul BNR ar înlesni considerabil lucrurile. Crearea unui Minister al 
Economiei ar uşura coordonarea politicii economice, dar ar ridica la rândul său probleme dacă 
nu ar fi bine gândită. 

3. Creşterea salariului minim 
Guvernul a anunţat creşterea cu aproximativ 25% a salariului minim: de la circa 60 de Euro la 
75 de Euro (2,5 milioane lei la cursul actual). Această creştere planificată este rezultatul 
negocierilor prelungite cu sindicatele şi a fost salutată, de unii, ca un mijloc de menţinere a păcii 
sociale în acest an. Această creştere poate fi privită, cu o imagine de ansamblu, şi în contextul în 
care Guvernul caută metode de compensare a creşterii dramatice a preţului energiei. 

Trebuie însă să avem în vedere şi posibile efecte negative ale acestei măsuri. Dacă această 
creştere va duce la creşteri şi pe alte paliere de salarizare, atunci anul viitor vor apărea presiuni 
inflaţioniste, iar profitabilitatea unor firme (unde câştigurile de productivitate nu apar suficient 
de repede) va fi afectată. Deja productivitatea nu pare să crească la nivelul aşteptărilor – 
creşterea producţiei industriale e tot mai puţin impresionantă, în condiţiile în care numărul 
angajaţilor a crescut de la 4,31 milioane în ianuarie 2002 la 4,38 milioane în aprilie 2002.  

Tendinţa de a opera în economia subterană va creşte pentru aceste firme. Asemenea efecte vor 
avea un impact bugetar, care trebuie estimat de către guvern. Astfel de estimări nu par a fi fost 
făcute atunci când s-a luat decizia creşterii salariului minim. Poate că guvernul a anticipat că 
majoritatea efectelor vor apărea abia în bugetul de anul viitor; acesta nu este însă un motiv 
convingător dacă luăm în considerare toate efectele potenţiale. O dată în plus, lipsuri în 
formularea şi coordonarea politicii economice răzbat la suprafaţă şi necesită o abordare atentă 
şi hotărâtă. Guvernul trebuie să îşi îmbunătăţească capacitatea analitică în domeniul economic 
şi să aibă o perspectivă pe termen mai lung în procesul decizional. 
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Fig. 4. Producţia industrială, creştere agregată faţă de perioada similară a anului 
trecut 
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Cât de volatilă este economia 
României? 

 
În ultimii trei ani, economia românească s-a înscris pe o traiectorie de creştere care promite să 
fie de lungă durată. Fluxurile de capital străin au intrat în ţară într-o asemenea măsură 
(însumând peste 15% din PIB anul trecut) încât au ridicat probleme serioase de sterilizare – în 
2000 şi 2001, fluxul net de rezerve oficiale acumulate a acoperit doar o treime din totalul 
intrărilor de capital privat. Rata de schimb cunoaşte o apreciere reală, inflaţia a fost potolită 
(deşi metodele de măsurare sunt discutabilă) iar volumul comerţului exterior a crescut (deşi mai 
încet în 2002 faţă de 2001). 

Cât de stabile sunt aceste evoluţii şi care sunt şansele ca situaţia să se schimbe brusc în cazul 
unor şocuri adverse? Pentru a răspunde acestei probleme, am calculat volatilitatea unor 
variabile macroeconomice, folosind coeficientul de variaţie, egal cu abaterea standard supra 
valoarea medie, pentru un şir de date. 
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Fig. 5.. Volatilitatea intrărilor de capital  
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Notă: date trimestriale pentru anii ’90; datele anormal de mari înregistrate pentru Ungaria şi Slovenia provin din subestimarea mediei, 
din cauza unor ieşiri masive de capital. Sursa: Claudia Buch, Lusine Lusinyan (2002), Short-Term Capital, Economic 
Transformation and EU Accession, Economic Research Center of the Deutche Bundesbank, Discussion paper 02/02 

În România, volatilitatea intrărilor de capital privat a fost printre cele mai ridiacte din regiune 
(vezi tabelul 1). Conform predicţiilor teoretice, investiţiile directe (ISD) s-au dovedit mai puţin 
volatile decât cele de portofoliu, iar acestea, la rândul lor, au fost mai puţin volatile decât alte 
fluxuri de capital privat pe termen scurt. Totuţi, volatilitatea ISD, cea mai mare dintre ţările din 
regiune, validează ipoteza că ISD au fost atrase în România mai degrabă de motive 
conjuncturale (în special, de posibilitatea de a încheia înţelegeri speciale cu autorităţile) decât de 
fundamente macroeconomice solide. O lucrare recentă5 arată că în România ISD sunt puternic 
corelate cu acumularea deficitului comercial şi a datoriei externe negarantate6, indicând că 
intrările de capital din investiţii directe sunt asociate cu ieşiri semnificative de capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
5 Liviu Voinea (2002) Revisiting FDI Patterns in Transition. The case of Romania, lucrare prezentată la al 7-lea 
Congres EACES, Bologna, iunie 2002. 
6 Correl = 0.65, respectiv 0.68,  pentru un număr de 12 observaţii. 
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Fig. 6. Volatilitatea activelor externe nete, date lunare, 1991 - 2002 
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Sursa: calculele autorului 
 

Volatilitatea investiţiilor de portofoliu este probabil să continue în contextul măsurilor serioase 
de reorganizare a BVB şi Rasdaq; în primele patru luni din 2002, investiţiile de portofoliu au 
fost în fapt net negative (-37 mil. USD). 

Referitor la volatilitatea altor intrări de capital, ea va fi sporită de deschiderea contului de 
capital, fapt relevat şi de recentele modificări în volumul (şi semnul) unor capitole din balanţa 
de plăţi, cum ar fi investiţiile directe în străinătate7 sau depozitele rezidenţilor în străinătate8. 

Pe de altă parte, volatilitatea de ansamblu a activelor externe nete a scăzut semnificativ în 
ultimul timp (vezi Fig. 1). Aceasta este o evoluţie normală, dat fiind faptul că politica de 
liberalizare a contului de capital a fost de a liberaliza intrările de capital înaintea ieşirilor de 
capital. Când ieşirile de capital vor fi deplin liberalizate, în viitorul apropiat, la fel ca şi  unele 
instrumente monetare specifice, pot apărea ieşiri majore de capital şi creşterea volatilităţii. După 
cum arată tabelul 2, activele externe nete au o volatilitate superioară activelor interne nete, şi 
această trăsătură a fost stimulată atunci când s-au făcut paşi bruşti pe calea liberalizării 
financiare, aşa cum a fost cazul în 1997. 

  
Fig. 7. Volatilitatea unor diferiţi indicatori macroeconomici 

 Numărul de observaţii  
şi perioada 

Abaterea standard/medie 

Active externe nete 135 / 
Ianuarie 1991 – Martie 2002 

1.83 

Active interne nete 135 / 
Ianuarie 1991 – Martie 2002 

0.95 

Exporturi 15 / 
Martie 2001 – Mai 2002 

0.07 

                                                                          
7 De la 18 mil. USD în primele patru luni din 2001, la -34 mil. USD în primele patru luni din 2002. 
8 De la 1 mil. USD în primele patru luni din  2001, la 340 mil. USD în primele patru luni din 2002. 
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Importuri 15 / 
Martie 2001 – Mai 2002 

0.08 

Cursul de schimb Leu-USD 317 /  
Ianuarie 2001 – Martie 2002 

0.06 

Volumul tranzacţiilor, Bursa de Valori 
Bucureşti 

18 / 
Ianuarie 2001 – Mai 2002 

0.61 

Volumul tranzacţiilor, Rasdaq 18 /  
Ianuarie 2001 – Mai 2002 

0.56 

Sursa: calculele autorului 
 
După cum era de aşteptat, tranzacţiile pe piaţa primară şi secundară au fost volatile. Exporturile 
şi importurile au fost foarte stabile, observaţie care confirmă aprecierile noastre anterioare 
privind lipsa unor schimbări recente ample în structura şi performanţa comerţului exterior (vezi 
Raportul anual de prevenire a crizelor - 2001 şi Raportul de prevenire a crizelor 3/2002). 

În special merită reţinută stabilitatea ratei de schimb (vezi Fig. 2). Variaţiile au avut loc într-o 
marjă foarte îngustă. 

Fig. 8. Volatilitatea cursului de schimb 
  

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

-I

St. dev./mean

 
Sursa: calculele autorului 
 
Aceasta ne oferă un indiciu privind opţiunile de politică economică în viitorul apropiat. Crizele 
financiare internaţionale recente (Mexic 1994, Asia 1997, Argentina 2001) susţin teoria privind 
„trilema imposibilă”, conform căreia coexistenţa unui curs de schimb fix, a politicii monetare 
autonome şi a liberei circulaţii a capitalului este nesustenabilă pe termen mediu şi lung. Daca 
BNR va fi tentată să oficializeze aparenta stabilitate a cursului de schimb, sub forma unei benzi 
de fluctuaţie, atunci vor apărea presiuni fie spre renunţarea la autonomia politicii monetare prin 
Euroizare, fie spre încetinirea procesului de liberalizare a contului de capital. Revenind la 
problema finanţării externe, un indicator de volatilitate şi reversibilitate este raportul dintre 
fluxurile de capital pe termen scurt, şi cele pe termen mediu şi lung; el arată în cazul României 
oscilaţii mari şi o evoluţie ascendentă în ultimii ani. 
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Fig. 9. Raportul dintre fluxurile brute de capital străin pe termen scurt, faţă de cele 
pe termen mediu şi lung 
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Notă: fluxuri pe termen scurt = portofoliu + datorie externă pe termen scurt + erori şi omisiuni; 
Fluxuri pe termen mediu şi lung  = ISD + datorie externă pe termen lung 
Sursa:calculele  autorului 
 
Acest indicator ar trebui analizat împreună cu prevalenţa finanţării pe termen scurt (mai puţin 
de un an) în creditul bancar internaţional pentru România (40% din total, locul al treilea în 
regiune după Cehia şi Letonia) şi în structura împrumuturilor prin obligaţiuni (28.3% din total, 
locul întâi în regiune)9. 

Pe baza tuturor indicatorilor de mai sus, avertizăm asupra faptului că economia românească 
este mai volatilă decât poate părea la prima vedere; mai mult, în ceea ce priveşte fluxurile de 
capital şi finanţarea pe termen scurt, avem unul dintre cele mai ridicate grade de volatilitate 
dintre ţările candidate. Ieşirile masive de capital nu ar fi deloc o surpriză pe parcursul şi după 
încheierea liberalizării contului de capital, iar finanţarea contului curent nu este lipsită de riscuri, 
având în vedere acest nivel de volatilitate. 

                                                                          
9 Date FMI şi BRI pentru anul 2000 (citate în Buch, op.cit). 


