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FOCUS

 

2. ECONOMIE 

 
 

 
ROMÂNIA LA MIJLOCUL LUI 2003: 
ASPECTE MACROECONOMICE 
 
 
România şi-a fixat ca ţintă a aderării la Uniunea Europeană anul 2007. 
La ultimul summit, în Salonic, liderii europeni şi-au reafirmat încrederea 
şi sprijinul pentru atingerea acestei ţinte. De asemenea, ei au 
impulsionat guvernul român să continue reformele necesare pentru 
restructurarea industriei, administraţiei publice şi sistemului judiciar. 
 
Această analiză urmăreşte să prezinte o succintă trecere în revistă a 
evoluţiilor economice din România şi a perspectivelor probabile pe 
termen scurt, la sfârşitul primei jumătăţi a anului 2003. Pentru a realiza 
această scurtă analiză, merită avute în vedere unele premize care 
pleacă de la dinamica economiei româneşti. 
 
Premise Macroeconomice 
 
Recuperarea economică a continuat după o perioadă de declin 
masiv al producţiei şi de ajustare severă a balanţei de plăţi la sfârşitul 
anilor 90. Creşterea PIB a fost destul de rapidă în ultimii doi ani, în 
concordanţă cu situaţia care poate fi întâlnită şi în alte ţări asociate la 
UE. Creşterea PIB pe primul trimestru al anului 2003 a fost estimată de 
Institutul Naţional de Statistică la 4,4%, deşi apare un semn de 
întrebare cu privire la această cifră, dată fiind încetinirea ritmului 
producţiei industriale şi a serviciilor în acel prim trimestru (aceste 
sectoare crescând cu numai 2,5% respectiv 3,6% în perioada 
menţionată). 

 
Procesul dezinflaţionist a continuat (Fig. 1) îndreptându-se către pragul 
unei rate de inflaţie cu o singură cifră, ceea ce ar reprezenta o 
realizare majoră faţă de istoria ultimului deceniu. Deprecierea 
dolarului faţă de euro în 2002 se poate să fi jucat un rol semnificativ în 
temperarea aşteptărilor inflaţioniste, în timp ce anul trecut a 
funcţionat şi un quasi program de stabilizare bazat pe cursul de 
schimb. 

 
România a avut deficite de cont curent relativ reduse în ultimii ani – 
sub 4% în 2002 (Fig. 2); nivelul acestor deficite a îmbunătăţit rating-ul 
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de ţară, facilitând accesul mai ieftin pe pieţele financiare externe. În 
fapt, România a primit în 2002 calificative mai bune de la principalele 
agenţii de rating (BB-), dar încă este puţin sub nivelul care ar 
determina o sporire accentuată a investiţiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficitul bugetar s-a situat în jurul lui a 3% în ultimii câţiva ani, 
îndeplinind astfel criteriul de aderare la UE stabilit la Maastricht; în 
2002, deficitul bugetar a fost de 2,67%. 

 
Comerţul exterior a înregistrat recent o creştere importantă, dar 
produsele cu valoare adăugată scăzută continuă să deţină o 
pondere majoritară. De asemenea, creditul intern s-a dezvoltat rapid, 
ceea ce a contribuit la creşterea sectorului neguvernamenal, la 
creşterea economică în general. 

Fig. 1. Rata inflaţiei (CPI)
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Fig. 2. Contul curent şi deficitul comercial , %  din PIB

-3.5
-4.5

-7.4

-5.7

-3.4

-5.5

-3.7-4.0

1999 2000 2001 2002

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României

percent

Deficitul de cont 
curent

Deficitul comercial



 R A P O R T  A S U P R A  G U V E R N Ă R I I - P W R −  A U G  2 0 0 3  
 
 

 23 

 
Gradul de îndatorare externă este redus, de circa 30% din PIB (Fig. 3), 
şi doar o mică parte din această datorie este scadentă pe termen 
scurt – fapt care înlesneşte accesul pe pieţele financiare externe.  
 
Liberalizarea contului de capital este programată să se încheie, în linii 
mari, până în 2004. Două restricţii vor rămâne însă în vigoare: una se 
referă la tranzacţiile nerezidenţilor pe piaţa monetară, iar cealaltă 
priveşte achiziţiile de teren ale nerezidenţilor. 
 

Figura 3: Indicatori macroeconomici 
 

Sursa: statistica oficială şi estimări proprii 
*, **: estimări            

 
 

Premisele macroeconomice expuse mai sus trebuie analizate pe 
fundalul trăsăturilor structurale ale economiei româneşti, care îi 
influenţează dinamica viitoare: 

• în timp ce sectorul privat realizează mai mult de 66% din PIB, 
indisciplina financiară rămâne la cote destul de înalte – 
arieratele afectează în special sectorul energetic (conform 
unor estimări, pierderile acestui sector  se ridică la 
aproximativ 2% din PIB în 2002);  

• ne găsim într-o criză a sistemului de asistenţă socială, 
cauzată în primul rând de gravul dezechilibru dintre 
populaţia activă şi numărul pensionarilor; 

• câtă vreme sectorul bancar este mult mai curat în prezent 
(cum rezultă din ponderea scăzută a creditelor 
neperformante) decât era la sfârşitul anilor 90, economia 
rămâne puternic dolarizată (60% din depozite sunt 
denominate în valută);  

 2000 2001 2002 2003* 
 
2004** 

 

PIB real, % creştere            2.1 5.7 4.9 4.5(?) 4.5(?) 
Rata inflaţiei (IPC) 

sfârşitul anului                      
40.7 30.3 17.8 13(?) 10(?) 

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

Deficit cont curent             -5.7 -5.6 -3.6 -4.5(?) -5 
Rezerve oficiale  

(mld. USD)                                           
 4.8 7.1 7(?)  

Total datorie externă,  
% PIB                                                   

 31 35 32 34 

% din exporturi                                      81 85 85  
Serviciul datoriei externe % din 
exporturi                                      

 4.1 3.8   
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• gradul de monetizare este scăzut (M2 reprezintă doar 25% 
din PIB), ceea ce expune economia la impactul unor 
schimbări de anvergură ale fluxurilor de capital, implicând 
costuri ridicate de sterilizare pentru Banca Naţională; 
monetizarea scăzută evidenţiază unele neajunsuri ale 
liberalizării prea rapide a contului de capital;  

• nivelul redus al deficitului contului curent în ultimii ani s-a 
datorat în parte creşterii transferurilor private din străinătate 
(peste 1,5 mld. USD în 2002), România devenind un important 
exportator de forţă de muncă, atât necalificată cât şi 
calificată.   

   
Politicile macroeconomice în 2002 şi 2003 
 
Pentru a atinge simultan ţintele de dezinflaţie şi creştere economică, 
politica macroeconomică se bazează pe o reţetă specială a mixului 
său. Principalele direcţii ale acestui mix au fost şi sunt: a) menţinerea 
deficitului bugetar la un nivel scăzut şi relaxarea politicii monetare, 
pentru ca aceasta din urmă să permită recuperarea economică 
(figura 4); b) aprecierea reală a cursului de schimb faţă de coşul 
valutar, ca instrument dezinflaţionst; c) scăderea ratelor dobânzilor 
active denominate în lei, pentru a încuraja creditul intern într-un 
moment în care creditul denominat în valută a crescut poate excesiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Trendul ratei dobânzii
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Există unele evoluţii interne şi internaţionale care au creat contextul 
implementării politicilor menţionate şi au condiţionat eficienţa 
acestora: 

• o apreciere abruptă a euro faţă de dolar, care a complicat 
politica valutară şi, probabil, i-a indus acesteia o tendinţă 
inflaţionistă (rata încă ridicată a inflaţiei în România şi politica 
de apreciere a cursului de schimb faţă de coşul valutar 
lucrează astfel încât, atunci când euro se apreciează prea 
brusc faţă de dolar, deprecierea implicită a leului faţă de euro 
induce unele presiuni inflaţioniste); 

• recesiunea în care se găseşte Uniunea Europeană, care 
reduce stimulentele pentru exporturile României (exporturile 
fiind o locomotivă a creşterii economice din 2001 şi 2002); 

• marea incertitudine din economia mondială şi aversiunea la 
risc a investitorilor, care determină comportamentul 
discriminatoriu al acestora în rândul economiilor emergente; ca 
urmare, creşterea economică din 2003 se bazează pe cererea 
internă într-o măsură mai mare decât în 2002; 

• un deficit de cont curent în creştere în 2003, ceea ce nu este 
surprinzător în condiţiile recuperării economice şi a creşterii 
importurilor asociată investiţiilor în economia locală; 

• existenţa unor arierate considerabile într-o perioadă de 
dezinflaţie, care perpetuează deficite quasi-fiscale inseminate 
şi poate pune în pericol ţintele bugetului public în anii următori; 

• nervozitatea pieţei valutare interne provocată de ieşirile de 
capital şi, probabil, de fluxurile mai reduse de intrări de capital 
(erorile şi omisiunile au devenit negative în 2002: -776 milioane 
USD, şi au atins -654 milioane USD în primul trimestru din 2003). 

 

Fig. 5. Balanţa comercială
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Ţintele politicii macroeconomice împreună cu evoluţiile subliniate mai 
sus creează un set de provocări de politică economică pentru a doua 
jumătate a acestui an şi pentru 2004. 

 
Provocări şi Riscuri pentru politica Macroeconomică în 2003 
 

Ce poate încetini creşterea economică? 
 
Creşterea PIB a fost estimată la aproximativ 4,4% în primul trimestru al 
acestui an de către Institutul Naţional de Statistică. Mai mult decât 
cifra în sine (care include producţia gospodăriilor şi a economiei 
subterane, aceste componente evidenţiind cea mai rapidă 
expansiune), datele referitoare la producţia industrială şi la servicii, 
care împreună contribuie cu peste 75% la PIB,  oferă o temă de 
meditaţie. Dacă dinamica acestora nu se accelerează în celelalte trei 
trimestre rămase, ţinta oficială de creştere a PIB pentru 2003 va fi greu 
de atins. În plus, recolta agricolă care se aşteaptă să fie slabă va face 
şi mai improbabilă această ţintă. Concluzia este că dinamica PIB 
trebuie reexaminată în contextul performanţei macroeconomice de 
ansamblu; ceea ce contează pentru România, în mod esenţial, este 
să cunoască o creştere economică sustenabilă, împreună cu 
continuarea programului dezinflaţionst şi cu menţinerea deficitului de 
cont curent la un nivel uşor finanţabil. 

 

Ce determină derapajele inflaţioniste? 
 
O cauză posibilă a unui derapaj inflaţionist ar putea fi o continuare a 
aprecierii rapide a euro faţă de dolar împreună cu menţinerea politicii 
de apreciere reală a cursului de schimb practicată de BNR în ultimii 
doi ani. Există voci care susţin că această apreciere nu prezintă o 
ameninţare de vreme ce dolarul încă influenţează aşteptările 
inflaţioniste în România şi o bună parte din importuri este încă 
denominată în dolari. Considerăm că un asemenea argument nu este 
suficient de convingător din mai multe motive: deja, multe tranzacţii şi 
preţuri sunt raportate la euro de când moneda unică europeană a 
devenit oficial monedă de referinţă, la 1 martie a.c.; mai mult, 
principalele accize (în special cele la benzină) sunt calculate în euro, 
a cărui apreciere reală faţă de leu a fost destul de importantă în 
primele cinci luni ale anului curent. În intervalul amintit, leul s-a 
depreciat faţă de euro cu aproximativ 8% în termeni nominali şi cu 
peste 2% în termeni reali. În acelaşi timp, leul s-a apreciat atât nominal 
cât şi real faţă de dolar. De aceea, suntem îndreptăţiţi să ne gândim 
la modalităţi de reacţie faţă de o posibilă influenţă negativă a cursului 
de schimb. 
 
Se pot crea două scenarii în această privinţă. Un scenariu pleacă de 
la revenirea dolarului (faţă de euro), care ar fi importantă pentru 
susţinerea procesului dezinflaţionist în România prin repetarea 
circumstanţelor favorabile de anul trecut. În plus, un declin al euro ar 
reduce presiunea indusă de creşterea unor accize (exprimate în euro). 
Dar acest scenariu, deşi posibil având în vedere diferenţialul creşterii 
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economice dintre Statele Unite şi zona euro, nu este un  plan strategic 
în sine pentru politica economică. 
 
Celălalt scenariu se referă la aprecierea în continuare a euro pe 
parcursul lui 2003, chiar dacă aceasta pare unora neplauzibilă. 
Procesul decisional trebuie însă să aibă în vedere o asemenea situaţie. 
Dacă se întâmplă, şi dacă Banca Naţională nu se orientează către 
apreciere excesivă a monedei naţionale (ca mijloc de combatere a 
presiunilor inflaţioniste), va trebuie implementată o politică monetară 
mai strânsă. Înăsprirea politicii monetare va creşte însă costul creditării, 
sau măcar va încetini ritmul de scădere a dobânzilor, ceea ce va 
afecta negativ creşterea economică. Pe de altă parte, ratele mai 
înalte ale dobânzilor vor elibera presiunile de pe piaţa valutară (totuşi, 
va apărea şi un efect negativ prin stimularea suplimentară a cererii de 
credite denominate în valută). Ca urmare, Banca Naţională va trebui 
să îşi calibreze instrumentele cu multă grijă, pentru a balansa 
obiectivele simultane de susţinere a creşterii şi de dezinflaţie; o bună 
calibrare ar evita un compromis de politică monetară prea vizibil. 
   

Cât de potrivit este nivelul ratelor dobânzii?  
 

Am asistat, în a doua jumătate a lui 2002 şi în primele cinci luni din 
acest an, la un declin rapid al nivelului ratelor dobânzii. Separat de 
necesitatea stimulării creşterii economice, declinul ratelor active (ale 
creditării) pentru creditele denominate în lei a fost perceput ca un 
instrument de reducere a riscurilor asociate îndatorării excesive în 
valută. 
Dar ratele dobânzii pasive au scăzut, se poate argumenta, prea rapid, 
fapt care s-a evidenţiat în scăderea depozitelor denominate în lei în al 
doilea trimestru al anului. Mai mult, scăderea ratelor dobânzii poate să 
fi stimulat ieşirea unor fluxuri de capital din ţară, pe fundalul liberalizării 
contului de capital. Lecţia de învăţat de aici este să fim atenţi la 
viteza de reducere a ratelor dobânzii, astfel încât depozitele bancare 
în lei să nu fie afectate şi balanţa de plăţi să nu suporte o presiune 
excesivă.  
 

A fost prea rapidă expansiunea creditului intern denominat în valută? 
 
În timp ce expansiunea creditului intern (peste 25% în termeni reali în 
2002) a fost salutată în prima fază, oficialii BNR au exprimat mai recent 
unele îngrijorări legate de creşterea rapidă a creditării în valută. 
Îngrijorările se referă la riscul valutar, în condiţiile fluctuaţiilor majore de 
pe piaţa valutară şi a lipsei de experienţă a firmelor româneşti în 
folosirea instrumentelor de protecţie valutară (hedging). Unii 
reprezentanţi ai băncilor comerciale au apreciat că poziţia BNR în 
această privinţă este prea prudentă de vreme ce, susţin ei, 
majoritatea împrumuturilor sunt făcute din depozitele rezidenţilor. 
Totuşi, ei par să uite că distincţia dintre depozitele rezidenţilor şi ale 
nerezidenţilor nu mai funcţionează practic atunci când contul de 
capital este liberalizat – ceea ce se întâmplă în prezent în România. 
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Trebuie să ne îngrijoreze creşterea importurilor? 
 

Primele cinci luni ale lui 2003 au arătat o creştere semnificativă a 
importurilor, care au depăşit 8,7 mld. USD, deficitul comercial fiind sub 
2 mld. USD. Dacă trendul se menţine, deficitul contului curent s-ar 
putea apropia de 5% anul acesta. Acest nivel al deficitului nu ar trebui 
să ne îngrijoreze dacă majoritatea importurilor suplimentare ar fi 
reprezentate de bunuri de capital şi dacă finanţarea lor s-ar face cu 
uşurinţă. Ceea ce surprinde, totuşi, este că importurile au crescut atât 
de mult în timp ce ritmul de creştere al producţiei industriale şi 
serviciilor (care constituie baza PIB) nu a fost deloc impresionant în 
primul trimestru al lui 2003. S-ar putea ca acest ritm să se fi accelerat în 
al doilea trimestru. 

 

Reprezintă arieratele o ameninţare în creştere?            
                            

Indisciplina financiară continuă să afecteze economia României şi să 
se evidenţieze în arierate semnificative. De exemplu, pierderile din 
sectorul energetic s-au ridicat la aproximativ 2% din PIB în 2002 
(conform unor estimări). Arieratele crează deficite quasi-fiscale, care 
pot afecta în viitor deficitele bugetare, dacă nu sunt abordate din 
timp. Datele pentru anul în curs sunt destul de puţine, astfel încât e 
greu de făcut o judecată. Este totuşi clar că dezinflaţia pune presiune 
pe situaţia financiară a firmelor ineficiente, pentru că acestea 
foloseau inflaţia ca pe un mijloc de reducere a datoriilor în termeni 
reali. Evoluţia arieratelor trebuie să fie urmărită în continuare cu 
atenţie de factorii de decizie. 
 

Riscuri în 2004 
 
Există o serie de motive de îngrijorare pentru 2004, care solicită atenţia 
factorilor decizionali. Între acestea, se evidenţiază pericolul 
populismului excesiv la nivelul politicii macroeconomice, într-un an 
electoral. Populismul poate să ia forma  unei politici salariale 
imprudente (creşteri nejustificate de salariu în sectorul public), a 
scăderii accelerate a ratelor dobânzii – care riscă să alimenteze din 
nou inflaţia, a toleranţei  manifestate pentru evazioniştii fiscali – care 
poate să înrăutăţească indisciplina financiară, etc.  
 
Ministerul de Finanţe a lansat idea unui deficit bugetar mai mare în 
2004 (aproximativ 3,5%), pentru a finanţa proiecte suplimentare de 
infrastructură. Poate România să îşi permită un deficit bugetar mai 
mare? FMI s-ar opune probabil unei asemenea intenţii dat fiind efortul 
dezinflaţionist. Criteriul de la Maastricht ar fi un alt argument împotriva 
acestei creşteri. Totuşi, s-ar putea ca guvernul să aibă spaţiu de 
manevră în direcţia creşterii deficitului bugetar presupunând că: 
disciplina financiară se îmbunătăţeşte şi deficitele quasi-fiscale se 
reduc; mare parte din creşterea deficitului bugetar este finanţată 
extern; şi creşterea deficitului bugetar este folosită exclusiv pentru 
finanţarea unor proiecte de infrastructură. Acestea fiind spuse, 
guvernul va trebui să realizeze că o creştere a deficitului bugetar 
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neînsoţită de disciplină decizională ridică riscuri semnificative – în 
special într-un an electoral. Iar derapaje importante, de orice natură, 
ar submina credibilitatea ţării, într-o perioadă critică pentru 
îmbunătăţirea şanselor României de aderare la UE şi pentru 
apropierea de rating-ul de ţară care să recomande decizia 
investiţională. 
 
O altă temă de îngrijorare este fragilitatea sectorului financiar ne-
bancar, ceea ce îndeamnă la acţiune hotărâtă şi la întărirea 
activităţii de supraveghere. 
 
Dacă ieşirile de capital vor continua într-un ritm accelerat, va fi 
necesară reanalizarea programului de liberalizare a contului de 
capital.  
 
Ca o problemă de principiu, factorii de decizie ar trebui să pună între 
priorităţile agendei lor faptul ca România să nu piardă contactul cu 
celelalte ţări candidate la UE, în termeni de performanţă economică. 
2004 este anul intrării în UE a şapte ţări central europene, iar România 
trebuie să îşi îmbunătăţească performanţele economice pentru ca 
2007 să fie o dată realistă pentru aderare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


