
R A P O R T  D E  A N A L I Z A  S I  P R O G N O Z A  ( P W R )  −  2 0 0 4  
 

FOCUS 

ECONOMIE 
 

 
SFIDĂRI DE POLITICĂ ECONOMICĂ ÎN 2004 
Ce se poate aştepta în materie de politici economice în 2004, având în vedere 
circumstanţele speciale ale unui an electoral, precum şi faptul că guvernul 
încearcă să închidă cât mai multe capitole de negociere şi să obţină statutul de 
economie de piaţă funcţională fără clauze ambigue? Secţiunea de faţă 
analizează o serie de probleme specifice agendei macroeconomice. 
Chestiunile punctuale ridicate de capitolele de acquis negociate cu UE – în 
special dosarele energie şi agricultură – nu sunt detaliate aici, ci vor fi reluate în 
ediţii viitoare ale rapoartelor SAR.  

1. PRIVIRE GENERALĂ 
România a încheiat anul 2003 cu performanţe macroeconomice bune, deşi nu 
fără pată. Creşterea înregistrată va fi probabil în jur de 4.7%, inflaţia a scăzut la 
14.1% (dec-dec), execuţia bugetară se încheie, se pare, cu un deficit de 2.3% 
(deci sub cel programat de 2.6%)(Fig. 1), iar rezervele băncii centrale au crescut 
uşor la aproape 8 miliarde euro. Investiţiile străine directe au urcat puţin peste 1 
miliard euro, deşi nu într-un mod spectaculos. Aceste rezultate au fost însoţite de 
o îmbunătăţire a ratingului de ţară din partea principalelor agenţii, deşi România 
rămâne încă sub nivelul recomandării de investire. 

Problema principală a reprezentat-o creşterea masivă a deficitului de cont 
curent, ajuns în jur de 6.5% din PIB (cu circa 3% mai mult decât anul trecut). În 
plus, tensiunile generate de insuficienta restructurare a nucleului dur al industriei 
s-au perpetuat şi au dus la creşterea deficitului comercial. Efectul acestor 
tensiuni se reflectă în nivelul ridicat al arieratelor de plată în economie.  

Anul 2004 este important în sine – dar mai cu seamă ca reper pentru direcţia pe 
care o va urma economia românească ulterior. Asta deoarece procesul de 
dezinflaţie intră într-un stadiu critic, în care disciplina financiară şi fiscală va 
conta tot mai mult. Iar aceasta din urmă va depinde în mod hotărâtor de 
restructurarea sectoarelor industriale cheie (ca generarea şi distribuţia de 
energie).  

Fig. 1. Indicatori macroeconomici 

 2000 2001 2002 2003* 2004** 
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Creştere PIB, %  2.1 5.7 4.9 4.7 4.8 

Rata inflaţiei, %, sf. Dec               40.7 30.3 17.8 14.1 10 

Deficit bugetar, %                       -3.5 -3.3 -2.7 -2.3 -2.3 

Deficit de cont, % -5.7 -5.6 -3.6 -6.5 -6 

Total datorie externă  
% PIB           
% exporturi                                

 
 

 
31 
81 

 
32 
85 

 
32 
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34 

Sursa: Statistici naţionale şi date proprii          *estimări,  **prognoze            

 

2. DE CE A CRESCUT ATAT DE MULT DEFICITUL DE CONT CURENT? 
Cine a urmărit îndeaproape dinamica deficitului comercial în prima jumătate a 
lui 2003 a rămas probabil surprins de creşterea şocantă a acestuia. Speranţele 
de peste vară că această dinamică se va normaliza s-au risipit repede, iar 
deficitul comercial a urcat în continuare, în special în trimestrul patru. E drept că, 
deşi aceasta este o creştere considerabilă (de la 3.6% din PIB în 2002 la 6.5% în 
2003), evoluţiile trebuie judecate dintr-o perspectivă mai largă. Nivelul mediu în 
perioada 2000-03 este în jur de 5%, iar anii 2002 şi 2003, deşi alăturaţi, reprezintă 
cazurile extreme. În acelaşi timp însă trebuie spus că, din cauza nivelului 
insuficient al investiţiilor străine directe în România, pare să existe un nivel critic în 
jur de 7% la care finanţarea devine dificilă şi sunt necesare ajustări dureroase ale 
balanţei de plăţi. Acest lucru s-a verificat evident în ultima decadă. 

De ce a crescut atât de mult deficitul de cont în 2003? O primă explicaţie are 
de-a face cu motorul creşterii de anul trecut – cererea internă (spre deosebire 
de anii anteriori când acest rol l-au jucat exporturile). Alte cauze ţin de 
indisciplina financiară şi ineficienţa multor actori economici (arieratele permit 
firmelor să importe fără să plătească creditorii interni), dependenţa puternică a 
exporturilor de importurile de bunuri intermediare, înrăutăţirea termenilor 
comerciali (s-a scumpit petrolul), seceta din vară care a dus la importuri sporite 
de cereale şi alte mărfuri alimentare1, capacitatea scăzută de a produce bunuri 
competitive, aprecierea leului (şi a euro faţă de dolarul SUA, care face astfel 
importurile în dolari foarte atractive) şi, nu în ultimul rând, reducerea subvenţiei 
generale pentru export introdusă în 20002. Creditul de consum şi-a adus de 
asemenea aportul la creşterea deficitului de cont.  

Cum ar trebui să privim aceste evoluţii spectaculoase şi cum ar trebui judecate 
controversele din ultima vreme pe această temă? Băncile comerciale au 
dreptate să mărească creditarea de consum, pentru că ea aduce profituri 
importante. Clienţii sunt la fel de bucuroşi să cheltuiască pe seama veniturilor 
                                                 
1 Deficitul comercial la mărfuri alimentare pare să fi depăşit 1 miliard de euro în 2003, cu 
60% mai mult decât în 2002.   
2 Această subvenţie (un impozit pe profit de 5% pentru exportatori, faţă de cota 
generală de 25%) introdusă în 2000 va trebui să fie retrasă definitiv ca urmare a 
acordurilor cu UE şi FMI.  
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viitoare. Până la urmă creditul de consum reprezintă abia 20% din tot creditul 
neguvernamental (cam 2.4% din PIB), deci nu e principalul factor care explică 
mărirea deficitului comercial. Pe de altă parte, viteza de creştere a creditului de 
consum este impresionantă, cam 30% în ultimul an, chiar dacă porneşte de la un 
nivel scăzut şi e influenţată de relativa noutate a sa ca produs financiar de 
masă. Unele bănci cu norme prudenţiale interne mai slabe se pot afla în 
dificultate la un moment dat, ceea ce va afecta întregul sistem. În plus, după 
cum aminteam mai sus, deficitul de cont se apropie de pragul critic de 7%. 
Dacă investiţiile străine directe nu ajută mai mult la finanţarea acestuia3, iar 
fluxurile de investiţii de portofoliu nu devin mai puţin speculative, credibilitatea 
politicilor poate fi pusă sub semnul întrebării. Asta ar fi chiar paradoxal, având în 
vedere că principalele agenţii de rating tocmai au îmbunătăţit calificativele 
pentru România în ultima vreme.  

3. ŢINTE DE POLITICĂ ŞI OPŢIUNI ÎN 2004 

Principalele ţinte declarate ale guvernului pentru 2004 (unele revizuite) sunt: 
• aducerea inflaţiei la niveluri cu o singură cifră (9%) 
• o rată de creştere a PIB de 5.5% 
• reducerea deficitului de cont curent la 5.8% – deşi cifra încă se discută cu 

oficialii FMI 

Probabilitatea de a atinge aceste obiective trebuie evaluată din perspectiva 
presiunilor unui an electoral, a tendinţei crescătoare a deficitului de cont şi a 
constrângerilor structurale ale economiei româneşti. În ultima categorie intră 
deficitele cvasi-fiscale, care vor împovăra peste măsură bugetul dacă nu li se 
găseşte o rezolvare. Nu e mai puţin adevărat că intenţia de a încheia 
negocierea tuturor capitolelor de aderare la UE furnizează o ancoră bună 
pentru politici. 

Două chestiuni trebuie privite mai îndeaproape aici. Prima este  reprezentată de 
obiectivul foarte ambiţios de dezinflaţie (de la 14.1 la 9%), iar a doua de 
conflictul latent între ţinta de creştere economică şi nevoia de a controla 
deficitul de cont curent.  

3.1. Reducerea inflaţiei sub 10% 

Ţinta scăderii nivelului inflaţiei la o singura cifră trebuie analizată în contextul unei 
defectuoase restructurări economice precum şi a persistenţei arieratelor în 
economie. Numere anterioare din PWR au subliniat legătura dintre aceste 
elemente, dar subiectul este destul de important pentru a merita din nou 
menţionat. Constrângerile bugetare nu operează aşa cum ar trebui să opereze 
iar companiile generatoare de pierderi acumulează constant arierate/deficite 

                                                 
3 Marile privatizări (precum Petrom sau BCR) nu trebuie privite ca mijloace de a finanţa 
deficitul de cont curent. E o greşeală ca veniturile din privatizare să fie folosite pentru 
consum, în lipsa unor şocuri economice cu totul excepţionale. Ele trebuie utilizate pentru 
finanţarea reformei producţiei de bunuri publice (precum cea a sistemului de pensii, de 
exemplu). 
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cvasi-fiscale4. Marile companii au încercat să speculeze nivelul ridicat al inflaţiei 
folosindu-l ca mijloc pentru stabilizarea arieratelor în termeni reali şi implicit ca 
mijloc pentru evitarea colapsului. Nivelul total al arieratelor din economie se 
ridica în acest sens la 38% din PIB la sfârşitul anului 2002 (mai mari decât în 2001 – 
Fig.2). Date pentru 2003 nu sunt disponibile încă dar sunt semnale alarmante că 
progresul este nesemnificativ. Interesant, procentul arieratelor produse de către 
sectorul privat în totalul economiei a crescut, devenind un bun indicator pentru 
hazardul moral din domeniul economic. Scăderea inflaţiei creează presiuni 
asupra companiilor cu pierderi iar în eventualitatea în care restructurarea 
acestora va stagna există riscul ca deficitul cvasi-fiscal să sufoce bugetul şi chiar 
întreaga economie.5 Dezinflaţia va bloca sistemul în care constrângerile 
bugetare nu operează nestingherit.  

Fig. 2. Arierate de plată (%PIB) 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Economie naţională 35.61 40.36 40.48 35.76 38.29 

Către producători 14.99 17.23 17.78 16.55 17.20 

Către alţi creditori      6.68 9.05 10.31 9.88 11.94 

Către bănci                    5.97 6.16 3.89 3.57 2.34 

    Către buget                 7.96 7.93 8.57 5.75 6.81 

Sectorul privat              15.37 18.66 17.71 19.28 20.9 
Sursa: Banca Mondială  

3.2. Creşterea şi echilibrul macroeconomic 

Credem ca ritmul dezinflaţiei anul acesta (către o rată anuală de 9%) şi 
obiectivul creşterii economice cu 5.5% se lovesc de obstacolul creat de 
creşterea deficitului de cont curent. Poate fi imaginat un scenariu în care ţinta 
creşterii economice este cel mai puţin afectată,  scenariu bazat pe încercarea 
de a menţine constantă cota deficitului de cont curent de anul acesta – în 
speranţa că investiţiile străine directe şi alte investiţii externe vor uşura finanţarea 
deficitului.  Atingerea unei creşteri economice de 5.5%  pare atractivă în 
condiţiile presiunilor care apar în anii electorali. Acest amestec de politici va 
putea periclita echilibrul macroeconomic prin miza crescută a unor indicatori 
extrem de variabili. Astfel, o politică mai sensibilă ar încerca să diminueze 
deficitul de cont curent la 6% din PIB. De altfel, reducerea deficitului de cont 

                                                 
4  În special în domeniul energetic unde pierderile sunt anual de 2% din PIB. Arieratele 
(pierderi) sunt de asemenea semnificative în industria petrochimică. 
5 Mai mult, persistenţa unor deficite cvasi-fiscale pun la îndoială necesitatea grăbirii 
procesului de liberalizare a contului curent şi de ţintirea inflaţiei în viitorul apropiat. 
Adăugând deficitele cvasi-fiscale la deficitele oficiale ale bugetului public se vor crea 
anumite circuite din punct de vedere metodologic (ca mijloc de ilustrare a nivelului 
actual de „deficit public consolidat”), dar ignorarea/subestimarea acestora ar fi cu 
siguranţă o greşeală.   
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curent pare să fi devenit o prioritate în sine, întrega politică macroeconomică 
fiind modelată în funcţie de acest scop : Banca Naţională a atras lichidităţi, 
(fapt care a dus la o creştere a ratei dobânzilor pentru împrumuturi în lei) a luat 
măsuri de restrângere a creditului pentru consumatori, tinta de deficit bugetar 
urmează la rândul său să fie redusă la un nivel probabil de 2.3% (de la un 
obiectiv de 3%) iar intenţia generală este de reducere a deficitelor cvasi-fiscale. 
Toate aceste măsuri urmăresc o inhibare a cererii domestice agregate.    

Ideea este că aducerea inflaţiei la o singură cifră şi reducerea deficitului de 
cont curent cu o cotă marginală substanţială (0.7 - 0.8% din PIB) trebuie corelate 
cu o stabilizare fermă a cererii interne, care, dacă celelalte condiţii rămân 
neschimbate, va restricţiona dinamica PIB-ului. Cu siguranţă că analiza aceasta 
trebuie să ia în calcul presiunile anului electoral, presiuni care pot duce la 
instabilitate în politici. Există totuşi premise pentru reducerea consecinţelor 
colaterale nefaste (derivate din măsuri populiste) premise legate de 
condiţionalitatea Uniunii Europene (România doreşte atât să închidă cât mai 
repede posibil capitolele de negociere aflate în discuţie cât şi să primească 
statutul de economie funcţională în 2004). În condiţiile aplicării unei politici 
coerente se pot obţine cele două obiective generale: o rată a inflaţiei cu o 
singură cifră şi o cotă a contului curent sub 6% din PIB. Dacă însă ţinta 
primordială este creşterea economică, îndeplinirea celorlalte obiective va avea 
de suferit. Un amestec de politici care urmăreşte optimizare în condiţii de 
presiune va trebui să includă o liberalizare mai prudentă a contului de capital.      

3.3. Motivele pentru care contul de capital trebuie liberalizat cu prudenţă 

Economia românească are nevoie de instrumente pentru a se putea adapta 
diverselor şocuri financiare pentru că: deficitele cvasi-fiscale sunt mari; deficitul 
de cont curent a crescut brusc în 2003; competitivitatea economică este 
scăzută iar exporturile au scăzut de asemenea în ultimul an (insuficiente produse 
de export cu valoare adăugată mare; politici slabe de stimulare a exportului sau 
de substituire a importurilor); rata de dependenţă faţă de transferuri private 
externe este destul de mare (se situează la peste1.5 miliarde Euro, acoperind 
30% din deficitul comercial al României); investiţiile străine directe sunt 
insuficiente.  

O capacitate de ajustare neadecvată ar duce la împovărarea excesivă a 
politicii bugetare.  

Împovărarea bugetară este o realitate în toate ţările Uniunii Europene dar în 
România efectele ar fi  mult mai grave.  Liberalizarea totală a contului de capital 
ar complica utilizarea politicilor monetare şi a politicilor privind rata de schimb a 
Băncii Naţionale şi per ansamblu, ar  expune economia unor şocuri majore. De 
aceea decizia Băncii Naţionale a României de a renunţa la unele măsuri de 
liberalizare propuse pentru implementare în 2004 este liniştitoare. O liberalizare 
prudentă este de asemenea utilă în sensul  conservării unui anumit grad de 
autonomie absolut necesar în desenarea politicii monetare.   

3.4. Impactul aplicării acquis-ului 

Ţintele creşterii 
economice şi  
scăderii inflaţiei  
în 2004 nu sunt 
consistente cu 
obiectivul 
reducerii 
deficitului de 
cont curent   
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Relaţia dintre inflaţie, indisciplină financiară şi creşterea economică va fi din ce 
în ce mai mult influenţată de procesul implementării acquis-ului comunitar. 
Politicile care reglementează competiţia şi ajutorul de stat, şi care sunt conforme 
cerinţelor acquis-ului, vor pune probleme serioase companiilor ineficiente. Este 
adevărat că arieratele nu depind numai de bugetul de stat, fapt ce ar îmblânzi 
presiunile legislaţiei europene, dar schimbarea regimului legislativ va fi  în final 
radicală. Presiuni suplimentare vor apărea datorită eliminării barierelor 
comerciale şi a reglementărilor europene legate de protecţia mediului. Fără o 
restructurare radicală şi o creştere adiacentă a productivităţii multe companii 
vor trebui să-şi închidă porţile. Pe de o parte acest lucru va duce la o reducere a 
presiunii asupra balanţei de plăţi; pe de altă parte va avea consecinţe negative 
din punct de vedere social. Pentru a reduce această povară, este nevoie de noi 
locuri de muncă şi de aceea creşterea  economică trebuie să fie durabilă. 
Durabilitatea creşterii economice se bazează însă pe o restructurare în 
profunzime şi pe o disciplină financiară sporită, pe investiţii străine consistente. 
De aceea, problema restructurării este foarte importantă, atât în 2004 precum şi 
în anii următori (pentru că implementarea acquis-ului va trebui grăbită după 
2004). Aici, de asemenea, trebuie subliniată importanţa investiţiilor străine directe 
ca mijloc de restructurare a economiei şi de suplimentare a investiţilor 
domestice. 

 
4. REŢETA DE POLITICI PENTRU 2004 

Politica monetară 
Politica monetară a fost, din motive întemeiate, destul de strictă în ultimul timp. 
Euro-izarea (dolarizarea) economiei produce efecte perverse în sensul că 
oamenii şi companiile tind să împrumute în monedă puternică (în timp ce 
dobânzile la moneda naţională cresc). Dacă dezinflaţia are succes, şi există 
suficient suport fiscal în acest sens,  ratele dobânzii vor scădea în câteva luni -- 
dacă Guvernul va rezista presiunilor populiste. 

Politica ratei de schimb 
O legare mai strânsă a leului de euro este utilă în scopul scăderii inflaţiei. Dar 
apreciarea leului în termeni reali se poate lăsa mult aşteptată în condiţiile în care 
deficitele cvasi-fiscale nu se reduc corespunzător, politica salarială nu este 
prudentă (în ciuda anului electoral), iar deficitul bugetar nu este ţinut sub 
control.   

 
 

Politica bugetară 
Politica bugetară necesită modificări în câteva puncte esenţiale. Ţinta de deficit 
pentru 2004 (3%) va trebui redusă pentru a putea controla deficitul de cont 
current. Această ajustare va putea fi contrabalansată printr-o mai bună 
colectare a taxelor – care a putut fi observată încă din 2003. Mai mult, o 
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diminuare a deficitelor cvasi-fiscale va potenţa efectul unui deficit bugetar 
scăzut.  

Execuţia bugetară trebuie implementată şi corelată cu politica Băncii Naţionale 
a României privind controlul lichidităţilor. Situaţia de anul trecut, atunci când 
doar 0.7% din deficitul bugetar previzionat (pentru întreg anul), a fost executat 
până la sfârşitul lunii noiembrie, trebuie evitată cu precădere. Această situaţie a 
generat presiune adiţională asupra deficitului de cont curent în ultimul semestru 
al anului trecut şi poate complica planificarea şi execuţia bugetară în 2004.     

Planificarea bugetară trebuie să ţină seama de necesitatea de a cofinanţa 
proiecte pentru care există fonduri europene. Această sarcină va fi deosebit de 
dificilă în momentul în care implementare acquis-ului comunitar se va lovi de 
subiecte “delicate” (costurile legate de protecţia mediului) iar aderarea NATO 
va solicita creşterea bugetul militar.  Un avertisment pentru ceea ce va urma 
este declinul din ultimii trei ani al veniturilor bugetare6. Se impune cu necesitate o 
îmbunătăţire a colectării fiscale şi o mai bună absorbţie a fondurilor europene în 
anii următori pentru a creşte calitatea politicii bugetare.  

Politica de restructurare 

Restructurarea economică la nivel de companie şi de sector sunt condiţii 
obligatorii pentru reducerea deficitelor cvasi-fiscale. Investiţiile străine directe cât 
şi determinarea autorităţilor de a impune constrângeri bugetare semnificative 
sunt condiţii necesare în acest sens. Sunt acestea posibile într-un an electoral? 
Fără îndoială că există un mare semn de întrebare. Sunt şi câteva veşti bune din 
sectorul energetic (petrol în particular) care va fi curtat de câţiva investitori 
strategici în 2004; este un domeniu care necesită investiţii uriaşe pentru înnoirea 
tehnologică şi restructurare. Pe de altă parte, eşecul acestor investiţii va 
influenţa negativ obiectivul reducerii deficitelor cvasi-fiscale şi implicit reducerii 
deficitului de cont curent în 2004.    

Măsuri de stimulare a ofertei  
Înţelegerile cu Organizaţia Mondială a Comerţului şi Uniunea Europeană au 
vulnerabilizat economia României, în condiţiile unui potenţial scăzut de 
productivitate. Mai mult, barierele tarifare admise sunt la rândul lor aplicate 
defectuos (bunuri sub-evaluate care intră pe piaţa românească şi exportatori 
străini care practică o competiţie neloială). De altfel, protecţia pieţelor interne 
prin mijloace netarifare este aproape inexistentă. Aplicarea acquis-ului în 
domeniul protecţiei mediului şi standardelor de calitate vor implica costuri 
adiţionale pentru multe companii româneşti.  

Politica economică trebuie să tindă spre dezvoltarea competitivităţii producţiei 
interne, astfel încât România să poată creşte volumul exporturilor cu valoare 
                                                 
6 Veniturile fiscale şi non-fiscale ale României fluctuează în jurul a 30% din PIB (acestea 
sunt 35-40% în Europa Centrală şi statele Baltice în tranziţie). Prognoza pe termen mediu 
a Guvernului arată – surprinzător cumva – o tendinţă de stagnare sau chiar declin al 
veniturilor bugetare în perioada 2004-2006.  
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adăugată mare iar producţia domestică să poată înlocui importurile. O politică 
destinată potenţării producţiei interne nu trebuie să se bazeze numai pe întărirea 
competitivităţii pieţei. Pot fi folosite de asemenea instrumente financiar-fiscale. 
Este nevoie de instrumente financiare care să ajute la creşterea economiilor 
interne şi a investiţiilor, implicit a producţiei. Renunţarea la stimulente pentru 
investiţiile străine directe ar trebui întârziată cât de mult posibil (în special în cazul 
investiţiilor de anvergură). România nu va adera în 2004 la UE şi astfel toate 
mijloacele ar trebui utilizate în scopul întăririi economiei până în momentul 
accederii efective. Cel mai probabil Comisia Europeană nu va fi de acord cu 
această politică dar, în acest caz, pragmatismul şi realismul trebuie să 
depăşească o „anumită” politică. Experienţa unor state europene şi asiatice 
este semnificativă în acest sens; a cădea pradă fundamentalismului economic 
ar fi neproductiv (neutralitatea fiscală este o capcană în acest sens). Aşadar 
este esenţial ca, în încercarea de a creşte producţia domestică, ineficienţa şi 
profitul oneros să nu fie favorizate. Parteneriatul public-privat trebuie încurajat 
pentru a dezvolta infrastructura şi a moderniza economia. Indicele puterii de 
cumpărare poate de asemenea ajuta la creşterea cotei de investiţii şi la 
creşterea economică. Privatizarea sectorului energetic ar trebui corelată cu 
implementarea unui cadru legislativ coerent, cadru care trebuie să protejeze 
atât pe consumatori cât şi pe investitori.  

Din cauza faptului că băncile comerciale sunt destul de conservatoare atunci 
când se pune problema investiţiilor în mediul rural, în timp ce, paradoxal, 
România a devenit un mare importator de produse agricole şi alimente, ar trebui 
să se perfecteze aranjamente financiare speciale (crearea de entităţi financiare 
speciale) cu scopul de a încuraja finanţarea fermelor agricole, a industriei 
alimentare şi a dezvoltării zonelor rurale. În acest scop ar putea fi folosite mai 
eficient fondurile SAPARD. Din nou trebuie menţionat că este utilă folosirea 
experienţei europene în acest sens.      

5.  CONCLUZII 

• În 2004 se va urmări probabil compromisul între creşterea economică cu 5.5% 
şi scăderea inflaţiei/ deficitul de cont curent  

• Scăderea inflaţiei depinde de reducerea arieratelor/deficitelor cvasi-fiscale. 
Ţintirea unei rate de inflaţii în sine, scop al Băncii Naţionale în 2005, depinde 
de succesul impunerii unor constrângeri bugetare tari şi obţinerii de finanţare 
externă avantajoasă.   

• Deficitul bugetului de stat ar trebui redus (la 2.3% din PIB) pentru a putea 
controla deficitul de cont curent. Diminuarea deficitelor cvasi-fiscale este 
esenţială pentru echilibrarea balanţei fiscale în anii următori  (România va 
trebui să suporte cheltuieli suplimentare legate de adoptarea acquis-ului 
comunitar). Pentru ca toate acestea să fie posibile, este extrem de 
importantă restructurarea sectorului energetic şi reducerea presiunilor asupra 
sistemului asigurărilor sociale.  



R A P O R T  D E  A N A L I Z A  S I  P R O G N O Z A  ( P W R )  −  2 0 0 4  
 

• Costurile implementării acquis-ului vor fi împovărătoare pentru multe 
companii dacă restructurarea nu este iniţiată în timp util. 

• Dezvoltarea rurală implică o politică mult mai coerentă şi consistentă 
financiar; în acest scop este nevoie de crearea unor instrumente financiare 
speciale (care pot folosi şi fondurile europene destinate agriculturii). 

• Legarea leului de moneda unică europeană şi aprecierea sa reală ar 
contribui la scăderea inflaţiei, dar va fi nevoie de mijloace mai eficiente 
pentru reducerea deficitului de cont curent, în caz că investiţiile străine nu 
vor creşte considerabil.     

• Este nevoie de o politică monetară autonomă pentru creşterea potenţialului 
de ajustare în cazul şocurilor financiare externe. De aceea, liberalizarea 
contului de capital ar trebui realizată cu prudenţă. 

• Asistenţa financiară UE (fonduri structurale şi de coeziune) pot contribui 
semnificativ la suplimentarea veniturilor bugetare7 şi la asigurarea bunurilor 
publice de bază.   

• Principalele circumstanţe negative pentru politica macoeconomică a 
României sunt, inter alia, volatilitatea crescută a pieţei internaţionale 
(scăderea competitivităţii) şi protecţionismul comercial, în creştere la nivel 
internaţional; o posibilă circumstanţă pozitivă este revenirea pieţelor externe 
unde se concentrează exportul românesc.   

Fig. 3.  Structura bugetului pe termen mediu (%PIB) 

                                        2001        2002        2003*     2004**     2005**         2006** 

venituri totale            30.5         30.5       30.0      29.4         29.1           29.5 

cheltuieli totale       33.7         33.4       32.3      32.0         31.8           32.2 

Sursa: Statistici naţionale  *estimări, **prognoze            

 
 

 

 

                                                 
7 Veniturile bugetare cresc prin aportul fondurilor UE la cu 2.5% din PIB 


