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Rezumat 

 

În viziunea analiştilor SAR, anul 2006 va fi mai curînd bun, cu reducerea 

inflaţiei şi a deficitului de cont şi o creştere economică rezonabilă. La 

începutul anului 2006 se constată o tendinţă de accelerare a unor reforme, 

mai ales în domeniul justiţiei şi luptei cu corupţia şi crima organizată, pentru a 

evita clauzele de salvgardare şi a convinge Uniunea Europeană că România 

este pregătită pentru aderare. Aceste eforturi sînt reale şi conduse de oameni 

bine intenţionaţi. Indiscutabil în România anului 2006 există un climat al 

competiţiei economice mai sănătos decît în 2004, presa, societatea civilă şi 

mai nou chiar şi procuratura sînt mult mai active în a demasca corupţia la 

nivel înalt. Acest număr al raportului anual de monitorizare a guvernării nu ia 

în discuţie aceste tendinţe pozitive recente, deşi le recunoaşte, ci priveşte 

mai ales unele situaţii consolidate, care riscă să aibă un efect negativ asupra  

performanţei României în momentul aderării şi după aceea. SAR analizează 

capacitatea de absorbţie a fondurilor europene şi transprenţa în 

administraţie. Sondajul realizat de SAR asupra administraţiei din România 

arată că performanţa administrativă a crescut faţă de anul 2003, dar 

această creştere este mai mult cantitativă şi haotică decît calitativă şi 

ordonată.  Multe instanţe ale statului trăiesc într-o deplină inconştienţă asupra 

dificultăţilor de care se vor lovi cînd vor fi puse în situaţia de a absorbi 

fondurile europene care vor creşte treptat. Fără un efort politic uriaş de a 

creşte capacitatea administraţiei din România, există un risc considerabil ca 

fondurile cîştigate la Consiliul European din 2005 pentru care ne-am bucurat 

să nu ajungă pînă la urmă decît în mică măsură în ţara noastră. Riscăm, cu 

alte cuvinte, să pierdem un plan Marshall mai generos decît planul Marshall 

original, datorită capacităţii încă insuficiente a administraţiei noastre.  
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Ca la începutul fiecărui an, în februarie 2006 SAR a intervievat un panel de 
experţi1 în economie solicitându-le opinia privind evoluţiile cele mai 
importante în acest an. Am inclus de asemenea câteva întrebări deschise 
referitoare la tendinţele semnificative în economie. Această secţiune 
introductivă vă prezintă o scurtă sinteză a răspunsurilor primite.  

PRINCIPALII INDICATORI MACRO IN 2006  

 Medie Marjă (min-max) 
Creştere PIB, % 4.6 3 – 5 

Rata inflaţiei, % 7.1 6 – 8 

Cursul RON/Euro la 31 Dec 2006 3.48 3.42 – 3.65 

Deficit de cont, % 8.2 7 – 9.5 

Deficit bugetar, % 0.8 0.5 – 1.5 

Creştere indice bursier BET, % 28 20 – 35 

 

În general, se remarcă prudenţa foarte mare în prognoze a panelului nostru, 
care în linii mari are cam aceeaşi componenţă ca în urmă cu un an. 
Calamităţile naturale au dus la o încetinire neprevăzută economiei pe anul 
trecut, ceea ce a infirmat unele cifre prognozate de noi pe 2005: creşterea a 
fost de sub 5%, faţă de media de 6.2% dată de noi în ianuarie 2005; indicele 
BET al bursei de valori a urcat doar cu 51% faţă de o medie prognozată de 
62%. Pe de altă parte, trebuie spus că chiar şi aşa prognozele SAR au fost mai 
aproape de valorile reale decât altele la acea dată, oferite de exemplu de 
EIU. În plus, am ghicit bine rata inflaţiei şi am fost mai pesimişti decât era cazul 
în privinţa deficitului bugetar.  
                                                                        
1 Suntem recunoscători următorilor experţi pentru că au răspuns la solicitarea noastră: Lucian 
Albu, Institutul de  Prognoză Economică; Bogdan Baltazar, Baltazar, Bloom & Pîrvulescu; Radu 
Crăciun, analist senior ABN Amro; Florin Cîţu, economist şef, ING Bank;  Daniel Dăianu, profesor, 
ASE; Aurelian Dochia, director general, SGG corporate finance; Cătălin Păuna, economist, 
Misiunea Băncii Mondiale; Florin Pogonaru, preşedinte, Asociaţia Oamenilor de Afaceri; Ilie 
Şerbănescu, analist economic.  

 

PROGNOZE 
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Anul acesta, după cum ne spunea unul din analiştii incluşi în panel, 
prognozele pleacă de la început de pe o bază mai rezervată, în sensul că ne 
aşteptăm de la început ca ceva să nu meargă perfect: fie vremea să ne 
joace iar feste, producând pagube în agricultură şi infrastructură; fie ca preţul 
energiei să continue să crească, aspect pe care în urmă cu un an nu l-am 
luat prea serios în considerare. Cu această nouă stare de spirit bine 
înrădăcinată printre comentatori şi întreprinzători, luaţi cifrele din tabel ca pe 
un plafon minim de performanţă a economiei, faţă de care surprizele sun de 
aşteptat mai curând în sus decât în jos – deşi, bineînţeles, nimic nu este 
exclus. 

O altă diferenţă de remarcat faţă de anul trecut este aceea că dispersia 
estimărilor tinde să scadă, deci cifrele să fie mai strâns adunate în jurul 
mediilor, ceea ce este un semn de stabilizare a aşteptărilor şi reducere a 
imprevizibilităţii, semn de normalizare economică. Cu excepţia a doi din cei 
nouă panelişti, care sunt mai pesimişti în privinţa creşterii, predicţia pentru PIB 
este că va urca cu un procent similar celui din 2005: undeva între 4.5 şi 5%. 
Toată lumea este însă de acord că inflaţia va fi peste cea luată ce ţintă de 
BNR, media noastră pentru 2006 fiind 7.1%.  

Cu o singură excepţie, toată lumea aşteaptă o uşoară apreciere a RON faţă 
de Euro, cursul la sfârşitul anului fiind văzut undeva în jur de 3.45. Implicit, 
recomandarea SAR ar fi să mizaţi în continuare pe leu pentru economisire şi 
investire. Dar nu atât în depozite bancare, unde dobânzile vor continua să fie 
mici, posibil sub inflaţie uneori, ci, de exemplu, pe piaţa de capital: indicele 
BET este prognozat să urce în medie cu 28%. Cu o alegere bună a 
portofoliului, chiar şi această cifră e uşor de bătut.  

În fine, discrepanţa între deficitul bugetar (mic) şi cel de cont (mare) arată 
că, la fel ca anul trecut, problema mare a României este nu atât cheltuiala 
guvernamentală cât slăbiciunea economiei interne, care nu reuşeşte să 
ofere pieţei domestice produsele pe care aceasta le vrea, şi ca atare 
importurile continuă să crească. Totuşi economia s-a diversificat mult faţă de 
acum câţiva ani, deci probabil că această judecată globală e reducţionistă: 
există multe feluri de importuri, din care o parte chiar sunt aducătoare de 
productivitate; iar pe de altă parte eficientizarea şi sporirea valorii adăugate 
pe unitatea de muncă, deşi dorite şi stabilite ca obiectiv de toată lumea, sunt 
uneori blocate prin politici deliberate, din considerente sociale.  

 
Care anticipaţi că va fi principala dificultate de natură economică cu care se 
va confrunta guvernul în 2006? 
Această întrebare deschisă a produs anul acesta cea mai mare varietate de 
răspunsuri de până acum: între cei nouă panelişti cu greu se pot găsi două-
trei opinii care să coincidă. Interpretarea pesimistă a acestei situaţii ar fi că 
problemele economice cu care se confruntă guvernul se înmulţesc. 
Interpretarea optimistă ar fi că nici una din probleme nu este atât de serioasă 
şi iminentă încât să declanşeze un răspuns automat şi unanim. În funcţie de 
domeniul în care lucrează, fiecare tinde să vadă alte priorităţi. Cu alte 
cuvinte, şi legat de ce spuneam mai sus, economia românească se 
diversifică, deşi dezechilibrele persistă. Răspunsurile primite sugerează 
gruparea problemelor în două categorii. 
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Urgente / pe termen scurt:  
• Deficitul comercial datorat creşterii importurilor; 
• Presiunile inflaţioniste şi diferenţialul încă mare dintre dobânda activă şi 

cea pasivă; dobânzile real negative;  
• Controlarea creşterilor salariale în sectorul public. 

Pe termen mediu: 
• Majorarea preţurilor la energie şi creşterile salariale combinate cu 

stabilitatea relativă a cursului de schimb vor crea probleme de 
competitivitate a exporturilor; 

• Încetinirea creşterii economice datorată scăderii exporturilor; 
• Lentoarea cu care demarează programele de mari investiţii în 

infrastructură, de care mai mult se vorbeşte; 
• Dificultatea sporirii procentului din PIB colectat la buget, care poate duce 

la mărirea unuia din impozitele principale (TVA, sau venit/profit).  

 

Ce schimbări importante faţă de situaţia de acum (feb 2006) credeţi că va 
aduce revizuirea Codului Fiscal, programată să intre în vigoare în ianuarie 
2007? 
Spre deosebire de prima întrebare, aici există o oarecare convergenţă în 
opinii în plan normativ: toată lumea e de părere că prioritatea guvernului 
trebuie să fie sporirea veniturilor colectate la bugetul consolidat ca % din PIB, 
cu cel puţin 3-4% peste cele aproximativ 30% realizate acum. Aceasta 
datorită necesităţii de a cofinanţa programele de pre-aderare şi post-
aderare, precum şi alte politici interne care ţin de alinirea la acquis-ul 
comunitar.  

Însă cu privire la ceea ce se va întâmpla în realitate, aici opiniile membrilor 
panelului diferă: 

• Aproximativ jumătate cred că va creşte cumva unul din impozitele mari: 
inclinaţia fiind mai curând către TVA, dar nefiind exlusă aducerea cotei 
unice la 18% (acolo unde trebuia să fie de la început, la fel ca şi impozitul 
pe profit, după cum comenta unul din analişti, coborârea lor excesiv de 
mult, până la 16%, fiind lipsită de raţiune şi considerată o gafă). De 
asemenea, este percepută ca urgentă şi necesară lărgirea bazei de 
impozitare pe venit, prin includerea veniturilor agricole (şi, probabil, a 
pensiilor mari). Unii văd aceste majorări de impozite făcute până în 2007 – 
deci, practic, la revizuirea Codului Fiscal din acest an; alţii cred că trebuie 
să facă parte dintr-o strategie pe termen mai lung, corelată cu cea de 
investiţii, care să privească înainte cel puţin doi-trei ani. 

• Şi ceilalţi panelişti susţin necesitatea ajustării în sus a impozitelor mari, dar 
nu cred că guvernul actual va fi suficient de decis pentru a o face, cel 
puţin nu în 2007. Este posibil ca, nu neapărat în contrapartidă cu această 
indecizie, revizuirea din 2006 a Codului Fiscal să aibă în vedere reaşezarea 
altor impozite mai mici, precum cele pe proprietate (terenuri, case, 
vehicule), şi introducerea altora punctuale (de mediu, etc). Acestea nu 
vor avea impact major la nivel macro, dar pot avea impact semnificativ 
în sectorul sau nivelul administrativ respectiv: de exemplu prin sporirea 
veniturilor proprii ale administraţiilor locale.  
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Care este indicatorul / elementul / trendul în economia românească actuală 
ce vi se pare extrem de important şi despre care credeţi că nu se vorbeşte 
destul în momentul de faţă? 
Surprinzător, la această întrebare care este cea mai generală dintre 
toate, avem o convergenţă remarcabilă către două teme legate între 
ele: 

• Structural şi pe termen lung, nu se discută destul de mult despre 
modernizare şi deficitul României din acest punct de vedere, cu tot 
ce înseamnă asta: lipsa de infrastructură; risipa energetică, în special 
în sectorul utilităţilor; înapoierea tehnologică generală a economiei, 
datorită moştenirii industriale proaste şi a politicilor greşite care au 
descurajat capitalul străin de calitate (firme multinaţionale). Toate 
astea duc la energo-intensivitate, productivitate a muncii mică, o 
slabă utilizare a capitalului uman disponibil – şi finalmente 
competitivitate externă scăzută.  

• Conjunctural şi pe termen scurt, nu se discută suficient de mult motivele 
pentru care, într-o economie în care consumul a explodat iar politica 
fiscală tocmai a fost relaxată, managerii români sunt tot mai pesimişti în 
timp ce investiţiile sunt în încetinire. 

În plus, s-a mai menţionat ca temă pe nedrept ignorată chestiunea 
absorbţiei fondurilor UE în România, care în sine reprezintă un indicator al 
consecvenţei acţiunii guvernamentale şi o măsură complexă a capacităţii 
instituţionale în sectorul public şi privat.  
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Economia românească: ce este de urmărit în 
2006 
 
 

Evoluţia economiei româneşti s-a aflat în ultima perioadă sub influenţa a 
două seturi de factori: unul care, teoretic, încurajează schimbările structurale 
- astfel de factori sunt schimbările preţurilor relative, o mai bună guvernare 
datorită diseminării bunelor practici şi privatizării etc.; şi un alt set de de factori 
care se referă la corelarea politicilor şi la implementarea de noi politici. Printre 
cele din urmă, se numără reforma politicii fiscale, continuarea liberalizării 
contului de capital, şi tintirea directa a inflatiei ca nou regim al politicii 
monetare. O veste bună este că rating-ul de investment grade obţinut de la 
Fitch şi S&P nu a fost invalidat în ciuda unui an foarte dificil. Mai mult, 
convergenţa nominală a avansat comparativ cu noile ţări membre UE. Există 
însă tendinţe în economia românească care ar trebui să dea de gândit 
factorilor de decizie: încetinirea considerabilă a ritmul deziflaţiei, creşterea 
rapidă a deficitelor externe şi slăbirea drastică a creşterii producţiei industriale 
sunt cele mai importante. Această scurtă analiză nu este un exerciţiu de 
prognoză, par excellence. În schimb, aduce în atenţie o serie de probleme 
care vor avea probabil impact asupra politicilor economice şi asupra 
rezultatelor acestora în 2006; totodată analiza emite şi câteva opinii asupra 
provocărilor pe termen mediu.  
 
1. Şocurile pe partea de ofertă şi dinamica producţiei 
 

Producţia industrială a crescut cu mult mai puţin în 2005 fată de anul anterior; 
a crescut cu aproximativ 2% în timp ce PIB a crescut probabil cu aproximativ 
4.0 % pentru tot anul 2005 (Tabelul 1)2. Parţial, aceasta se explică prin 
impactul inundaţiilor omniprezente din acest an. Pe de altă parte, este 
plauzibil să susţinem că industria românească şi, mai ales o parte din 
sectoarele ei, au fost lovite dur de o serie de şocuri puternice: aprecierea 
                                                                        
2 Serviciile şi construcţiile s-au dezvoltat considerabil mai repede decât producţia industrială, 
ele fiind susţinute de un avant extraordinar al creditului bancar şi de creşterea puternica a 
consumului. 

 

ECONOMIE 
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masivă a monedei naţionale, creşterea tarifelor la energie către nivelele din 
UE, sistarea ajutoarelor de stat, competiţia mai dură pe piaţa internă, 
ridicarea barierelor pentru importurile europene de textile din China, (textilele 
sunt un bun de export important al României pe pieţele din EU). Aş adăuga 
aici şi dificultăţile pe care numeroase companii româneşti le au în alinierea lor 
la cerinţele acquis-ului comunitar (de exemplu în domeniul protecţiei 
mediului). 
  
Creşterea salariilor3 a afectat considerabil competitivitatea producţiei 
româneşti. Calcule care combină impactul aprecierii RON şi al creşterii 
salariilor arată că rata reală efectiva de schimb (ce se bizuie pe costul unei 
unităţi de forţă de muncă) a urcat cu mai mult de 30% din noiembrie 2004.4 
Aceasta înseamnă că cu cât mai mult situaţia pieţei interne se aliniază 
reperelor din UE, cu atât mai dificil este pentru numeroase companii 
autohtone să se supună noilor condiţii de piaţă. Şi aceasta s-a văzut în 
creşterea mai mică a producţiei şi a PIB-ului.  
 
O întrebare se iveşte imediat: ce vor face companiile autohtone în perioada 
următoare? Sau, a ajuns oare producţia industrială la punctul minim sau la 
nivelul cel mai jos la care se petrec modificările cu toate costurile lor 
dureroase? Dacă punctul minim nu a fost încă atins, se poate să vedem 
valori şi mai scăzute în lunile următoare5; curba consumului din ultimele luni 
ale anului, cu influenţa ei asupra anumitor sectoare şi servicii industriale, 
poate induce în eroare. Dacă aceasta este situaţia, atunci creşterea PIB în 
2006 ar putea fi chiar mai mică decât în 2005, şi anume sub estimarea de 
circa 4%. La încetinirea creşterii PIB din anul acesta ar putea contribui şi 
aprecierea monedei naţionale şi noile creşteri la tarifele energiei6. Pe de altă 
parte, dacă s-a atins limita inferioară, creşterea producţiei industriale poate 
începe din nou în 2006, chiar dacă această creştere ar fi probabil mai vizibilă 
în al doilea trimestru al anului. O absorbţie mai rapidă a şocurilor ar ajuta şi la 
îmbunătăţirea evoluţiei PIB, lucru la care ar putea contribui şi o recoltă mai 
bună (recolta de anul trecut a scăzut cu 12% faţă de 2004). Mai multe lucrări 
de infrastructură ar putea de asemenea îmbunătăţi activitatea economică şi 
creşterea PIB-ului7.  
 
Un semnal de alarmă este însă necesar: creşterea productivitatii nu a fost 
impresionantă în 2005, ceea ce ar trebui să calmeze un optimism exacerbat. 

                                                                        
3 De exemplu, calculat în euro, salariile funcţionarilor publici şi ale altor angajaţi din sectorul 
public au crescut cu mai mult de 40% din octombrie 2004. 
4 În noiembrie 2004 BNR, a permis o evoluţie mai liberă a ratei de schimb pentru moneda 
naţională. Astfel RON s-a apreciat rapid, în termeni nominali faţă de euro. În a doua jumătate 
a anului 2005, RON oscila la aproximativ 3.6, ceea ce sugerează că BNR a încercat să evite 
aprecierea “excesivă” a monedei naţionale.  
5 Un indice de încredere economică calculat de Grupul de Economie Aplicată pentru primul 
trimestru din 2006, arată o atitudine rezervată printre şefii companiilor româneşti (Buletin nr.5, 
Bucureşti, februarie, 2006) 
6 RON a urcat deja la sfârşitul lui februarie la sub 3.5. Acest trend a fost încurajat de o intarire a 
politicii monetare (creşterea la 8.5% de la 7.5% a ratei de politica monetara), de infuzia de 
capital speculativ rezultată.  
7 Guvernul a anunţat o creştere substanţială a fondurilor pentru infrastructură în 2006, dar, în 
afară de autostrada Braşov-Borş, nici unul dintre celelalte proiecte anunţate nu vor începe 
probabil în prima jumătate a acestui an.  


