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România în Uniunea Europeană.  

Potenţialul de convergenţă 
 

O schiţă a ieşirii din periferie 
 
 

Despre intenţii şi metodă 
Atenţionăm cititorii acestei lucrări asupra unui aspect 

important. Studiul de faţă analizează economia românească nu 
numai prin prisma rapoartelor de modernizare, ci şi dincolo de 
acestea; acolo unde găsim, de fapt, convergenţa reală, adică esenţa 
integrării. Regăsim în lucrare analiza economiei româneşti prin 
prisma condiţionalităţilor impuse de aderarea la UE.    

 
Demersul nostru privind analiza economiei româneşti în 

anul premergător aderării la Uniunea Europeană se vrea cât mai 
cuprinzător. Am avut ambiţia să validăm ideea conform căreia 
aderarea României la Uniunea Europeană este un proces politic în 
mare arte. 

 
Nu ne-am propus să începem analiza – aşa cum ne-am 

obişnuit – cu stadiul actual, deficienţele şi progresele înregistrate, 
formularea unor recomandări de atingere rapidă a obiectivelor  etc. 
Pentru început, ne propunem să analizăm – folosind metoda 
mersului înapoi (backward induction) – cauzele structurale ale 
stării complicate în care se află economia românească, cu un 
semestru (de dorit!) înaintea integrării în modelul european. 
Tocmai de aceea, vom începe prin a analiza parcursul economiei 
româneşti în perioada de început a tranziţiei, atunci când s-au ales – 
sau nu – opţiunile privind calea pe care transformarea de sistem 
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trebuia să o urmeze. Vom continua studiul cu modul în care 
România respectă condiţionalităţile de aderare (şi, mai apoi, de 
integrare) în Uniunea Europeană.   

 
Pe tot parcursul lucrării vom analiza comparativ 

performanţele României în raport cu două sisteme de referinţă: 
ţintele stabilite de Uniunea Europeană, pe de o parte, şi 
performanţele a două clustere de ţări asemănătoare din punct de 
vedere structural cu economia românească – grupul ţărilor foste 
comuniste (Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria) şi grupul ţărilor din 
modelul sudic european (Grecia, Italia, Portugalia, Spania) – pe de 
altă parte. 

 
În 2006, putem afirma, cu regret, că avem o economie care 

continuă să se afle într-o buclă a subdezvoltării, pentru că este 
inadecvat structurată, slab competitivă şi cu un potenţial redus de 
convergenţă.  

 
Există câteva greşeli strategice recurente care ne-au adus 

aici. Altfel, există şi erori care nu s-au repetat, dar care au avut 
efecte dezastruoase. Lipsa unei strategii de dezvoltare, 
inconsecvenţa privind calea de urmat, folosirea unui aranjament 
instituţional inadecvat (greşeala formei fără fond) le considerăm 
erori recurente. Suprapunerea acestor erori de management 
macroeconomic peste o economie primitiv structurată (vezi 
ponderea ridicată a autoconsumului şi a economiei înlocuitoare), o 
pondere a principalelor sectoare şi a populaţiei ocupate în acestea, 
necompetitive (vezi, de exemplu, ponderea agriculturii în PIB de 
14% în 2006 cu o pondere a populaţiei ocupate în total de 40%) 
oferă tabloul precar de astăzi. 

 
Politici publice incoerente, decizii guvernamentale 

nefundamentate, lipsa calităţii dezbaterilor publice a problemelor 
esenţiale, complacerea în mediocritate a majorităţii intelectualilor 
(victime ale ignoranţei din mass-media) întregesc un peisaj 
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neperformant. Care sunt modalităţile de ieşire din acest moment în 
care un ochi râde, altul plânge privind aderarea României la UE? 
Am încercat să răspundem în lucrare. 

 
Încă din 1990, în ritmurile şi profunzimea schimbării, 

România a căpătat o dependenţă de Rapoartele realizate de 
organismele internaţionale (Comisia Europeană, Fondul Monetar 
Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare din Europa etc.). Cu sufletul la gură, de fiecare dată 
autorităţile române aşteaptă să vadă care sunt aprecierile (evident, 
că mai ales laudele!) şi ce lecţii au de învăţat sau ce teme au de 
făcut pentru viitorul raport. Am ajuns în situaţia deosebită de a ne 
simţi neglijaţi fără monitorizare, supraveghere, recomandare. 
Acesta, în definitiv, nu ar fi un lucru rău dacă nu ar fi excesiv. 
Lucru bun este că România nu este totuşi o ţară fără reacţie 
proprie. Se poate afirma că am intrat mai repede decât alţii, 
bunăoară, în logica europeană a reformării economiei. În 
domeniile corespunzătoare acquis-ului comunitar, am fost ancoraţi 
şi am făcut progrese. Acolo unde Uniunea Europeană nu are 
competenţă exclusivă (sau măcar partajată), am orbecăit însă. 
Astfel, căutăm încă soluţii pentru a realiza o strategie în domeniul 
social. Nu reuşim să concepem strategii coerente privind politica 
agricolă, industrială, de dezvoltare a întreprinderilor mici şi 
mijlocii, serviciilor etc.  

 
Trebuie să acceptăm adevărul că simpla concentrare a 

noastră pe respectarea standardelor Uniunii Europene nu 
garantează modernizarea economiei româneşti. Este nevoie de 
implicare directă, inclusiv prin proiecţii pe termen lung a 
culoarelor de pertinenţă a evoluţiilor, în domeniile esenţiale ale 
economiei. Portretul economiei româneşti de mâine nu este unul 
doar sugerat de tuşele economiei europene; el este un portret 
reprezentat de ceea ce suntem în măsură să trasăm prin forţele 
proprii, compatibil cu modelul şi adăugat ca model. Ceea ce va fi 
economia României integrate se regăseşte esenţial în ceea ce ne 
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propunem să putem fi în contextul european. A lăsa ca lucrurile să 
se aranjeze doar prin forţa de atracţie a modelului, fără să aşezăm 
lucrurile în aşa fel încât viteza de apropiere de model să poată fi 
stăpânită cu resurse interne, înseamnă atât o abandonare în 
mentalitatea pasagerului clandestin, cât şi un eşec în privinţa 
prezervării identităţii.  

 
Pentru a deveni cu adevărat ceea ce trebuie să fie integrarea 

noastră în construcţia europeană, este nevoie de internalizarea 
acestui proces ca singura alternativă de regăsire a României în 
modernitate. 

La începutul tranziţiei... greşeli de strategie 
Este din ce în ce mai clar că decalajul de dezvoltare al 

economiei româneşti faţă de celelalte ţări foste comuniste şi ţări 
dezvoltate din UE se datorează, în mare măsură, unor greşeli 
strategice. Fără pretenţia de exhaustivitate, vom enumera câteva 
dintre ele. 

 
Prima greşeală strategică – lipsa unei strategii de 

dezvoltare acceptată şi respectată într-un orizont de timp cerut de 
logica schimbării de sistem. Era necesară etapa în care trebuia să 
ne stabilim un culoar pertinent pentru drumul pe care aveam să-l 
parcurgem în perioada de tranziţie. Nu am avut o strategie 
coerentă, cuprinzătoare privind schimbarea. Încă de la începutul 
tranziţiei spre un alt sistem economic, economia românească a 
suferit din lipsa unei strategii coerente de dezvoltare.  

 
În toată perioada scursă din ’89 până în prezent, „opţiunea” 

pentru modelul neoliberal, propus de teoreticienii terapiei de şoc, 
ne-a costat foarte mult. Nu s-a ţinut cont de faptul că datele de 
plecare în tranziţie erau diferite de cele presupuse de modelul 
teoretic. În România erau aproape absenţi factorii raţionali ai 
schimbării în interiorul regimului comunist. Acest lucru explică de 
ce au apărut tensiuni violente şi confuze între două procese: ieşirea 
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din comunism şi începuturile trecerii la capitalism care au 
expandat costurile sociale ale schimbării.  

 
S-a optat pentru o economie de piaţă spontană, liberă, bazată 

pe virtuţile absolute ale pieţei. A fost aplicată reţeta comună pentru 
toate ţările foste comuniste – Consensul de la Washington – cu cei 
trei piloni ai săi: liberalizare, restructurare şi privatizare. S-a crezut 
că aplicarea acestei reţete va ajusta rapid şi cu costuri reduse 
economia românească. Evident că totul coincidea cu aşteptările 
emoţionale pentru ieşirea din economia de penurie (Kornai, 2000). 

 
În realitate, traseul tranziţiei în România a fost plin de 

numeroase accidente, salturi riscante şi reculuri năucitoare (Dinu et 
al., 2005). Nu s-au cunoscut modelele teoretice alternative ale 
schimbării. Chiar s-a refuzat de facto ideea dezbaterii soluţiilor 
alternative. România a excelat în acea fază a schimbării printr-un 
deficit excesiv de înţelegere publică a sensului tranziţiei. Am luat 
reţetele Fondului Monetar Internaţional şi le-am folosit ca foi de 
parcurs, neştiind – sau prefăcându-ne că nu ştim – că ele 
favorizează termenul scurt în dauna termenului lung, echilibrarea 
balanţei de plăţi în dauna altor echilibre macroeconomice, 
stabilitatea macroeconomică în dauna creşterii economice.  

 
A doua greşeală strategică – lipsa consecvenţei privind 

calea de urmat. Am pornit la drum cu modelul neoclasic liberal, de 
tip terapie şoc. Am visat la modelul american. Această opţiune 
primară a creat un sistem de dependenţe, mai ales în privinţa 
sistemului de proprietate, incompatibile cu alte opţiuni. După 
câţiva ani, ne-am îndreptat către un alt model – modelul european. 
Afară de obiectivele comune privind funcţionalizarea pieţei, cele 
două modele sunt diferite. Excluziunea socială din modelul 
american este înlocuită de incluziunea socială în modelul 
european. Structura proprietăţii în modelul european este 
compozită. Toţi actorii sociali, inclusiv statul, au o bază motivantă 
a iniţiativei în structura proprietăţii. Decizia este una mediată într-o 
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guvernanţă multinivel, rezultatul testându-se prin politici publice 
coordonate într-o economie de piaţă cu finalitate explicit socială. 

 
Balansul între opţiuni strategice de sistem a întreţinut 

senzaţia că am pierdut timp preţios. S-a pariat pe mâna modelului 
monetarist de conducere a economiei pentru a regla piaţa. Dar 
trebuia reglat ceva ce în fapt nu exista. În economie s-a instalat o 
tendinţă de schimbare fără efecte. Această stare de lucruri a permis 
presiuni de accentuare a decalajelor şi dezechilibrelor, 
conformarea la recesiune, neglijarea corelaţiilor şi blocarea în 
cercurile vicioase. 

 
A treia greşeală strategică – ipoteza că economiile în 

tranziţie şi economiile de piaţă dezvoltate sunt identic structurate. 
Tranziţia economică s-a dovedit a fi un fenomen mult mai complex 
decât se credea la început. Teoria economică aplicabilă ţărilor 
dezvoltate nu a fost relevantă pentru România. Deciziile de politici 
economice fundamentate pe modele teoretice construite pentru 
ţările cu economie de piaţă dezvoltată nu trebuiau aplicate 
întocmai în România. Specificitatea problemelor economice era 
evidentă, iar soluţiile trebuiau căutate şi găsite după alţi algoritmi 
decât într-o economie de piaţă matură (Dinu et al., 2005). 
Creşterea economică fundamentată în ţările dezvoltate este diferită 
de creşterea economică din ţările în tranziţie, care este o creştere 
de recuperare mai înainte de a fi o creştere economică sustenabilă. 
Astfel, invariabil, strategiile reformei economice au fost în conflict 
cu strategiile schimbării politice. Nu a existat o coordonare 
raţională a tranziţiei între palierele politic şi economic, exersarea 
puterii politice fiind pentru economie sursa contraperformanţei. 
Confiscarea politică a economiei, inclusiv privatizarea înainte de 
toate a profitului, a diminuat alarmant potenţialul de 
competitivitate atât internă, cât şi externă, inducând proceduri 
redistributive ilicite şi transferuri externe neechivalente. 
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Momentul raţional sau... momentul trezirii 
Din anul 1993 au început negocierile pentru semnarea 

Acordului de Asociere al României la Uniunea Europeană. Încă de 
atunci integrarea în Uniunea Europeană a constituit ancora pentru 
economia românească. Este incorectă opinia conform căreia România 
se va integra în UE la 1 ianuarie 2007. Până a ajunge la integrarea 
propriu-zisă a României în Uniunea Europeană, vor mai trece probabil 
34 de ani (Grosu, Socol, 2003). Până să se integreze, România va mai 
avea de parcurs câteva faze, după ce aproape a finalizat faza de 
preaderare (1995-2007); urmează aderarea propriu-zisă şi etapa de 
postaderare (posibil după 1 ianuarie 2007).  

 
Pregătirea aderării la Uniunea Europeană a presupus un 

exerciţiu masiv de «ancorare» a reformelor, a noilor politici şi a 
unor mai bune practici administrative, care oricum ar fi necesare 
pentru o «tranziţie» reuşită la o economie de piaţă şi pentru o 
dezvoltare rapidă (Pelkmans, 2003). Astfel, fostele ţări comuniste 
au început să primească note cu privire la modul în care au 
avansat în îndeplinirea criteriului unei «economii de piaţă 
funcţionale». Au fost obligate să conceapă strategii economice de 
preaderare, pe termen mediu, cu privire la integrarea în UE.  

 
Chiar dacă timid, anul 1995, prin intrarea în vigoare a 

Acordului de Asociere al României la Uniunea Europeană, este 
momentul în care s-a realizat schimbarea de direcţie. S-a trecut de 
la ipotezele de lucru ale modelului neoclasic, american, la 
ipotezele modelului european. La un model redistributiv, cu 
finalitate socială, în care eşecurile pieţei interne unice sunt 
soluţionate prin utilizarea politicilor publice. La un model care, 
prin fondurile structurale, difuzează prosperitatea dinspre centru 
spre periferie punând bazele ridicării acesteia la standardele 
modelului. O construcţie care reuşeşte să disemineze echitabil 
efectele creşterii economice deoarece reuşeşte ca prin strategia 
reglementară să limiteze puterea grupurilor de interese (rent 
seeking). 
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Modificarea referenţialului are o importanţă fundamentală 
pentru că explică succesele şi insuccesele celor două procese care 
au început să se suprapună în acea perioadă: tranziţia şi aderarea. 
Explică de ce România a intrat în Uniunea Europeană în valul doi 
de integrare. Explică locul României în acest moment prin 
comparaţie cu celelalte ţări foste comuniste.  

 
Câştigam imens dacă în acel moment eram consecvenţi cu 

ceea ce ne-am propus. Am pierdut enorm pentru că am melanjat 
politici, instituţii, soluţii etc. aparţinând ba de modelul american, 
ba de cel european. Este clar că am fost bezmetici. Blestemul 
inconsecvenţelor s-a transpus în jumătăţi de măsură, conducerea 
după ureche, respectarea principiului văzând şi făcând etc. Este 
indubitabil că nu s-a înţeles sensul schimbării.  

 
Problema complicată este că nici acum nu se înţelege 

modelul european de economie. Nu se înţelege că el nu 
absolutizează virtuţile pieţei, ci ţine mai degrabă de fundamentarea 
a ceea ce se cheamă o economie de piaţă coordonată (Hall, 
Soskice, 2001). Modelul european este ambivalent, economic şi 
social. Modelul european presupune creştere economică, coeziune 
socială şi convergenţă. Politicile macroeconomice bine concepute 
fundamentează o creştere economică susţinută. În acelaşi timp, un 
ritm ridicat de creştere economică conduce la stabilitate economică 
şi coeziune socială pe termen lung. Atât tranziţia, cât şi aderarea 
nu-şi justifică legitimitatea şi nu-şi asigură aderenţa socială dacă 
nu au drept scop funcţionalizarea trinomului creştere – dezvoltare – 
modernizare. 

 
Unde suntem acum din punct de vedere strategic? Într-un 

cerc vicios. În care strategiile, programele şi, în general, politicile 
publice sunt fără viziune. Eşecurile legate de reglementare se 
repetă. Lipsesc părţi importante din elementele unei strategii. 
Există o inflaţie de obiective, lipsesc termenele sau, atunci când 
sunt stabilite, nu se respectă, nu sunt identificate sursele de 
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finanţare, există suprapuneri de competenţe şi acţiuni conflictuale 
între instituţiile răspunzătoare. Strategiile promovate se bazează 
mai mult pe discreţionism, decât pe reguli. Se favorizează termenul 
scurt în dauna termenului lung. Au o viteză de reacţie redusă la 
şocurile apărute şi obiective potenţial conflictuale. Sunt multe 
obiective neîndeplinite. 

 
Cum am putea să ieşim din această situaţie? Calitatea 

politicilor publice trebuie îmbunătăţită. Proiectele de legi, 
politicile, strategiile şi planurile de acţiune nu trebuie elaborate de 
consilieri politici, ci de funcţionari publici profesionişti, 
specializaţi. Măsurile de politici publice elaborate trebuie corelate 
cu indicatorii economici, cu posibilităţile de finanţare a acestora, 
cu potenţialul instrumentar al instituţiilor competente în domeniu. 
Trebuie profesionalizată activitatea de elaborare, implementare şi 
monitorizare a măsurilor de politici publice. Analizele de Evaluare 
de Impact sunt slabe, consultările cu actorii interesaţi în domeniu 
sunt reduse. Este încă neclară responsabilitatea instituţiilor 
guvernamentale în fundamentarea şi implementarea politicilor 
publice. Există suprapuneri de competenţe între instituţii, structuri 
paralele, aflate în concurenţă de vizibilitate publică (Comisia 
Europeană, 2005).  

Unde ne aflăm astăzi...  
Este interesant de studiat analiza diagnostic a economiei 

româneşti cu şase luni înainte de aderarea la UE. Frica legată de 
„eroziunea pieţei interne europene” prin integrarea unor economii 
„instabile” a dat naştere unui proces treptat de stabilire a unor 
condiţii de intrare în „clubul european”. Niciodată aceste procese 
de condiţionare şi aderare nu au fost atât de explicite, detaliate şi 
intruzive. Totuşi există elemente puternice de potenţare a 
procesului de aderare la UE pentru economiile estice – visul de a fi 
„european” şi orientarea către un model incluziv, care ajută 
convergenţa rapidă.   
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Procesul admiterii noilor candidaţi din est în Uniunea 
Europeană a fost însoţit de o serie de întrebări: Se va „eroda” oare 
piaţa internă unică? Cum se poate realiza stabilitatea 
macroeconomică în ţările candidate înainte de integrarea în UE? 
Care sunt interdependenţele dintre convergenţa nominală şi 
convergenţa reală? Cum se pot reduce decalajele de dezvoltare 
între ţările din modelul european? De ce este necesară respectarea 
criteriilor de admitere în Uniunea Economică şi Monetară?    

 
Caseta 1 

Criteriile de aderare 
 

Criteriile generale de aderare la Uniunea Europeană se bazează pe 
concluziile Consiliului European de la Copenhaga (1993), care a stabilit 
condiţiile pe care statele candidate trebuie să le îndeplinească pentru a deveni 
membre ale UE. 

Criteriile de la Copenhaga prevăd:  
a) Criteriul politic: stabilitatea instituţiilor ce garantează democraţia, statul 

de drept, drepturile omului şi protecţia minorităţilor;  
b) Criteriul economic: existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi 

capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din 
Uniunea Europeană; 

c) Criteriul tehnic: capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru, 
inclusiv cele privind aderarea la obiectivele uniunii politice, economice 
şi monetare (implementarea acquis-ului comunitar). 

 
În privinţa criteriului politic, România continuă să 

îndeplinească aceste condiţionalităţi. Există progrese privind 
reforma sistemului judiciar, situaţia libertăţii presei, restituirea 
proprietăţii, minorităţile şi protecţia copilului. 

 
Sunt totuşi deficienţe privind reforma administraţiei publice 

şi asigurarea efectivă a luptei împotriva corupţiei la nivel înalt. De 
asemenea, sunt necesare măsuri privind îmbunătăţirea regimului 
persoanelor cu dizabilităţi şi a bolnavilor mintal.  
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Procesul de transfer al puterii către nivelurile inferioare este 
departe de a fi finalizat. Reforma funcţiei publice este incoerentă şi 
inconsecventă. Recrutarea, plasarea şi motivarea funcţionarilor 
publici rămâne o problemă nerezolvată. Dialogul social este 
„rahitic şi surd”. Societatea civilă are încă un rol de „vitrină”.   

 
Cu referire la criteriile economice, România este declarată ca 

având o economie de piaţă funcţională. Dar nici măcar anul acesta 
economia românească nu va fi declarată economie de piaţă funcţio-
nală şi competitivă. Tabloul economic al României arată o capacitate 
redusă în a face faţă forţelor concurenţiale din Uniunea Europeană.  

 
Dacă adăugăm că, din momentul aderării, România va trebui 

să participe la mecanismele de coordonare a politicilor economice 
în UE, imaginea capătă un fond negativ. Vor exista dificultăţi 
enorme legate de creşterea capabilităţii României de a participa la 
coordonarea politicilor economice şi a respecta prevederile 
Pactului de Stabilitate şi Creştere şi Statutului Sistemului European 
al Băncilor Centrale. Strategia de legare a mâinilor autorităţilor va 
aduce mai multe costuri decât beneficii privind calitatea politicilor 
macroeconomice româneşti.  

 
În condiţiile în care consistenţa deciziilor de politică 

aparţinea în mare parte Băncii Naţionale a României, iar eşecurile 
de reglementare erau şi sunt atribuite celuilalt actor principal – 
Ministerul Finanţelor –, este cert că vom avea probleme serioase. 
Instrumentele care rămân la îndemâna autorităţilor pentru 
soluţionarea şocurilor asimetrice sunt „subţiri” – politica fiscală 
are reacţii întârziate, politicile sectoriale lipsesc sau sunt 
nefuncţionale, mobilitatea forţei de muncă este redusă, iar 
flexibilitatea salariilor şi a preţurilor aproape că nu există. Totuşi, 
este un fapt îmbucurător că putem folosi strategia învăţării din 
practică. Până când va adopta moneda euro (perioada 2012-2014), 
România va participa la Uniunea Economică şi Monetară ca stat 
membru cu derogare.   
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2006 reprezintă un an al provocărilor radicale pentru 
economia românească. Creşterea economică sustenabilă, succesul 
reformei fiscale şi stabilitatea macroeconomică sunt procese a 
căror consolidare este incertă. Au apărut şi alte dileme. Reuşeşte 
programul Băncii Naţionale a României privind ţintirea inflaţiei? 
Sunt finanţele publice româneşti „sănătoase” în 2006 şi în 
următorii ani? Este îngrijorătoare adâncirea deficitului de cont 
curent? Poate România să creeze un mediu de afaceri predictibil şi 
stabil, astfel încât să atragă mai multe investiţii străine directe?   

 
Anul 2005 a fost anul schimbărilor de direcţie privind 

conceperea şi fundamentarea politicilor macroeconomice în 
România. Introducerea cotei unice de impozitare de 16%, ca pilon 
al reformei fiscale, şi ţintirea inflaţiei, ca strategie modernă de 
politică monetară, reflectă viziuni nearmonizate asupra mix-ului de 
politici macroeconomice din România. Semnarea Tratatului de 
Aderare la Uniunea Europeană, în aprilie 2005, s-a vrut un impuls 
puternic pentru creşterea consistenţei credibilităţii şi 
predictibilităţii economiei româneşti. Cu toate acestea, s-a optat 
pentru introducerea unor elemente de risc în evoluţii. 

 
Dacă studiem ţintele prognozate pentru anii 2006-2007, ne-am 

putea gândi că ne aflăm într-o situaţie economică favorabilă: creşterea 
PIB-ului însoţită de procesul de dezinflaţie. De fapt, creşterea PIB cu 
mult mai mică decât cea prognozată, rata inflaţiei peste ţinta stabilită 
şi deficitul de cont curent ridicat ilustrează capacitatea redusă privind 
conceperea unui mix coerent de politici macroeconomice. 

 
Un ritm ridicat de creştere a produsului intern brut, mai 

multe locuri de muncă, îmbunătăţirea colectării veniturilor la 
bugetul de stat prin impunerea unor constrângeri bugetare tari şi 
consolidarea procesului de dezinflaţie ar putea reprezenta 
potenţiale arme pentru a obţine „maturizarea” economiei 
româneşti. Ele sunt obiective declarate public, dar cu slabă 
susţinere prin politicile macroeconomice. 
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Dezechilibrarea contului curent de capital, capacitatea 
redusă de absorbţie a fondurilor de la Uniunea Europeană, 
liberalizarea haotică a pieţelor în domeniul utilităţilor publice, 
predictibilitatea redusă în domeniul fiscal, mix-ul puternic 
conflictual dintre politicile monetare şi fiscale şi blocarea 
investiţiilor în infrastructura rutieră reprezintă ameninţări ce pun în 
pericol economia românească în anul dinaintea integrării în 
Uniunea Europeană.  

 
Ameninţarea în privinţa credibilităţii Băncii Naţionale a 

României, neîncheierea acordului cu Fondul Monetar 
Internaţional, ritmul de creştere al serviciului datoriei publice mai 
mare decât creşterea produsului intern brut, creşterea preţului 
petrolului şi gazelor naturale, calamităţile naturale, mărirea 
posibilă a TVA reprezintă tot atâtea cauze ce vor conduce la 
mărirea anticipaţiilor inflaţioniste. 

 
Stabilitatea macroeconomică a României în perioada 

următoare este motiv de îngrijorare, atât pentru specialiştii 
autohtoni, cât şi pentru cei străini. 

 
La începutul lunii mai 2006, Fondul Monetar Internaţional 

şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la derapajele politicilor 
economice aşteptate să continue în acest an. La numai o 
săptămână, Comisia Europeană publică prognoza de primăvară ce 
confirmă analiza FMI.  Ambele analize confirmă falimentul 
politicilor economice adoptate în ultimul timp.    

  
Creşterea economică se va înjumătăţi. De la 8,3% în 2004 

(fie ea şi o creştere datorată influenţei factorilor naturali asupra 
producţiei agricole) la 4% în 2006. În ultimii doi ani, motoarele 
creşterii economice sunt aceleaşi şi sunt nesustenabile pe termen 
lung. Consumul va rămâne principalul motor ale creşterii 
economice. Investiţiile şi exporturile încep să piardă teren ca 
factori determinanţi ai creşterii economice. Se vor reduce atât 
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producţia agricolă (ca urmare a inundaţiilor), cât şi cea industrială 
(prin eliminarea contingentelor la comerţul cu produse textile).    

 
Aprecierea semnificativă a leului şi expansiunea creditului 

vor contribui la majorarea deficitului de cont curent la 10% din 
PIB în 2006 şi 12% din PIB în 2007. Sunt deficite nesustenabile, 
împovărătoare pentru economie. În primul trimestru al anului 
2006, deficitul de cont curent al balanţei de plăţi a crescut cu 60%. 
Era de aşteptat să se întâmple astfel în condiţiile în care ritmul de 
creştere a importurilor va fi aproape dublu faţă de ritmul de 
creştere a exporturilor.  

 
Ca urmare a mix-ului inconsecvent dintre politica monetară 

şi politica fiscală, procesul de dezinflaţie a cunoscut o încetinire 
considerabilă. Rata inflaţiei calculată pe baza IPC s-a redus de la 
9,3% în 2004 la 8,6% în 2005 şi, foarte probabil, 7,6% în 2006, cu 
mult diferit faţă de previziunile din programul de aderare şi oricum 
o ţintă incertă în contextul energetic global. 

 
Cel mai grav indicator analizat este deficitul bugetar 

prognozat pentru 2006 (2,3%) şi 2007 (5,4%). Aceste deficite nu 
pot fi finanţate neinflaţionist, ceea ce va conduce la derapaje la 
nivel macroeconomic, scăderea puterii de cumpărare, înăsprirea 
politicii salariale etc.   

 
A fost o alegere proastă introducerea cotei unice de 

impozitare de 16% asupra venitului persoanelor fizice şi profitului 
firmelor la începutul anului 2005. Politica fiscală prociclică nu a 
fost o măsură corectă în situaţia în care economia românească se 
afla în zona derapajului inflaţionist. Lipsa unei analize cost-bene-
ficiu a aplicării acestei măsuri fiscale a condus la accentuarea altor 
dezechilibre macroeconomice. În plus, ar fi trebuit ca introducerea 
cotei unice să fie completată cu măsuri de acompaniere (Dinu şi 
Socol, 2005). Aceasta a condus la o pierdere de venituri bugetare 
de aproximativ 1% din PIB.  
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În prezent se justifică „succesul” aplicării cotei unice prin 
creşterea încasărilor la buget şi prin menţinerea constantă a 
ponderii veniturilor bugetare în PIB. De fapt, au crescut încasările 
din impozite indirecte (TVA, accize, taxe vamale etc.), ca urmare a 
creşterii consumului (determinată de transferurile de valută de la 
lucrătorii români din străinătate de aproximativ 3 miliarde euro şi 
expansiunea creditului) şi nu ca urmare a introducerii cotei unice. 
Pe de altă parte, cheltuielile de capital au scăzut. Pierderea de 
venituri la buget de aproximativ un miliard de euro ca urmare a 
aplicării cotei unice a panicat autorităţile, care au căutat tot felul de 
inovaţii privind introducerea altor impozite şi taxe.  

 
Ca probă a inconsecvenţelor în materie de politici 

economice, pentru nivelul de 16% al aşa-zisei cote de impozitare 
nu a existat un studiu al variantelor alternative; s-a ales după 
ureche. Din punctul de vedere al echităţii, efectele cotei unice sunt 
dezastruoase. Cota unică a mărit decalajele de venituri dintre cei 
foarte puţini bogaţi şi marea majoritate, aceea a oamenilor săraci. 
Practic, beneficiarii sunt circa 200.000 de indivizi cu venituri 
foarte mari. Asupra celorlalţi ea a avut efecte neutre sau a condus 
la pierdere de bunăstare. Cota unică a avantajat firmele foarte mari, 
puternice din punct de vedere financiar. Şi care mai sunt efectele 
cotei unice de impozitare? Mai puţini bani la buget. Mai puţini 
bani pentru infrastructură, pentru învăţământ, pentru sănătate. Mai 
puţini bani pentru pensii. 

 
O altă gafă s-a făcut prin înfiinţarea Fondului Proprietatea. 

Pierderile pe care crearea acestui fond le va aduce la buget (prin 
redevenţe neîncasate la buget de la întreprinderile de stat) vor fi de 
0,9% din PIB în 2006 şi 3,1% din PIB în 2007.  

 
Este evident că atât FMI, cât şi Comisia Europeană 

„reclamă” incapacitatea României de a fundamenta un mix coerent 
de politici economice. Promovarea unei politici fiscale prociclice a 
crescut cererea internă, producând puseuri inflaţioniste. Cele două 
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instituţii sunt conştiente că România nu va fi în stare să mărească 
ponderea veniturilor încasate la buget în PIB de la 30%, cât este 
astăzi, la 35%, cât ar fi necesar pentru ca România să îşi poată 
îndeplini obligaţiile de stat membru.    

 
Ce se observă din efectele politicilor fiscale şi monetare de 

tip conflictual? Că s-ar putea instala pe termen mai lung divergenţa 
negativă cu standardele UE în privinţa inflaţiei. Cumva paradoxal, 
ne apropiem de condiţia de insider alergând în direcţia contrară! 
Am ales poziţia racului asupra sensului înaintării. Dar şi evoluţia 
României în direcţia contrafactuală a comportamentelor favorabile 
unor politici de sărăcire a vecinului. Este plauzibilă, în situaţia de 
membru, susţinerea prin politici fiscale distonante a opţiunii 
conjuncturale în privinţa libertăţilor de mişcare a factorilor pe piaţa 
unică din care să extragem avantaje, dar nu este morală. 

 
Timpul nu are răbdare. Uniunea Europeană nu permite 

intrarea în „club” a unei economii instabile, plină de dezechilibre şi 
cu decizii neconforme. Anul 2006 este ultima şansă pentru noi de a 
ne asuma condiţia de parte normală a întregului european. Dacă 
vom adera cu o economie puternică, vom rezista. Dacă nu, nu. 
Putem însă alege?     

Convergenţa nominală a României cu Uniunea 
Europeană 
Folosirea termenului de convergenţă nominală ne duce cu 

gândul la economia monetară, la indicatorii macroeconomici ce 
caracterizează sustenabilitatea unei economii. În această secţiune, 
ne vom concentra strict pe respectarea sau nu a criteriilor de 
convergenţă nominală stabilite pentru aderarea la Uniunea 
Europeană şi, mai departe, în zona euro.   

 
Din moment ce ne-am insinuat în mediul macroeconomic al 

României în anul 2006, putem analiza în detaliu (şi comparativ) 
condiţionalităţile stricte privind convergenţa nominală. Este 
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interesant să ne raportăm la două categorii de economii: fostele ţări 
comuniste (Bulgaria, Cehia, Polonia, Ungaria) şi ţările aparţinând 
modelului sudic (Grecia, Italia, Portugalia şi Spania). Sunt două 
categorii de economii cu structură apropiată de cea a României.  

 
Caseta 2 

Criteriile convergenţei nominale 
 

În 1993, prin  Tratatul de la Maastricht s-au stabilit cinci criterii pe care 
statele membre trebuie să le respecte pentru a se putea alătura UEM şi a 
adopta moneda euro:  

a) Rata inflaţiei de cel mult 1,5 puncte procentuale peste media primelor 
trei state membre cu cele mai bune performanţe privind stabilitatea 
preţurilor; 

b) Rata dobânzii nominale pe termen lung să nu depăşească cu mai mult 
de 2 puncte procentuale media ratei  dobânzii în primele trei state 
membre cu cele mai bune performanţe în domeniul stabilităţii 
preţurilor; 

c) Deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB; 
d) Ponderea datoriei publice în PIB să nu fie mai mare de 60%; 
e) Marjele de fluctuaţie trebuie să corespundă marjelor stabilite prin 

Sistemul Monetar European – în limita a ±15% în ultimii doi ani 
premergători examinării (în fapt în negocierile tehnice marja de 
fluctuaţie acceptată de Comisia Europeană este de +15%/-2,25%). 

 
 
a) Criteriul ratei inflaţiei 
Rămâne principalul punct critic al economiei româneşti. 

Neîndeplinirea acestui criteriu presupune lipsa sustenabilităţii 
procesului de macrostabilizare a economiei româneşti.   
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Rata inflaţiei (comparaţie România – UE-25) 
(rata medie a modificării anuale a Indicelui Armonizat  

al Preţurilor la bunurile de consum)  
Tabelul 1 

(% ) 
Ani  

Ţări 2003 2004 2005 2006 
(estimări) 

Bulgaria 2,3 6,1 5,0 6,5 
Cehia -0,1 2,6 1,6 2,5 
Polonia 0,7 3,6 2,2 1,0 
România 14,1 9,3 8,6 8,0 
Ungaria 4,7 6,8 3,5 2,3 
Grecia 3,4 3,0 3,5 3,2 
Spania 3,1 3,1 3,4 2,9 
Portugalia 3,3 2,5 2,1 2,0 
Italia 2,8 2,3 2,2 2,1 
UE-15/UE-25 1,9 2,1 2,2 2,1 
Media primelor 3 ţări cu cea mai 
mică rată a inflaţiei din UE 

1,2 1,1 1,4 1,6 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
În anul 2005, Banca Naţională a României (BNR) a adoptat 

strategia de ţintire a inflaţiei. Deşi BNR a reuşit în 2004 să reducă rata 
inflaţiei la un nivel cu o singură cifră (9,3%), în anul 2005 procesul de 
dezinflaţie şi-a încetinit viteza. Astfel ţinta de inflaţie a fost depăşită 
cu 0,1 puncte procentuale, atingându-se o rată a inflaţiei de 8,6%. În 
anul 2006, procesul de dezinflaţie va continua, dar ţinta va fi din nou 
depăşită (ţintă 6%, prognoză 6,6%, conform BNR – 8,0%, conform 
Comisiei Europene – Prognoza de Primăvară). Oricum, rata inflaţiei 
în România depăşeşte cu mult ţinta propusă de criteriul de la 
Maastricht: 1,6% + 1,5 puncte procentuale, adică 3,1%.  

 
Pentru că rata inflaţiei reprezintă principala ţintă ratată de 

România, vom enumera  câteva dintre cauzele neîndeplinirii 
acestui criteriu: 

 În 2005, presiunea susţinută asupra aprecierii cursului de 
schimb a determinat reducerea eforturilor de sterilizare a 
excesului de lichiditate de pe piaţă de către BNR → s-a redus 
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rata dobânzii la care BNR acceptă depozite de la bănci cu 
mult sub nivelul ratei dobânzii de politică monetară → s-a 
stopat aprecierea puternică a cursului de schimb, dar s-a 
accentuat caracterul prociclic al politicii monetare; 
 Mărirea cererii interne ca urmare a creşterii puternice a 

consumului privat, scăderea impozitelor directe (cota 
unică de impozitare), creşterii salariilor şi expansiunii 
rapide a creditului → presiuni inflaţioniste (şocuri din 
partea cererii agregate – demand side); 
 Majorările de preţuri administrate; 
 Creşterea preţurilor volatile ale unor produse alimentare; 
 Creşterea preţurilor produselor agricole ca urmare a 

inundaţiilor; 
 Manifestarea efectului Balassa-Samuelson, care explică 

între 1,4 şi 3,8 puncte procentuale din diferenţialul de 
inflaţie dintre România şi zona euro (Codîrlaşu, Chideşciuc, 
2003). Analizele arată că această valoare ridicată 
comparativ cu ţările din primul val de aderare la Uniunea 
Europeană se datorează ritmului mai alert al procesului de 
convergenţă a economiei româneşti în situaţia în care 
condiţiile iniţiale au fost mai nefavorabile. Astfel, creşterea 
rapidă a productivităţii muncii, în special în sectorul 
bunurilor comercializabile (tradables), va conduce la 
presiuni inflaţioniste (datorită creşterii preţurilor relative) şi 
la aprecierea reală a monedei naţionale.  

  
Abaterile negative de la trendurile dezinflaţiei complică 

oarecum pentru UE sarcina acceptării condiţiei de insider pentru 
economia românească. Ceea ce revelează această situaţie este slaba 
capacitate a României de a implementa strategii economice pe 
termen mediu şi lung şi de a rămâne consecventă cu 
condiţionalităţile unui proiect complex cum este cel al aderării la 
UE. Înclinaţia pentru decizii conjuncturale, motivate voluntar, 
recognoscibilă în politica inflaţiei, absenţa coordonării în cadrul 
mix-ului de politici monetare şi fiscale, viziunile conflictuale ale 
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BNR şi Ministerului Finanţelor Publice (ce este preocupat – 
conform declaraţiilor – de funcţiile unui stat minimal, dar care 
acţionează aproape exclusiv ca minister al Trezoreriei unui stat 
bugetar) constituie suportul unui eşec semnificativ. 

 
b) Criteriul ratei dobânzii 
În prezent, valoarea de referinţă pentru acest criteriu este de 

aproximativ 5,3%, dar deocamdată în România nivelul este greu de 
analizat, deoarece abia în aprilie 2005 s-au lansat primele emisiuni 
de obligaţiuni cu scadenţa la zece ani. Dobânda la care au fost 
adjudecate acestea, 6,75%, este apropiată de valoarea de referinţă.  

 
Dacă pe pieţele externe de capital a fost posibilă emiterea, în 

2002, a unor obligaţiuni de stat în euro cu scadenţa la 10 ani, în 
schimb, pe piaţa internă, datorită inflaţiei, scadenţa maximă la care 
s-au putut emite obligaţiuni de stat până în 2005 a fost de 5 ani. Pe 
măsură ce procesul dezinflaţiei va avansa, iar investitorii vor avea 
încredere în menţinerea inflaţiei la un nivel scăzut, vor putea fi 
emise titluri de stat pe o scadenţă mai lungă.  

  
Rata nominală a dobânzii pe termen lung  

(comparaţie România – UE-25) 
(calculată la obligaţiuni emise pe 10 ani)  

Tabelul 2 
(% ) 

Ani 
Ţări 2003 2004 2005 

Bulgaria 6,4 5,2 3,8 
Cehia n.a. n.a. n.a. 
Polonia  5,7 6,9 5,2 
România - - 6,7 
Ungaria 6,8 8,1 6,6 
Grecia  4,2 4,2 3,5 
Spania  4,1 4,1 3,3 
Portugalia 4,1 4,1 3,4 
Italia 4,2 4,2 3,5 
Media primelor 3 ţări cu cea mai 
mică rată a inflaţiei din UE 

 4,1 4,1 3,3 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, BNR, 2006. 
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Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, este probabil ca 
rating-ul de ţară să fie unul mai ridicat. Astfel, România va putea 
ieşi pe pieţele externe private şi publice de capital cu emisiuni de 
obligaţiuni cu maturitate la 10 ani, cu o rată a dobânzii ce 
corespunde criteriului enunţat de Tratatul de la Maastricht. 

 
Bancarizarea insuficientă a economiei reprezintă o problemă 

structurală. Cu un sistem bancar de tip oligopol, România are una 
dintre cele mai reduse ponderi a activelor bancare în PIB (34% în 
2005) dintre ţările din sud-estul Europei. Din moment ce 
depozitele şi creditele sunt concentrate într-un număr mic de bănci 
comerciale, există serioase motive de îngrijorare legate de 
efectivizarea măsurilor de politică monetară luate de BNR. 

 
În România, gradul scăzut de intermediere financiară 

reprezintă o altă piedică în obţinerea statutului de economie de 
piaţă funcţională şi competitivă. În perioada 1990-2006, spread-ul 
(diferenţa între rata activă a dobânzii şi cea pasivă) a fost unul 
ridicat, ilustrând o concurenţă redusă în sistemul bancar românesc. 
Astfel, chiar dacă diferenţialul între rata activă şi cea pasivă a 
dobânzii a scăzut de la 19 puncte procentuale în 2001 la 14 puncte 
procentuale în 2004, el se menţine totuşi la un nivel ridicat (10 
puncte procentuale în 2006). Rata ridicată a dobânzii la credite a 
provocat decapitalizarea întreprinderilor, creşterea arieratelor şi 
scăderea gradului de profitabilitate a firmelor româneşti. 

 
În plus, rata reală negativă a dobânzii din ultimii ani a 

influenţat negativ procesul de economisire, reducând capacitatea 
de stimulare a creşterii economice prin încurajarea investiţiilor. 
Neîncrederea în leu s-a asociat aşteptărilor inflaţioniste puternice, 
determinând pusee inflaţioniste greu de absorbit.     

 
Piaţa bancară ar fi putut fi suplinită de o dezvoltare adecvată a 

pieţei financiare. Însă gradul redus de capitalizare a Bursei de Valori 
Bucureşti (de numai 6,4% din PIB în 2006) arată imaturitatea acestei 
pieţe şi lipsa de diversificare a instrumentelor financiare.       
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c) Criteriul deficit bugetar/PIB 
S-a reuşit diminuarea deficitului bugetului general de la 

1,4% în 2004 la 0,8% în 2005. Ca urmare a introducerii cotei unice de 
impozitare de 16% asupra veniturilor individuale şi profiturilor 
companiilor (o pierdere de venituri la buget de 1% din PIB), 
deficienţelor (existente încă) în colectarea impozitelor la bugetul de 
stat, înfiinţării Fondului Proprietatea etc., deficitul bugetar al 
României (ca pondere în PIB) va fi de 2,3% în 2006 şi de 5,4% în 
2007 (conform prognozei de primăvară a Comisiei Europene, 2006).  

 
În 2005 şi 2006, evoluţia cheltuielilor bugetare a fost mixtă. 

S-a depăşit fondul de salarii ca urmare a creşterii acestora în 
sectorul public (16-34% comparativ cu media din 2004), au scăzut 
cheltuielile de capital, s-a realizat recalcularea pensiilor, guvernul 
a anulat arierate şi tot el a majorat capitalul Exim Bank. De 
asemenea, s-au făcut eforturi bugetare pentru reconstrucţia unor 
zone afectate de inundaţii.  

 
Deficitul bugetar (–)/Excedent bugetar (+),  ca pondere în PIB  

(comparaţie România – UE-25)  
Tabelul 3 

(% ) 
Ani 

Ţări 2003 2004 2005 2006 
(estimări) 

Bulgaria 0,3 1,9 3,1 3,0 
Cehia -6,6 -2,9 -2,6 -3,2 
Polonia  -4,7 -3,9 -2,5 -3,0 
România -1,7 -1,3 -0,4 -2,3 
Ungaria -6,4 -5,4 -6,1 -6,7 
Grecia -5,8 -6,9 -4,5 -3,0 
Spania 0 -0,1 1,1 0,9 
Portugalia -2,9 -3,2 -6,0 -5,0 
Italia -3,4 -3,4 -4,1 -4,1 
UE15/UE-25 -3,0 -2,6 -2,3 -2,3 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
Dacă pe termen scurt nu sunt probleme privind 

sustenabilitatea finanţelor publice, pe termen mediu şi lung, 
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existenţa unor finanţe publice „sănătoase” poate deveni o 
problemă. Volumul arieratelor a rămas ridicat, nu s-a stabilit un 
cadru de cheltuieli publice pe termen mediu, iar capacitatea de 
management trebuie îmbunătăţită. 

 
După aderarea la Uniunea Europeană, deficitul bugetar va 

creşte cu siguranţă. În tabelul de mai sus este exemplificată 
creşterea deficitului bugetar în cazul Cehiei, Poloniei şi Ungariei în 
anul 2006. Costurile implementării acquis-ului comunitar (mai ales 
în domeniile agricol, protecţia mediului, transport, energie şi 
standardizare), costurile compatibilizării instituţionale în ţările 
candidate conform cu cerinţele UE, contribuţia României la 
bugetul UE şi la Banca Centrală Europeană de 2,9 miliarde euro, 
cofinanţarea proiectelor de infrastructură, precum şi nevoile mai 
mari de investiţii în modernizarea infrastructurii şi a serviciilor 
publice sunt tot atâtea presiuni pentru adâncirea deficitului bugetar. 

  
România va cheltui aproximativ 1,5% din PIB în 2007 prin 

aderarea la UE. Agregarea contribuţiei la bugetul UE (–1,3%), 
cofinanţării (–0,2%), plăţilor directe prefinanţare (–0,4%), 
adiţionalităţile pentru programele structurale (–0,5%) şi alte sume 
globale (–0,3%) cu transferurile de la UE (+1,1%) şi fondul pentru 
politici interne (+0,1%) ne conduc la o pierdere de aproximativ 
1,5% din PIB.  

 
În plus, decizia Ministerului Finanţelor de a modifica 

impozitul microîntreprinderilor de la 3% pe cifra de afaceri la 16% 
impozit pe profit va conduce la pierderi de 30 milioane euro la 
bugetul de stat în 2007. 

 
Analiza componentelor bugetului general consolidat ne arată 

deficitele cronice ale bugetului asigurărilor sociale de stat  
(–120 milioane RON în 2005), fondului special pentru asigurările 
de sănătate (–765 milioane RON în 2005), dar şi la bugetul 
Companiei Naţionale a Drumurilor (–1,3 miliarde RON).   
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Riscuri majore vor veni din partea sistemului public de 
pensii, ale cărui deficite presează asupra finanţelor publice 
româneşti. În finanţarea deficitului bugetar nu ne vom mai putea 
baza pe veniturile din privatizare, deoarece acestea vor fi din ce în 
ce mai mici.  

 
d) Criteriul datorie publică/PIB 
În 1989, România îşi achitase datoria externă. În plus, avea 

de încasat creanţe de la Irak de 2,5 miliarde dolari (datorie ce a fost 
parţial anulată, restul reeşalonată). Pentru unii, lipsa datoriei 
publice este semn de competitivitate, semn de stabilitate 
financiară. Noi considerăm că ar fi favorizat România stimularea 
unor investiţii mai mari în dezvoltarea infrastructurilor fizice şi 
virtuale decât o datorie externă zero. 

 
Datoria publică ca pondere în PIB 

(comparaţie România – UE-25)  
Tabelul 4 

(% ) 
Ani  

Ţări 2003 2004 2005 2006 
(estimări) 

Bulgaria 46,1 38,6 29,9 26,7 
Cehia 30,0 30,6 30,5 31,5 
Polonia  43,9 41,9 42,5 45,5 
România 20,7 18,0 15,2 14,7 
Ungaria 56.7 57,1 58,4 59,9 
Grecia 107,8 108,5 107,5 105,0 
Spania 48,9 46,4 43,2 40,0 
Portugalia 57,0 58,7 63,9 68,4 
Italia 104,2 103,8 106,4 107,4 
UE-15/UE-25 62,0 62,4 63,4 63,2 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
România are o pondere redusă a datoriei publice în PIB. Există 

marjă de manevră pentru a moderniza economia prin contractarea 
unor credite externe, având în vedere şi îmbunătăţirea ratingului de 
ţară. Dar poate apărea o problemă. În condiţiile macroeconomice date, 
care este datoria publică sustenabilă pentru România? Care este pragul 
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privind ponderea datoriei publice în PIB care să nu afecteze deficitul 
bugetar şi rata inflaţiei? Ce nivel al serviciului datoriei publice poate 
achita România în condiţii neinflaţioniste?  

 
Caseta 3 

Condiţii de sustenabilitate a datoriei publice 
În prezent, ponderea datoriei publice în PIB în România este de 15%. 

Pentru a studia capacitatea economiei româneşti de a contracta împrumuturi 
pentru a susţine modernizarea, ne vom stabili ca ipoteze: un nivel prag al 
datoriei publice în PIB de 20%, o pondere a deficitului bugetar în PIB de 3%, 
un ritm de creştere mediu anual constant g de 4% şi o rată a dobânzii la 
datoria publică r de 6%. Vom putea determina dacă finanţele publice româneşti 
sunt sustenabile în aceste condiţii. Economia este caracterizată de un sold 
bugetar iniţial (Venituri 0 – Cheltuieli 0) şi o datorie publică iniţială D0. 

Condiţia ca o politică bugetară să fie sustenabilă este ca excedentul 
bugetar actualizat să depăşească nivelul datoriei publice. Astfel,  
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Dacă rata de creştere economică g este mai mare decât rata dobânzii la 
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Luând în considerare ipotezele specificate mai sus cu privire la economia 

românească în anul 2006 şi considerând că 2,0
Y
D

= , iar r = 6% şi g = 4%, 

rezultă că România ar fi trebuit să aibă un excedent bugetar de cel puţin 0,4%, 
pentru a se asigura sustenabilitatea finanţelor publice. 

( )
%4,0

Y
CheltuieliVenituri 00 ≥

−  

Este evident că pentru a ne împrumuta mai mult aveam nevoie anul 
acesta de un buget echilibrat sau chiar de un excedent bugetar de 0,4 – 0,5%. 

 
 
O problemă complicată este managementul datoriei publice. 

După experienţele limită ale gestionării serviciului datoriei publice 
în intervalul 1997-1999, în locul unei strategii atotcuprinzătoare a 
datoriei publice a României, eforturile s-au limitat la rezolvarea 
problemei rezervelor în valută şi aur ale Băncii Naţionale. Trebuie 
remarcat faptul că această orientare este în favoarea termenului 
scurt şi al asimilării şocurilor asimetrice de natură conjuncturală. 
Absenţa corelării în strategia datoriei publice a tuturor 
aliniamentelor pe care evoluează factorii determinanţi face ca 
sustenabilitatea să rămână o provocare al cărei suport se identifică 
explicit cu sustenabilitatea şi restructurarea economiei, nemaipu-
tând fi o funcţie exclusivă a strategiei BNR. 

Destinaţiile datoriei publice a României rămân să fie 
demonstrate, chiar dezvoltate, din perspectiva legăturii lor cu motorul 
creşterii economice sustenabile. În ce măsură asigurăm pentru 
generaţiile viitoare platforma performanţei şi în ce măsură decontăm 
pe seama viitorului înclinaţia de a consuma mai mult decât producem? 

Este necesară găsirea unui compromis între finanţarea 
serviciului datoriei la un cost mai scăzut şi acceptarea unui risc 
rezonabil pe termen mediu şi lung. Creşterea termenului de 
maturitate al obligaţiunilor emise pentru refinanţarea datoriei 
publice constituie o prioritate, fiind necesară diminuarea presiunii. 
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e) Criteriul cursului de schimb 
Al cincilea criteriu de convergenţă nominală, stabilitatea 

cursului de schimb, depinde de îndeplinirea criteriului privind rata 
inflaţiei. O concluzie foarte importantă este aceea că o apreciere în 
termeni reali a cursului de schimb potenţează procesul dezinflaţionist. 
În ceea ce priveşte stabilitatea cursului valutar, moneda naţională 
trebuie să se încadreze într-o bandă de fluctuaţie îngustă de ± 2,25% şi 
o bandă mai largă de ±15% timp de doi ani înaintea intrării în 
mecanismul european al ratelor de schimb ERM II. În practică, 
Comisia  Europeană şi BCE pot tolera o bandă de (–2,25%/+15%) cu 
o  încălcare a bandei înguste, dar numai în sensul aprecierii.  

În anul 2006, poziţia externă financiară a României pare a fi 
solidă. Rating-ul de ţară este mediu (şi în creştere), nivelul datoriei 
externe relativ redus (15%) şi nu există dificultăţi în finanţarea 
serviciului datoriei externe. Nivelul rezervelor valutare ale BNR 
este ridicat, acoperind circa 6,6 luni de importuri.  

Totuşi există un risc puternic privind sustenabilitatea deficitului 
de cont curent pe termen mediu şi lung. Dacă, în perioada 2001-2005, 
România acoperea deficitul de cont curent în proporţie de 70-75% pe 
baza investiţiilor străine directe, în 2006 şi 2007, cifra de acoperire pe 
baza ISD va scădea la 40%. Acest lucru se datorează scăderii ISD ca 
urmare a apropierii finalizării procesului de privatizare. Va trebui să ne 
împrumutăm pe pieţele internaţionale de capital pentru împrumuturi. 

Lipsa intervenţiei BNR pe piaţa valutară ar trebui să 
continue astfel încât cursul de schimb să fie cât mai flexibil. 
Intervenţiile ar trebui să fie selective doar atunci când există riscul 
unor puternice atacuri speculative. Flexibilitatea cursului de schimb va 
permite BNR – în condiţii ceteris paribus – să asigure stabilitatea 
preţurilor interne prin creşterea eficacităţii politicii monetare. 

Politica de curs de schimb a băncii centrale nu trebuie să contra-
careze efectul Balassa-Samuelson, ci trebuie să permită o apreciere în 
termeni reali a monedei naţionale echivalentă cu acest efect. Datorită 
creşterii superioare a productivităţii muncii în sectorul bunurilor 
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comercializabile (tradables), acesta va fi în măsură să suporte această 
apreciere a monedei naţionale, fără a pierde competitivitate externă.  

 
Creşterea susţinută a productivităţii muncii, îmbunătăţirea 

situaţiei macroeconomice şi randamentele scăzute pe plan internaţional 
vor conduce şi la majorarea volumului intrărilor de capital, creând astfel 
presiuni suplimentare pentru aprecierea reală a monedei naţionale. În 
aceste condiţii, în vederea menţinerii echilibrului macroeconomic, pe 
lângă politica de curs de schimb a băncii centrale, este necesară şi o 
politică fiscală adecvată (restrictivă) (Raportul anual BNR, 2004).  

 
O politică fiscală restrictivă în timpul influxurilor de capital 

ajută la restrângerea cererii agregate şi la atenuarea creşterii preţurilor, 
poate limita aprecierea reală a cursului valutar (în special atunci când 
cea mai mare parte a cheltuielilor guvernamentale se datorează 
bunurilor necomercializabile – nontradables), poate limita deficitul 
contului curent, poate descuraja influxuri suplimentare (prin reducerea 
ratei dobânzii) şi poate creşte gradul de economisire.  

La ce ne obligă convergenţa nominală? 
Dorim să încheiem secţiunea care analizează convergenţa nomi-

nală a României cu Uniunea Europeană cu o serie de recomandări. 
 
În 2006, Banca Naţională a României trebuie să reducă la 

maximum intervenţiile pe piaţa valutară → să crească volumul 
sterilizării excesului de lichiditate din piaţă. Este necesară o cât 
mai mare restrictivitate privind condiţiile monetare şi stoparea 
deteriorării anticipaţiilor inflaţioniste. BNR trebuie să majoreze 
rata dobânzii de politică monetară şi prin creşterea volumului 
sterilizării să alinieze rata dobânzii la care acceptă depozite de la 
bănci la rata dobânzii de politică monetară. Pe de altă parte, BNR 
trebuie să menţină sau să crească, după caz, rata rezervelor minime 
obligatorii. Nu în ultimul rând, BNR trebuie să consolideze politica 
monetară astfel încât să contracareze politicile fiscale inadecvate, 
creşterea accizelor şi majorarea preţurilor administrate. BNR 
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trebuie să ţină seama într-o mai mare măsură de anticipaţii. Cu cât 
politicile macroeconomice aplicate sunt mai consistente, cu atât 
sunt mai credibile şi au un cost social mai redus. 

Ministerul Finanţelor trebuie să renunţe la cota unică de 
impozitare şi să treacă la sistemul progresiv de impozitare. Să 
găsească altă soluţie pentru Fondul Proprietatea, pentru a nu adânci 
deficitul bugetar. Este necesar un plan coerent pentru a absorbi în 
viitor intrările mari de capital din fondurile UE în conturile 
publice. De asemenea, propunem promovarea unor politici 
salariale prudente în sectorul public. Pentru a nu majora presiunile 
din partea excesului de cerere agregată, veniturile din privatizare ar 
trebui economisite. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene presupune modernizarea administraţiei publice. De 
asemenea, Ministerul Finanţelor trebuie să reformeze cât mai rapid 
sistemul public de pensii, introducând pilonul 2 – pensia 
obligatorie administrată de un fond privat de pensii şi pilonul 3 – 
pensia privată opţională. Altfel, deficitele puternice create în acest 
domeniu ar dezechilibra fatal situaţia finanţelor publice.  

Strategia promovată la nivelul economiei româneşti trebuie să 
favorizeze nu numai termenul scurt. Viteza de reacţie la şocurile 
apărute trebuie mărită şi obiectivele potenţial conflictuale înlăturate. 
Este nevoie să se stabilească clar dacă şocurile care afectează 
economia românească sunt temporare sau permanente. În caz contrar, 
politicile de stabilizare macroeconomică aplicate „destabilizează” 
economia, datorită neluării în considerare a lag-urilor de politică – 
interne (de recunoaştere, decizional şi de acţiune) şi externe. 

Este necesară generalizarea analizei cost-beneficiu la orice 
decizie de politică. Fără o evaluare a impactului este dificil de 
cuantificat pierderile de bunăstare ca urmare a abaterii de la 
obiectivele dorite. În implementarea politicilor economice este 
nevoie de mai multă consistenţă. Politicile macroeconomice trebuie 
să se bazeze mai mult pe reguli decât pe discreţionism.  
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Trebuie mărită sincronizarea între decidenţii de politici 
macroeconomice. Este necesar un aranjament instituţional riguros 
între Banca Naţională a României şi guvern pentru a se sincroniza 
efectele politicilor monetară şi fiscală. Trebuie conştientizat faptul 
că „reglarea fină” în cazul politicii fiscale este imposibilă, deoarece 
acest tip de politică are un decalaj intern ridicat. 

Convergenţa reală cu Uniunea Europeană 
Convergenţa nominală se poate atinge într-un termen mai 

scurt decât convergenţa reală. Totuşi, există un consens în a 
considera că un grad ridicat al convergenţei reale înseamnă de fapt 
esenţa unei integrări avantajoase. 

 
Există două viziuni asupra procesului de convergenţă reală. 

Prima abordare presupune analiza convergenţei reale prin intermediul 
convergenţei veniturilor; convergenţei productivităţii; convergenţei 
preţurilor relative; convergenţei structurii socioocupaţionale; 
convergenţei standardelor educaţionale. A doua abordare presupune 
analogia dintre criteriile de aderare la o zonă monetară optimă şi 
criteriile de convergenţă reală. Astfel, se consideră că un grad ridicat 
de deschidere a economiei, sincronizarea ridicată  a ciclurilor de 
afaceri cu cel al UE, mobilitatea crescută a forţei de muncă, 
flexibilitatea preţurilor şi salariilor şi gradul ridicat de dezvoltare 
financiară conduc la antrenarea unui proces rapid de catching-up faţă 
de ţările din modelul european.  

 
Progresele în îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală 

au influenţat variabilele economice reale, relaţia reciprocă fiind, de 
asemenea, valabilă. Iniţial, convergenţa nominală poate genera o 
reducere a performanţelor. Astfel, impunerea respectării criteriilor de 
la Maastricht (mai ales în ceea ce priveşte deficitul bugetar şi datoria 
publică) poate afecta procesul de convergenţă al economiilor în care 
nivelul investiţiilor este redus.  
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Însă îndeplinirea în totalitate a criteriilor de la Maastricht 
este în măsură să asigure o mai mare stabilitate macroeconomică, 
ceea ce va crea premisele unei rate superioare de creştere 
economică. Reducerea ratei inflaţiei şi a ratei dobânzii determină o 
creştere a investiţiilor şi prin urmare a PIB-ului. În plus, reducerea 
ratei inflaţiei accelerează procesul de convergenţă a salariilor. Un 
curs de schimb stabil al monedei naţionale determină o creştere a 
ISD-urilor şi a exporturilor (a gradului de deschidere), cu implicaţii 
favorabile asupra procesului de convergenţă reală. 

  
Caseta 4 

Propuneri de crierii de convergenţă reală 
Se încearcă fundamentarea unor criterii cantitative privind măsurarea 

convergenţei reale:  
a) Creşterea volumului PIB (pe o scară de ±2% în raport cu media a trei 

state cu cele mai bune performanţe); 
b) Nivelul şomajului (pe o scară de 3% în jurul mediei a trei state cu cele 

mai bune performanţe); 
c) Soldul balanţei de operaţiuni curente exprimat în procente din PIB (în 

limitele a ±2% din PIB); 
d) Indicatorul de competitivitate în raport cu Germania (care să nu varieze 

mai mult de 10% în raport cu nivelul estimat pentru momentul intrării 
euro pe piaţă) (Hen, Leonard, 2003). 

Alţi autori (Isărescu, 2004) consideră că procesul de convergenţă reală 
poate fi cuantificat prin următoarele criterii:  

a) gradul de deschidere al economiei (calculat ca pondere a exporturilor + 
importurilor în PIB); 

b) ponderea comerţului bilateral cu ţările membre ale UE în totalul  comerţului 
exterior; 

c) nivelul PIB /locuitor  (exprimat fie la cursul nominal, fie la paritatea 
puterii de cumpărare); 

d) structura economiei (exprimată prin ponderea valorii adăugate brute 
aduse de principalele sectoare în PIB). 

Convergenţa reală devine posibilă dacă se susţine un efort 
investiţional consistent favorizat de o rată înaltă a economisirii şi a 
ISD (ca pondere în PIB), creşte nivelul de calificare şi receptivitate 
la nou al forţei de muncă, are loc sporirea competitivităţii şi a 
productivităţii şi creşte coeziunea socială. 
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Considerăm că este util să începem studiul convergenţei 
reale a economiei româneşti cu modelul european de la analiza 
PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare. În România, 
PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare faţă de media UE-25 
se află la nivelul de 34% în 2006. Mai redus decât cel al Cehiei 
(75%), Poloniei (51%), Ungariei (63%), Sloveniei (83%), dar mai 
ridicat decât cel al Bulgariei (33%). 

PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare  
(faţă de UE-25 = 100)  

Tabelul 5 
(% ) 

Ani 
Ţări 2003 2004 2005 2006 

(estimări) 
Bulgaria 29,7 30,6 32,1 33,3 
Cehia 67,8 70,3 73,3 75,0 
Polonia  47,0 48,8 49,8 51,0 
România 30,0 32,2 32,9 34,2 
Ungaria 59,3 60,1 61,9 63,2 
Grecia 81,1 82,0 83,6 84,7 
Spania 97,4 97,6 98,3 98,2 
Portugalia 72,8 72,4 71,2 70,0 
Italia 107,8 105,8 103,6 103,1 
UE-15/UE-25 100 100 100 100 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
În ceea ce priveşte orizontul estimat al convergenţei relative, 

în ipoteza unui ritm de creştere mediu anual al PIB/locuitor în 
România de 4%, iar în UE-25 de 2%, sunt necesari 52 de ani 
pentru a ajunge din urmă UE-25.   

 
Analiza structurii economiei româneşti pe sectoare (pe baza 

contribuţiei valorii adăugate brute) arată că aceasta nu s-a 
modificat substanţial între 1995 şi 2004. România are cel mai 
redus nivel al convergenţei structurale dintre toate ţările foste 
comuniste (50,8%) în condiţiile în care pentru anul 2004 media în 
ţările central şi est europene a fost de aproximativ 75%, iar 
Bulgaria a înregistrat o valoare apropiată (68%).  



 
Contribuţia sectoarelor la crearea valorii adăugate brute (2003-2004) 

(comparaţie România – UE-25)  
(la preţuri curente şi curs de schimb curent)  

Tabelul 6 
(% din total) 

Ani 
 
 
Ţări 

Valoarea adăugată 
brută în 

agricultură, 
vânătoare şi 

pescuit 

Valoarea 
adăugată brută 

în industrie, 
inclusiv 
energie 

Valoarea 
adăugată brută 
în construcţii 

Valoarea 
adăugată brută 

în comerţ, 
transport şi 
comunicaţii 

Valoarea 
adăugată brută 

în afaceri şi 
servicii 

financiare 

Valoarea 
adăugată brută 
în alte servicii 

 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Bulgaria 11,6 10,7 25,2 25,0 4,5 5,1 23,1 23,3 19,8 19,9 15,8 16,1 
Cehia 3,0 3,3 30,4 31,0 7,0 6,9 25,8 25,4 16,4 16,3 17,4 17,0 
Polonia  4,4 5,1 23,7 25,4 5,9 5,6 27,7 27,2 18,1 17,5 20,2 19,2 
România 13,0 14,3 28,2 28,2 6,5 6,7 22,7 23,1 13,4 15,8 16,2 11,9 
Ungaria 3,3 3,8 25,5 26,1 4,9 5,1 20,9 20,5 20,7 20,5 24,6 24,0 
Grecia 6,7 5,7 13,3 12,9 8,6 8,3 30,0 30,6 20,0 19,1 21,4 22,4 
Spania 3,7 3,5 19,1 18,4 10,0 10,7 25,6 25,6 20,9 20,9 20,8 20,8 
Portugalia 3,4 3,3 18,7 18,6 6,7 6,5 24,5 24,6 20,9 20,8 25,8 26,3 
Italia 2,5 2,5 21,4 21,4 5,6 5,9 23,4 23,1 26,5 26,6 20,5 20,5 
UE-15/UE-25 2,1 2,1 20,5 20,5 5,8 6,1 21,6 21,6 27,1 27,1 22,9 22,6 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, BNR, INSSE, 2006. 
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Contribuţia agriculturii la PIB s-a redus în perioada 1995-
2004, însă numai într-o mică măsură (cu toate că în 2004 faţă de 
2003, ea a crescut, fiind un an agricol bun). Jumătate din decalajul 
structural faţă de UE-15 este explicat de ponderea relativ redusă  
a serviciilor în PIB (de aproximativ 50 %, faţă de 72 % în UE-15  
în 2004). Analizând compoziţia acestora, se remarcă o slabă 
dezvoltare a serviciilor către firme, a serviciilor publice, de turism 
şi o evoluţie favorabilă a comerţului, transporturilor şi teleco-
municaţiilor. 
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Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2005. 

 
Figura 1. Evoluţia gradului de convergenţă a structurii economiei 

româneşti cu UE-15 
 
 
Potrivit Comisiei de Prognoză (2005) pentru perioada 2006-

2008, structura economiei va rămâne relativ nemodificată. Pentru 
anul 2008, indicele convergenţei structurale calculat relativ la  
UE-25 va fi de 55,3%. Divergenţa structurală poate creşte dacă 
ponderea serviciilor în PIB-ul UE-25 se va majora. 
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Estimarea valorii adăugate la nivel sectorial în România  
(2006-2008)  

Tabelul 7 
 2006 2007 2008 
Industrie 31,1% 31,4% 31,5% 
Agricultură 12,8% 12,3% 11,7% 
Construcţii  7,2%   7,5%   7,8% 
Total servicii 48,8% 49,0% 49,0% 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, 2005. 
 
De altfel, România are o problemă structurală şi în ceea ce 

priveşte intensitatea energetică a economiei (consumul de energie ra-
portat la PIB, în kg de combustibil sau echivalent la 1.000 de euro). 

 
Intensitatea energetică a economiei 

(consumul de energie raportat la PIB, în preţuri constante 1995=100, 
kgoe – kg la echivalent petrol, pe 1.000 euro)  

Tabelul 8 
Ani 

Ţări 2001 2002 2003 

Bulgaria 1930 1804 1756 
Cehia 884 876 890 
Polonia  674 654 663 
România 1368 1316 1368 
Ungaria 589 580 582 
Grecia 261 258 250 
Spania 225 226 227 
Portugalia 244 255 251 
Italia 184 184 192 
UE15/UE25 210 207 210 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, INSSE, 2006. 
 
România are o producţie cu consum energetic ridicat de 6,5 

ori mai mare decât consumul mediu de energie din UE-25.    
 
În privinţa repartizării sectoriale a populaţiei ocupate, 

tendinţa care s-a manifestat în ţările în tranziţie a fost aceea de 
reducere a populaţiei ocupate (civile) în agricultură şi în industrie 
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şi de majorare a acesteia în servicii. Evoluţia ocupării pe  
diferite activităţi a fost una divergentă în cazul României, 
caracterizându-se prin alocarea în mare parte a resurselor de muncă 
în sectoarele cu o eficienţă mai redusă – agricultura şi industria. 

 
Principalele probleme identificate în legătură cu structura 

forţei de muncă în România comparativ cu UE-15/UE-25 se referă 
la: ponderea mare şi uşor descrescătoare a populaţiei ocupate în 
agricultură începând cu anul 2000 (34,8% în 2003 – de peste 8 ori 
mai mare comparativ cu media UE de 3,95%); ponderea 
crescătoare, dar totuşi redusă, a populaţiei ocupate în servicii 
(32,1% în 2003 faţă de 70,2% în UE); diminuarea populaţiei 
ocupate în industrie, ponderea acesteia fiind însă, de asemenea, 
peste media europeană de 18,1% şi slaba mobilitate a forţei de 
muncă din agricultură şi industrie către sectorul serviciilor. 
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 Sursa: INSSE, 2004. 
 

Figura 2. Evoluţia ponderii populaţiei civile ocupate la nivel sectorial 
 
Indicele convergenţei socioocupaţionale cu UE-15 reflectă 

specificul repartizării pe activităţi a ocupării din România, precum 
şi diferenţele enorme faţă de celelalte ţări din ECE. Astfel, în anii 
1995 şi 2003, la o medie a indicelui acestora de peste 65-70%, 
România a înregistrat valori de 24,78%, respectiv de 26,05 %. 
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Pentru a studia impactul aderării asupra bunăstării 
indivizilor, considerăm că analiza convergenţei preţurilor trebuie 
însoţită de analiza convergenţei veniturilor (mai ales pe baza 
salariilor).   

 
Viteza de convergenţă a preţurilor din România faţă de 

media preţurilor din UE-25 (43%) este mult mai rapidă decât viteza 
de convergenţă a veniturilor (din salarii) faţă de media UE-25 
(9,2%). Salariul mediu brut în România este de numai 271 euro în 
2006 pe când în UE-25 salariul mediu brut este de 2.888 euro. 
Rezultă o putere de cumpărare scăzută. Şi un cerc vicios al 
sărăciei. 

 
Vom reprezenta în tabelul următor comparaţia dintre 

convergenţa preţurilor (exprimată pe baza preţurilor la bunurile de 
consum final achiziţionate de menaje, inclusiv taxele indirecte, 
UE-25=100) şi convergenţa veniturilor (exprimată pe baza sala-
riului mediu brut pe ţări, în euro şi procente faţă de UE-25 = 100).  

 
Convergenţa preţurilor versus convergenţa salariilor medii brute 

(comparaţie România – UE-25)  
Tabelul 9 

Ani 
 
 
Ţări 

Convergenţa 
preţurilor 

2003 

Convergenţa  
Salariilor 

medii brute 
2003 

Convergenţa  
preţurilor 

2004 

Convergenţa 
salariilor medii 

brute 
2004 

 % euro % % euro % 
Bulgaria 42,6 202 7 43 213,5 7,2 
Cehia 55,5 777 26,9 55 841,6 28,6 
Polonia  53,4 698 24,1 52,4 699,2 23,8 
România 41,5 245 8,5 43,2 271,8 9,2 
Ungaria 59 763 26,4 61,9 838,2 28,5 
Grecia 84,5 1984 68,7 85,1 2040,2 69,5 
Spania 86,6 2017 69,8 87,4 2081,6 70,9 
Portugalia 87,3 1343 46,5 85,7 1394,5 47,5 
Italia 102,3 3020 104,5 102,7 3100,3 105 
UE-15/UE-25 100 2888 100 100 2934,5 100 

Sursa: Calcule proprii, după baza de date EUROSTAT, 2006. 
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Orizontul estimat al convergenţei relative cu UE-25 arată o 
situaţie dezastruoasă privind evoluţia salariului mediu în România. 
În ipoteza în care ritmul mediu anual de creştere al salariilor medii 
brute din România va fi de 6%, iar în UE-25 de 3% pe an, numărul 
de ani necesar pentru a „prinde din urmă” UE-25 din acest punct 
de vedere este de 98 (iar dacă salariul mediu brut în România ar 
creşte cu un ritm anual mediu de 10% iar în UE-25 de 3%, am 
ajunge din urmă UE-25 în 33 de ani). 

   
În timp ce veniturile sunt mai mici de 10 ori faţă de media UE-25, 

noi plătim unul dintre cele mai mari preţuri la energie electrică  
(80 euro/MWh) comparativ cu statele membre (40-55 euro/MWh). 
Aceeaşi situaţie o regăsim la preţul gazelor naturale, unde s-a negociat 
cu Gazprom cel mai mare preţ pe metru cub de gaze naturale dintre 
ţările foste comuniste. În cazul preţului la petrol, s-a privatizat Petrom 
şi s-a dat posibilitatea OMV de a extrage petrol din zăcămintele 
autohtone, care apoi este vândut mult mai scump către consumatorii 
interni. Nu se poate invoca aici existenţa unui acord convenit cu 
Uniunea Europeană privind alinierea preţurilor europene la gaze 
naturale şi energie. În Uniunea Europeană nu există preţuri unitare la 
aceste două categorii de utilităţi publice.   

 
Deşi veniturile în România vor creşte în medie cu 8% în 

2006, preţurile la gazele naturale se vor majora cu 27%, iar preţul 
unic de referinţă la energie termică cu peste 20%.  

 
În plus, va trebui să suportăm creşterile de preţuri datorate 

creşterii accizelor (cu 13,5% în mai 2006, creştere care s-a făcut 
mai devreme cu 3 luni decât termenul convenit cu UE, din nevoia 
disperată de bani la buget).  

 
Ieşirea din cercul vicios al sărăciei se poate face prin creşterea 

productivităţii muncii. Astfel pot creşte salariile, se măreşte ritmul de 
creştere economică, creşte standardul de viaţă etc.  
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Productivitatea muncii/persoană angajată 
(PIB la paritatea puterii de cumpărare/persoană angajată, raportată la UE-25=100)  

Tabelul 10 
Ani 

Ţări 2003 2004 2005 2006 
Bulgaria 31,9 31,7 32,6 33,6 
Cehia 62,0 64,3 68,6 70,4 
Polonia  59,6 62,0 62,7 63,8 
România 34,0 36,3 36,6 37,9 
Ungaria 66,8 68,1 70,1 71,6 
Grecia 100,5 98,2 97,5 101,1 
Spania 99,9 99,1 97,9 95,3 
Portugalia 66,0 65,8 65,2 64,8 
Italia 111,7 110,3 108,8 108,3 
UE-15/UE-25 100 100 100 100 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
Plecând de la ipoteza unui ritm de creştere a productivităţii 

medii a muncii în România de 5% anual, iar în UE-25 de 5% ritm 
de creştere mediu anual, România va avea aceeaşi productivitate a 
muncii/persoană angajată ca şi cea din UE-25 într-un orizont de 
timp estimat la 36 de ani.     

Creşterea productivităţii muncii trebuie corelată cu creşterea 
investiţiilor de afaceri (ca pondere în PIB). De fapt, indicatorul 
relevă ponderea din PIB pe care sectorul privat o utilizează pentru 
investiţii (este vorba de creşterea ponderii formării brute de capital 
fix în PIB în sectorul privat). 

Investiţii de afaceri 
(% din PIB)  

Tabelul 11 
Ani 

Ţări 
2002 2003 2004 

Bulgaria 15,3 16,5 17,7 
Cehia 22,9 22,7 22,6 
Polonia  15,3 14,9 14,6 
România 18,3 18,6 18,6 
Ungaria 18,3 18,8 19,3 
Grecia 20,0 21,3 21,1 
Spania 22,7 23,5 24,5 
Portugalia 21,6 19,4 19,2 
Italia 19,1 17,8 18,1 
UE-15/UE-25 17,2 16,9 17,1 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, INSSE, 2006. 
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Ponderea investiţiilor de afaceri în PIB este superioară 
mediei UE-25, ceea ce relevă un potenţial ridicat al sectorului 
privat românesc pentru dezvoltare.    

 
Pentru a avea un proces de catching-up rapid, specialiştii în 

macroeconomie recomandă ţărilor în tranziţie să-şi dezvolte 
infrastructura. În anul 2006, investiţiile publice s-au redus aproape 
la zero.  

 
Există puţine drumuri publice care au fost reparate, 

întreţinute sau modernizate în ultimii doi ani. Autostrada Bucureşti – 
Piteşti a fost reparată doi ani la rând pe aceeaşi porţiune. La 
Autostrada Bucureşti – Focşani – Albiţa nu s-au făcut nici măcar 
studiile de fezabilitate. În bugetul pentru anul acesta a fost alocată 
pentru autostrada Bucureşti – Braşov – Tg. Mureş – Cluj – Oradea – 
Borş suma de 4,5 milioane euro, adică banii necesari pentru 
construcţia unui kilometru de autostradă. Privitor la construirea 
unor reţele de drumuri rapide, pentru circulaţia de tranzit a 
traficului greu, situaţia este dezastruoasă. Nu s-a făcut nimic.   

 
Pentru a moderniza economia avem nevoie de o 

infrastructură dezvoltată. Este nevoie de autostrăzi, reţele de 
telecomunicaţii, extinderea şi diversificarea serviciilor de 
intermediere financiară, utilităţi publice adecvate etc.  

 
Una dintre căile principale de finanţare a proiectelor de 

investiţii în aceste domenii, în condiţiile restricţiilor bugetului 
public, o constituie fondurile structurale şi de coeziune, acordate de 
Uniunea Europeană. Începând de la 1 ianuarie 2007, autorităţile 
române vor trebui să cheltuie 9 milioane de euro pe zi, timp de doi 
ani. În următorii ani României i-au fost alocate drept fonduri 
structurale şi de coeziune 28 miliarde de euro. Aceşti bani trebuie 
cheltuiţi până în 2015. Se pot adăuga alte 20 miliarde de euro din 
alte tipuri de finanţări europene.  
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Şi totuşi. Capacitatea redusă de absorbţie a fondurilor 
europene de către România este una extrem de redusă. Lipsa 
proiectelor eligibile, a mecanismelor instituţionale şi a 
posibilităţilor de cofinanţare vor face ca România să poată absorbi 
doar 10-15% din total fonduri alocate de UE în 2007. Ţările foste 
comuniste care au aderat în mai 2004 aveau în primul an un grad 
de accesare între 22-25%. Efectul direct al acestei stări a economiei 
româneşti deloc îngust investiţional este prelungirea perioadei de 
compatibilizare cu modelul european. Practic saltul înainte 
favorizat de condiţia de insider a României nu se va produce la 
dimensiunile şi cu consecinţele lui aşteptate asupra bunăstării 
oamenilor. Persistenţa structurală în periferie a României este o 
provocare serioasă pentru modelul european de integrare şi o 
urgenţă istorică pentru români şi statutul lor în lumea preglobală de 
mâine. 

 
Cu o pondere a veniturilor bugetare în PIB de numai 30%, 

României îi va fi greu să cofinanţeze mare parte din proiectele 
europene de modernizare. Din punctul de vedere al ponderii 
veniturilor bugetare colectate în PIB, România are o situaţie 
dezastruoasă. 

 
Ponderea veniturilor la buget în PIB  

Tabelul 12 
(%) 

Ani 
Ţări 

2003 2004 2005 

Cehia 41,1 41,7 41,5 
Polonia  39,9 38,6 40,8 
România 29,8 30,3 30,3 
Ungaria 43,4 44,1 44,5 
Grecia  43,2 42,0 41,8 
Spania  38,3 38,7 39,3 
Portugalia 42,9 43,2 41,8 
Italia 44,8 44,3 44,0 
UE-15 / UE-25 44,7 44,5 45,0 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, BNR, INSSE, 2006. 
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Multe dintre problemele structurale ale economiei româneşti 
ar putea fi rezolvate prin creşterea investiţiilor străine directe 
(ISD) în economia românească.  

Creşterea stocului de capital fizic al economiei româneşti va 
genera o rată mai ridicată de creştere economică → creşterea 
productivităţii şi a veniturilor → creşterea gradului de ocupare a forţei 
de muncă → un proces mai rapid de ajustare structurală a economiei, 
dacă ISD sunt predominante în sectorul serviciilor. În plus, ISD bazate 
pe transferul de tehnologie măresc viteza de convergenţă. Ele 
reprezintă şi o sursă stabilă de finanţare a deficitului de cont curent. 

Avantajele României în atragerea ISD sunt legate de: 
mărimea pieţei interne; proximitatea; nivelul fiscalităţii; costul 
unitar al forţei de muncă; riscul politic scăzut şi importanţa 
acordată procesului de privatizare. 

România înregistrează un cost redus al forţei de muncă, 
influenţând astfel localizarea activităţilor intensive în utilizarea acestui 
factor de producţie. Însă, nivelul redus de tehnologizare al economiei 
româneşti conduce la o productivitate mai redusă a muncii relativ la 
noile state membre ale UE, ceea ce erodează o parte din avantajul 
salariilor mai reduse, aflate la un nivel de numai 7% din cel al UE-15. 

Nivelurile relative ale costurilor orare ale forţei de muncă  
(faţă de UE-15=100)  

Tabelul 13 
(%) 

Ani 
Ţări 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Cehia 17 21 23 22 24 26 
Estonia 13 14 16 16 18 n.a. 
Letonia 10 10 10 10 10 n.a. 
Lituania 12 12 12 13 13 n.a. 
Ungaria 16 18 21 21 23 25 
Polonia 20 23 22 19 20 21.8 
Slovenia 40 42 41 43 46 n.a. 
Slovacia 14 14 15 17 18 n.a. 
Bulgaria 5 6 6 6 6 6,6 
România 6 7 7 - 7 7,2 

Sursa: Eurostat, 2005. 
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Fluxurile de ISD, atrase mai ales de costul scăzut al forţei de 
muncă, nu au influenţat semnificativ structura economiei, fiind 
corelate mai ales cu procesul de privatizare. Astfel, serviciile, care 
contribuie la PIB-ul României cu aproximativ 50%, nu au 
beneficiat decât de 20% din totalul capitalului străin subscris între 
1990 şi 2005; agricultura – sectorul de activitate care deţine cea 
mai mare pondere a populaţiei ocupate şi un grad redus de 
înzestrare tehnică – nu a beneficiat decât într-o foarte mică 
proporţie de capital străin. 
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Sursa: INSSE, 2006. 

 
Figura 3. Structura sectorială a ISD 

 
România a beneficiat de cel mai redus flux de ISD/locuitor 

dintre toate ţările candidate. Cu toate acestea, contribuţia ISD la 
creşterea PIB este ridicată (Deutsche Bank, 2005). 
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Impactul ISD asupra creşterii economice 
Tabelul 14 

(%) 
Contribuţie 

 
Ţări 

Creşterea 
PIB 

Contri-
buţia 

muncii 

Contri-
buţia 
ISD 

Contribuţia 
investiţiilor 

interne 

Contribuţia 
altor 

factori 
România 1,5 0,1 6,6 -1,6 -3,7 
Polonia 4,5 0,7 3,5 0,5 -0,3 
Lituania 3,1 -0,3 2,9 0,1 0,2 
Bulgaria 1,1 -0,3 2,7 -1,6 0,2 
Ungaria 3,5 0,1 2,0 1,2 0,1 
Estonia 4,4 -0,7 1 -0,2 4,1 
Cehia 2,2 0,4 0,8 -0,4 1,4 
Slovacia 4,3 0,8 0,9 -0,1 2,6 
Slovenia 4,1 0,1 0,3 0,4 3,2 
Letonia 4,5 -0,6 2,4 0,7 1,8 

Sursa: Deutsche Bank, 2005. 
 
România a înregistrat cea mai ridicată contribuţie la 

creşterea PIB a ISD, deşi stocul acestora între 1990 şi 2003 a fost 
de numai 23,4 % în raport cu PIB-ul din 2003 şi de 25,2 % faţă de 
cel din 2004; procentul a fost de 77,6% în cazurile Estoniei, de 
51,8% al Ungariei, de 48 % al Cehiei. Pentru România, există un 
coeficient puternic negativ între ISD şi cele interne (de – 0,9), 
primele având un puternic efect de crowding-out asupra celorlalte. 

 
A doua viziune asupra convergenţei reale este cea care 

consideră criteriile de convergenţă reală sinonime cu proprietăţile 
zonelor monetare optime (grad ridicat de deschidere a economiei, 
sincronizarea ciclurilor de afaceri, mobilitatea forţei de muncă, 
flexibilitatea preţurilor şi salariilor, gradul de dezvoltare 
financiară).  

 
România avea în 2003 un grad de deschidere a economiei de 

80,4%, faţă de 70,6% în 2000. Astfel, economia României este mai 
puţin deschisă din punct de vedere economic decât economia 
Ungariei, Slovaciei sau Cehiei, dar cu un grad mai mare decât al 
Poloniei. 
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Gradul de deschidere a economiei  
(export+import)/PIB  

Tabelul 15 
(%) 

 2000 2001 2002 2003 
Cehia 143 144,2 132,7 134,4 
Ungaria 153,6 150,2 131,1 134,6 
Polonia 63,1 59,8 63,3 72,6 
Slovenia 116,6 116,5 114,2 114,6 
Slovacia 146,0 156,5 152,7 157,6 
Bulgaria 116,8 118,7 112,9 116,8 
România 70,6 74,5 76,5 80,4 

Sursa: www.bnro.ro, EUROSTAT, 2005. 
 
Se apreciază (Isărescu, 2004) că în următorii ani ponderile 

exportului şi importului în PIB vor continua să crească, iar economia 
României va deveni foarte deschisă, similară ţărilor  de mărime mică 
şi mijlocie din UE.  În ceea ce priveşte ponderea comerţului cu UE 
în totalul comerţului exterior, România a avut în ultimii 3 ani o 
pondere de  aproape 68% la exporturi şi de aproximativ 58% la 
importuri. Problema este că în timp ce comerţul Ungariei, de 
exemplu, se bazează pe autovehicule, bunuri electrocasnice şi 
tehnică de calcul, cel al României se bazează mult pe produse cu 
grad redus de prelucrare (confecţii, mobilier, produse metalurgice). 
Soluţia din acest punct de vedere este, desigur, atragerea de investiţii 
străine în domenii cu valoare adăugată mare. 

 
Pentru o ţară care îşi propune să adere la o zonă monetară 

optimă (şi să atingă rapid convergenţa reală cu acea zonă) este 
importantă sincronizarea ciclurilor de afaceri cu cele din economiile 
care constituie acea zonă, în condiţiile în care renunţă la propria 
politică monetară şi valutară. Cu cât sincronizarea este mai mare, cu 
atât costul asociat pierderii independenţei monetare este mai mic.      

 
În cazul României, se pare că există o slabă corelaţie a 

şocurilor, ceea ce presupune surse de asimetrie ce nu vor dispărea 
după intrarea în zona euro. Acest lucru poate fi explicat prin mai 
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mulţi factori, structura economiei detaşându-se prin importanţă. Un 
asemenea tip de necorelare poate expune economia românească la 
şocuri asimetrice, agravând problema şomajului din mediul rural.  

 
Printre criteriile de aderare avantajoasă la o zonă monetară 

optimă regăsim şi mobilitatea forţei de muncă, precum şi 
flexibilitatea salariilor şi preţurilor.  

 
Numărul românilor care pleacă în străinătate este din ce în 

ce mai mare, iar acest lucru nu se întâmplă din cauza unor 
eventuale şocuri asimetrice, ci, desigur, din cauza problemelor 
structurale ale economiei româneşti. Aici este necesar să facem 
distincţia între migraţia pe termen scurt şi cei care migrează pe 
termen lung şi mediu. 

 
Conform Organizaţiei Internaţionale a Muncii, românii au, 

pe termen scurt, o înclinaţie ridicată de a se deplasa în vederea 
căutării unui loc de muncă. În plus, românii au cea mai ridicată 
înclinaţie de a migra pentru perioade de angajare medii (câţiva ani) 
şi lungi în comparaţie cu celelalte ţări din Europa Centrală şi de 
Est. Astfel de rezultate indică creşterea intensităţii mişcărilor 
oscilatorii ca strategie de căutare a unor venituri mai mari. 

 
Cu privire la flexibilitatea salariilor şi a preţurilor, România este 

una dintre ţările cu probleme. În România, creşterile salariale 
nejustificate de creşterea productivităţii muncii au reprezentat principala 
sursă a inflaţiei în perioada de tranziţie scursă până în prezent.  

 
Dezvoltarea sistemului financiar reprezintă o altă condiţie de 

atins pentru a facilita convergenţa reală. În România există limite 
naturale ale extinderii pieţei de capital şi ale intermedierii 
financiare prin sistemul bancar. Instituţiile financiare internaţionale 
au apreciat însă existenţa unor progrese în sistemul financiar. 
Astfel, ratele dobânzii s-au redus pe fondul reducerii inflaţiei şi al 
creşterii cererii pentru moneda naţională, s-au redus împrumuturile 
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neperformante în sistemul bancar. Cu toate astea, folosind drept criteriu 
de clasificare dezvoltarea sistemului financiar, România se poziţionează 
pe ultimul loc (după Lituania, Estonia, Cehia, Slovenia, Letonia, 
Slovacia, Bulgaria, Polonia, Ungaria) (Grosu,  Socol, 2003). 

 
Cum ne va ajuta sectorul real în 2006? Poziţia externă a 

economiei româneşti se deteriorează. Creşterea importurilor de 
energie, bunuri de capital şi transport, asociată cu scăderea 
exporturilor, datorată aprecierii leului, precum şi sfârşitul aplicării 
Acordului Multifibre – ce presupunea prezenţa privilegiată a 
firmelor româneşti pe piaţa europeană a textilelor, provoacă 
îngrijorare. În plus, firmele naţionale sunt vulnerabile faţă de 
„prădarea” de către firmele transnaţionale din UE. 

 
Nu există predictibilitate fiscală. Nu există o strategie coerentă 

privind dezvoltarea IMM-urilor româneşti în contextul integrării în UE. 
Se afirmă cu nonşalanţă că după integrare 60% din IMM vor dispărea. 
Ameninţările pentru întreprinderile româneşti în contextul integrării 
sunt unele structurale: lipsa de know how; instabilitatea sistemului 
fiscal; introducerea unor noi taxe după integrarea în UE (de exemplu, 
taxa de mediu); costul ridicat al creditelor; cheltuieli ridicate cu 
standardizarea produselor; lipsa fondurilor pentru investiţii în resurse 
umane; accesarea redusă a fondurilor europene. Doar 2% din IMM-uri 
au accesat fonduri europene în 2005. 

  
Sondajele de opinie efectuate asupra întreprinzătorilor arată 

că aceştia sunt măcinaţi de câteva întrebări serioase. Cum ajută 
guvernul firmele româneşti să facă faţă concurenţei din UE? Cum 
ajută guvernul exportatorii români? Cum pot firmele din România 
să elaboreze strategii fiscale pe termen lung? 

La ce ne obligă convergenţa reală? 
Pentru atingerea rapidă a convergenţei reale a României cu 

ţările UE-25, recomandăm ca România să stimuleze creşterea 
productivităţii muncii într-un ritm mai ridicat decât aprecierea 
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cursului de schimb faţă de euro, pentru a creşte competitivitatea, 
exporturile şi a îmbunătăţi situaţia balanţei comerciale. 

 
Nu trebuie să ne concentrăm exclusiv pe dezvoltarea 

infrastructurii pentru a găsi calea spre o integrare avantajoasă. 
Dacă dezvoltarea infrastructurii nu este însoţită de reducerea 
costurilor de tranzacţie (cadrul legislativ stabil şi coerent, 
consolidare instituţională, mediu de afaceri stimulativ, liberalizarea 
intrărilor şi ieşirilor pe/de pe piaţă, dezvoltarea infrastructurii 
primare, reducerea externalităţilor etc.), România va deveni 
tărâmul reţelelor de distribuţie şi marketing (piaţă de desfacere, în 
mod absolut). Va avea loc o redistribuire a fondurilor în favoarea 
regiunilor bogate (care atrag marea parte a activităţilor de 
conceptualizare, cu pondere mare în costurile de producţie). 

 
Pentru ca politica de coeziune să fie eficientă ar trebui ca 

fondurile să fie acordate regiunilor din apropierea centrului (sub formă 
de cercuri concentrice, în valuri, spre exterior). Experienţa arată că 
zonele izolate beneficiare ale fondurilor structurale nu au avut decât 
creşteri temporare (vezi regiunile Mezzogiorno, Andaluzia, landuri din 
Germania de Est etc.). Astfel, trebuie reformate modelele actuale 
privind creşterea coeziunii în modelul european. Ar trebui ca regiunile 
mai puţin dezvoltate să fie ajutate să genereze externalităţi tehnologice 
pozitive (să incumbe în sistem forţe centripete puternice). Este necesară 
revitalizarea stimulentelor, şi nu „obişnuinţa comportamentului de 
cerşetor” pentru acestea. Propunem ca împărţirea fondurilor structurale 
să se facă după principiul „mai multe fonduri la mai puţine regiuni”. 
Aceste regiuni vor genera externalităţi pozitive, rezultând o capacitate 
mai mare de extindere a centrului şi de reducere a periferiei.   

 
Trebuie aplicat un mix de măsuri pentru atragerea investiţiilor 

străine directe (pentru profesionişti nu constituie un paradox asocierea 
celui mai redus cost orar al forţei de muncă dintre ţările UE – membre şi 
candidate – şi scăderea ISD cu 40% în primele patru luni ale anului 
2005 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut). Greşeala constă în lipsa 
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viziunii asupra măsurilor adoptate, care de multe ori sunt unilaterale. 
Este necesară specializarea în domenii cu valoare adăugată ridicată, 
domenii care să fie interconectate (nu este indicată specializarea în 
foarte multe domenii), astfel încât să se mărească competitivitatea 
economiei româneşti. 

Altfel, merită să concepem o strategie pentru reţinerea 
lucrătorilor înalt calificaţi prin: înfiinţarea parcurilor tehnologice; 
înfiinţarea parcurilor industriale; stimularea înfiinţării de 
parteneriate învăţământ – cercetare – incubatoare de afaceri; 
stimulente fiscale acordate firmelor din domeniile de înaltă 
tehnologie etc. România va fi afectată negativ de migraţia forţei de 
muncă cu o calificare superioară către sectoarele bazate intensiv pe 
cunoaştere, din centrul modelului european. România va trebui să 
favorizeze migraţia forţei de muncă cu calificare redusă → 
flexibilizarea pieţei muncii → creşterea transferurilor curente din 
străinătate → scăderea deficitului de cont curent → creşterea 
consumului → – printr-o strategie coerentă – creşterea ofertei 
agregate interne → reducerea şomajului etc. 

Este ineficace folosirea preponderentă a cursului de schimb 
pentru creşterea eficienţei comerţului exterior, deoarece nu 
conduce decât la menţinerea unei structuri economice 
neconcordante cu Uniunea Europeană. Sunt necesare măsuri 
structurale de creştere a competitivităţii exporturilor: specializare 
în domenii cu valoare adăugată ridicată, creşterea calităţii, 
reducerea preţurilor, publicitate, participare la târguri expoziţii 
internaţionale etc. Pe de altă parte, folosirea instrumentului de curs 
de schimb poate constitui şi o barieră la ieşirea de pe piaţă.  

Este necesară creşterea ponderii comerţului intraindustrial, 
ceea ce va genera o simetrie mai ridicată a şocurilor în condiţiile 
adoptării monedei unice; corelaţia ciclurilor de afaceri va fi mai 
ridicată, ceea ce va reduce neajunsurile politicii monetare comune. 
În plus, dezvoltarea sectorului serviciilor va contribui la o 
convergenţă structurală mai ridicată. 
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Conceperea unei strategii de creştere a similarităţii structurii 
exporturilor româneşti cu cele ale UE ar conduce la stimularea 
economiilor de scară şi creşterea productivităţii. Dacă această 
strategie ar fi combinată cu diversificarea exporturilor, s-ar genera 
efecte pozitive asupra convergenţei reale.  

Lipsa unei strategii de export funcţionale a României a făcut ca 
firmele străine ce au făcut investiţii străine directe în economia româ-
nească să stabilească profilul exporturilor româneşti (profil în care 
predomină produsele cu valoare adăugată mică). În 2003, 60% din 
exporturile româneşti foloseau forţă de muncă slab calificată, 15% 
foloseau resursele naturale (în special produsele agricole), 15% erau 
intensive în capital, iar 10% foloseau forţă de muncă superior calificată.    

Trebuie ocolite constrângerile promovate de politica în 
domeniul concurenţei în modelul european. Este necesară schimbarea 
viziunii privind structurile de piaţă naţionale prin stimularea fuziunilor 
şi achiziţiilor între/de către firme puternice, care să fie competitive la 
nivel european. România nu va putea face faţă presiunii forţelor 
concurenţiale din Uniunea Europeană (se va forţa chiar şi crearea unor 
monopoluri sau oligopoluri naţionale, care să poată susţine financiar 
activităţi de cercetare – dezvoltare – implementare).  

România trebuie să reducă procentul contribuţiei la 
asigurările sociale astfel încât să se stimuleze crearea de noi locuri 
de muncă. Pe de altă parte, se impune promovarea unei politici 
industriale eficace pentru a se crea externalităţi tehnologice.    

Autorităţile româneşti trebuie să stimuleze sectorul IMM. 
Propunem simplificarea procedurilor de creare a unei afaceri, 
conceperea unor campanii de promovare a afacerilor de succes (ca 
modele de întreprinzători) şi crearea mai multor incubatoare de 
afaceri. În plus, considerăm necesară conceperea unor programe de 
capitalizare a întreprinderilor prin acordarea unei perioade de graţie 
de 3 ani privind plata impozitului  pe profitul reinvestit (începând 
din primul an în care firmele declară profit).  
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Dacă la nivelul Comisiei Europene se gândeşte think small 
first, România consideră potrivită strategia think small out. Cum 
altfel putem privi cifrele care arată că numărul falimentelor IMM a 
crescut în 2005 cu 61%? Sau că în 2006 suntem pe locul doi în 
UE-27 în ceea ce priveşte dinamica falimentelor (o creştere de 
16%, după Ungaria în care falimentele IMM au crescut cu 19%)? 
În condiţiile în care capitalul social minim de constituire a unui 
SRL este de numai 60 de euro la noi, în Bulgaria 2.500 euro, iar în 
Ungaria şi Polonia de 12.000 euro.   

 
Nu în ultimul rând, fundamentarea unei strategii energetice 

care să asigure o mai mare independenţă a României reprezintă un 
alt deziderat. Reducerea puterii căutătorilor de rentă din domeniul 
energetic şi crearea unei pieţe a energiei ar reprezenta primii paţi 
de luat în considerare. 

Adaptarea României la Strategia Lisabona 
România poate realiza un proces sustenabil de convergenţă 

reală cu modelul european prin adaptarea la cerinţele Strategiei 
(Agendei) Lisabona. Consiliul European de la Lisabona (martie 
2000) a stabilit ca până în 2010 Uniunea Europeană să devină „cea 
mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din 
lume, capabilă să genereze o creştere economică susţinută, o rată 
mare de ocuparea forţei de muncă şi o ridicată coeziune socială”. 

Iniţial, pachetul de reforme cuprins în Agenda Lisabona a fost 
conceput pe perioada 2000-2010. Realizarea unei societăţi bazate pe 
cunoaştere, desăvârşirea construcţiei pieţei interne şi promovarea 
concurenţei (pentru serviciile publice şi pentru cele financiare), 
crearea unei pieţe a muncii adaptabile la schimbările economice, dar şi 
compatibilitatea politicilor economice cu cele privind mediul 
înconjurător, constituie elemente ale strategiei modelului european.  

Pentru realizarea acestor reforme, s-au stabilit câteva 
obiective fundamentale: consolidarea pieţei unice în sectorul 
telecomunicaţiilor, al energiei şi serviciilor financiare; facilitarea 
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accesului la noi tehnologii, inclusiv la telefonia mobilă şi internet; 
încurajarea cercetării, prin creşterea până la 3% din PIB a 
cheltuielilor alocate cercetării şi tehnologiei şi prin adoptarea 
regimului unic de brevetare european; creşterea concurenţei în 
sectorul transporturilor feroviare şi aeriene; creşterea ratei de 
ocupare prin stimularea iniţiativei micilor întreprinzători; creşterea 
la 70% a ratei de participare a forţei de muncă în general, inclusiv a 
femeilor şi a lucrătorilor mai în vârstă; perfecţionarea profesională 
a lucrătorilor şi formarea deprinderii de învăţare continuă pe toată 
durata vieţii; revizuirea generală a sistemului de pensii pentru a 
asigura posibilitatea de susţinere pe termen lung a finanţelor 
publice; modernizarea protecţiei sociale inclusiv prin reducerea 
numărului de persoane supuse riscului de excludere socială şi 
acţiunea asupra cauzelor schimbărilor climatice prin reducerea 
emisiilor de gaze generatoare de efect de seră. 

Din cauza lipsei de rezultate, Agenda Lisabona a fost 
„reîncărcată” în anul 2005 (Agenda Lisabona +), prin stabilirea a trei 
priorităţi majore: 1) o creştere economică bazată pe cercetare-
dezvoltare, inovare, cunoştinţe etc.; 2) mărirea atractivităţii Europei 
pentru investiţii şi 3) crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune.   

Putem considera Agenda Lisabona ca pe cel mai ambiţios 
proiect european de modernizare. Esenţa acestei strategii constă în 
modificarea viziunii privind motoarele de creştere economică ale 
modelului european. Se trece de la „marşarea” pe acumularea de 
capital fizic (cu randamente descrescătoare) la investiţia în 
capitalul uman, cercetare-dezvoltare (cu randamente crescătoare). 

Strategia urmăreşte majorarea cheltuielilor publice şi private 
pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, cea care reprezintă 
elementul central al efortului de a amplifica crearea şi difuzarea 
capitalului ştiinţific, tehnologic şi intelectual. De asemenea, ea 
vizează asigurarea unui climat mai favorabil firmelor şi afacerilor, 
precum şi creşterea flexibilităţii forţei de muncă astfel încât să 
asigure o dezvoltare armonioasă în UE.  
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Chiar dacă a trecut mai mult decât jumătate din perioada în 
care trebuiau realizate reformele aferente Agendei Lisabona şi 
marea majoritate a ţărilor din UE-25 nu îndeplinesc nici măcar o 
treime din ţintele stabilite pentru 2010, proiectul trebuie continuat. 

Analiza indicatorilor structurali corespunzători Strategiei 
Lisabona arată că România ocupă unul din ultimele locuri între 
ţările UE-27. În acest moment, considerăm că România se află în 
faza de asimilare a tehnologiei mai degrabă decât în cea în care ar 
crea tehnologie. Oricât de mult ne-am dori să „ardem” etapele 
dezvoltării trebuie să ţinem cont de decalajul structural ce ne 
desparte de modelul european.  

Flexibilizarea forţei de muncă, promovarea culturii 
antreprenoriale, dezvoltarea serviciilor, crearea unei infrastructuri 
tehnologice, creşterea investiţiilor în cercetare-dezvoltare, inovare 
şi capital uman reprezintă opţiuni de politici publice demne de luat 
în calcul în următorii ani. 

În prezent, deşi România se află departe de stadiul în care 
dezvoltarea să se bazeze pe inovaţie, nu se poate spune că nu deţine 
germenii unei astfel de transformări de sistem. Tehnologia folosită de 
România este în marea ei majoritate importată. Ne bazăm mai mult pe 
transferul de tehnologie făcut de firmele cu capital străin ce activează 
la noi. Totuşi, tehnologia adusă de firmele străine nu este de ultimă 
generaţie, nu are potenţial de inovare. Ca urmare a costurilor reduse 
cu forţa de muncă, exporturile româneşti sunt competitive prin preţ, şi 
nu prin aportul de inovare. 

Pentru a efectua o analiză diagnostic al gradului de pregătire 
al României faţă de cerinţele Agendei Lisabona, vom utiliza o serie 
de indicatori structurali cheie (ponderea cheltuielilor de cercetare 
dezvoltare în PIB; participarea tinerilor la educaţie; gradul de acces 
la internet; învăţarea continuă etc.). 

Convergenţa reală rapidă a României cu UE în domeniul 
productivităţii muncii se poate realiza rapid prin două motoare: 
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investiţia în capitalul uman şi investiţia în tehnologie avansată, 
know how, cercetare-dezvoltare etc. 

În ceea ce priveşte capitalul uman, ponderea cheltuielilor 
publice cu educaţia în PIB în România (3,9% din PIB) este cea 
mai redusă din Uniunea Europeană 27 (5,4% din PIB). Bulgaria 
cheltuie pentru educaţie 4,2% din PIB, Cehia 4,6%, Polonia 5,8%, 
iar Ungaria 5,7% din PIB. Ţările din modelul sudic se comportă 
diferenţiat privind cheltuielile cu educaţia.  Astfel Grecia alocă 
4,1% din PIB pentru educaţie, Spania 4,64%, Portugalia 6,1%, iar 
Italia 4,95%. Dezechilibrul în ceea ce priveşte înzestrarea cu 
capital uman se adânceşte. Prin exodul creierelor româneşti peste 
graniţe, unde se oferă salarii mai mari cu cel puţin 50%, apar 
riscuri enorme privind dezechilibrarea înzestrării cu capital uman. 

Participarea populaţiei tinere la educaţie este de nivel 
mediu în România, rata acesteia fiind aproape de limita impusă de 
UE până în 2010, de minimum 85%. În 2005, gradul de participare 
a tinerilor la sistemul educaţional era de 75,2%, mai mic decât 
Cehia (90,3%), Polonia (90%), Ungaria (83,3%), dar mai mare 
decât Portugalia (48%) şi Spania (61,3%).  

 
Participarea tinerilor la educaţie 

(ponderea populaţiei între 20-24 ani care a terminat cel puţin liceul,  
% din total populaţie din acelaşi grup)  

Tabelul 16 
Ani 

Ţări 2003 2004 2005 

Bulgaria 75,6 76,0 77,3 
Cehia 92,0 90,9 90,3 
Polonia  88,8 89,5 90,0 
România 73,8 74,8 75,2 
Ungaria 85,0 83,4 83,3 
Grecia 81,7 81,9 84,0 
Spania 62,1 61,1 61,3 
Portugalia 47,7 49,0 48,4 
Italia 69,9 72,9 72,9 
UE-15/UE-25 76,5 76,6 77,3 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, INSSE, 2006. 
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Calitatea factorului uman este relevant analizată prin prisma 
indicatorului speranţa medie de viaţă la naştere. În 2005, în 
România, speranţa medie de viaţă la naştere era de 68 de ani, în 
Grecia 68,4 ani, în Spania 70,2 ani, iar în Italia de 74,4 ani.  

 
Creşterea contribuţiei factorului uman la creşterea economică se 

face în condiţiile în care sistemul de îngrijire a sănătăţii este dezvoltat. 
Indicatorul cheltuieli pentru îngrijirea sănătăţii ca pondere în PIB arată 
că România acordă o importanţă minoră acestui domeniu.  

Cheltuieli pentru îngrijirea sănătăţii 
(% din PIB)  

Tabelul 17 
Ani 

Ţări 2003 2004 2005 

Bulgaria n.a. n.a. n.a. 
Cehia 7,1 7,2 7,4 
Polonia  4,4 4,3 4,4 
România 3,8 3,9 3,8 
Ungaria 6,2 6,3 6,5 
Grecia 6,7 6,7 6,9 
Spania 5,9 5,9 6,2 
Portugalia 6,5 6,6 6,7 
Italia 6,5 6,8 6,9 
UE-15/UE-25 7,6 7,7 7,7 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, INSSE, 2006. 
 
 
O problemă delicată privind contribuţia factorului uman la 

procesul de „ajungere din urmă” (catching-up) o reprezintă problema 
şomajului. Chiar dacă România are o rată redusă a şomajului (6,6% în 
2006) comparativ cu media UE-25 (8,4% în 2006), trebuie avute în 
vedere metodologia diferită de calcul şi existenţa unui număr mare de 
români (aproximativ 3 milioane de persoane) plecaţi la muncă în 
străinătate. Îngrijorătoare este existenţa unei rate ridicate a şomajului 
pe termen lung (persoane în vârstă de peste 15 ani, aflate în şomaj pe o 
perioadă mai mare de 12 luni).  
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Rata şomajului pe termen lung 
Tabelul 18 

(%) 
Ani 

Ţări 2003 2004 2005 
Cehia 3,8 4,2 4,2 
Polonia  11,0 10,3 10,2 
România 4,2 4,5 4,4 
Ungaria 2,4 2,7 3,2 
Grecia  5,3 5,6 5,1 
Spania  3,7 3,4 2,2 
Portugalia 2,2 3,0 3,7 
Italia 4,0 4,0 3,9 
UE-15 / UE-25 4,1 4,1 3,9 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, BNR, INSSE, 2006. 
 
Existenţa unei rate ridicate a şomajului structural, 

redistribuirea inechitabilă a veniturilor, precaritatea veniturilor şi a 
sistemului de protecţie socială sunt factori care măresc ponderea 
populaţiei cu grad de risc la sărăcie. 

Rata populaţiei cu risc de sărăcie,  
după acordarea de transferuri sociale 

Tabelul 19 
(%) 

Ani  
Ţări 2003 2004 2005 
Bulgaria 14 15 15,2 
Cehia 8 8 7,8 
Polonia  17 17 18 
România 18 18 18,3 
Ungaria 12 12,2 12,4 
Grecia  21 20 20,2 
Spania  19 20 19,4 
Portugalia 19 21 20,8 
Italia 19,4 19 18,8 
UE-15 / UE-25 15 16 15,8 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, BNR, INSSE, 2006. 
 
Vom încheia potenţialul capitalului uman românesc ca motor 

de creştere economică prin analiza ponderii persoanelor implicate 
în procesul de învăţare continuă.   
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Învăţarea continuă 
(în procente din populaţia cuprinsă între 25-64 de ani)  

Tabelul 20 
Ţări/Ani 2003 2004 2005 
Bulgaria 1,4 1,3 1,1 
Cehia 5,4 6,3 5,9 
Polonia  5,0 5,5 5,0 
România 1,3 1,6 1,6 
Ungaria 6,0 4,6 4,2 
Grecia  2,7 2,0 1,8 
Spania  5,8 5,1 12,1 
Portugalia 3,7 4,8 4,6 
Italia 4,7 6,8 6,2 
UE-15 / UE-25 9,2 10,3 10,8 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, BNR, INSSE, 2006. 
 

Cu o rată de doar 1,6%, România are o pondere extrem de 
redusă în ceea ce priveşte implicarea persoanelor cu vârsta 
cuprinsă între 25 şi 64 de ani în procesele de educaţie şi training, 
corespunzătoare învăţării continue. Suntem cu mult în urma ţintei 
stabilite de UE pentru 2010, de minimum 12,5% participare a 
populaţiei la procesul de învăţare continuă.  

În situaţia în care ritmul de creştere a populaţiei cuprinse în 
programele de învăţare continuă va fi de 20% anual iar în UE-25 
de 10% anual, vom ajunge ţinta propusă de Strategia Lisabona 
pentru 2010 (12,5%) în 23 de ani. Orizontul estimat al 
convergenţei relative cu UE-25 din acest punct de vedere arată 
necesitatea impulsionării acestui proces. 

Al doilea motor al creşterii productivităţii muncii – investiţia în 
cercetare-dezvoltare, inovare, know how este şi mai subdezvoltat. 
Ponderea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în PIB-ul României din 
2006 a fost prognozată în buget la 0,6% (cu mult sub nivelul de 3% 
pentru a atinge obiectivele stabilite de Consiliul European de la 
Lisabona pentru a anul 2010). În perioada 2002-2004, România a 
alocat cea mai mică pondere din PIB pentru cercetare dezvoltare 
dintre ţările UE-27. Doar Cipru (0,37%), Letonia (0,37%) şi Malta 
(0,29%) au alocat mai puţin de 0,4% din PIB pentru acest sector.    
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Cheltuieli autohtone brute pentru cercetare-dezvoltare  
(% din PIB)  

Tabelul 21 
Ani 

Ţări 2002 2003 2004 
Bulgaria 0,49 0,50 0,51 
Cehia 1,22 1,26 1,28 
Polonia  0,58 0,56 0,58 
România 0,38 0,40 0,40 
Ungaria 1,02 0,95 0,89 
Grecia  0,64 0,62 0,58 
Spania  0,99 1,05 1,07 
Portugalia 0,8 0,78 n.a. 
Italia 1,16 1,14 n.a. 
UE-15 / UE-25 1,93 1,92 1,9 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
În ipoteza creşterii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în 

România cu un ritm mediu anual de 10%, iar în UE-25 cu 5% în 
medie, pe an, vom atinge ţinta Lisabona privind acest indicator 
(3% cheltuieli de cercetare dezvoltare în 2010) în 35 de ani. 

De altfel, România are cea mai mică pondere şi în ceea ce 
priveşte cheltuielile cu echipamentele IT în PIB, comparativ cu 
ţările analizate. În perioada 2002-2004, ponderea medie a fost de 
0,3%, de zece ori mai mică decât media UE-25.  

Cheltuieli cu IT  
(% din PIB)  

Tabelul 22 
Ani 

Ţări 2004 
Bulgaria 1,6 
Cehia 2,8 
Polonia  2,0 
România 0,3 
Ungaria 2,4 
Grecia  1,3 
Spania  1,7 
Portugalia 2,0 
Italia 1,9 
UE-15 / UE-25 3,0 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
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Una dintre ţintele stabilite de Agenda Lisabona este 
facilitarea accesului la Internet, telefonie mobilă şi tehnologie. Din 
punctul de vedere al gradului de penetrare a Internetului în 
gospodării, România are un decalaj imens faţă de ţările analizate 
(de cinci ori mai puţin decât media UE-25).    

 
Gradul de acces la Internet 

(ponderea gospodăriilor cu acces la Internet/ total gospodării)  
Tabelul 23 

(%) 
Ani 

Ţări 2003 2004 2005 

Bulgaria n.a. 10 n.a. 
Cehia 15 19 19 
Polonia  14 26 30 
România 5,4 6 9 
Ungaria n.a. 14 22 
Grecia  16 17 22 
Spania  28 34 36 
Portugalia 22 26 31 
Italia 32 34 39 
UE-15 / UE-25 42 43 48 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
Dacă infrastructura în domeniul tehnologiei informaţiei este 

destul de precară, nu acelaşi lucru se poate spune despre valoarea 
capitalului uman implicat în aceste activităţi. Astfel, ponderea 
absolvenţilor de învăţământ superior din domeniile ştiinţei şi 
tehnologiei (la 1.000 persoane cu vârsta cuprinsă între 20-29 de ani) 
este una peste medie, apropiată de UE-25, dar sub ţinta stabilită pentru 
anul 2010 în cadrul Strategiei de la Lisabona (o pondere de 15%).  
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Ponderea absolvenţilor de învăţământ superior  
din domeniile ştiinţei şi tehnologiei 

(pondere calculată la 1000 persoane cu vârsta cuprinsă între 20-29 de ani)  
Tabelul 24 

(%) 
Ani 

Ţări 2002 2003 2004 

Bulgaria 11,7 8,3 8,5 
Cehia 6,0 6,4 7,4 
Polonia  8,3 9,0 9,4 
România 5,8 9,4 9,8 
Ungaria 4,8 4,8 5,1 
Grecia  n.a. n.a. 8,0 
Spania  11,9 12,6 12,5 
Portugalia 7,4 8,2 11,0 
Italia 7,4 9,0 10,1 
UE -15 / UE-25 8,9 12,3 12,7 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
Numărul de patente înregistrate de România la Biroul 

European de Patente este foarte redus comparativ cu ţările analizate. 
Cu privire la procesul inovării, România se confruntă cu o situaţie 
interesantă. Există multe invenţii certificate în cadrul târgurilor 
internaţionale de inventică, dar puţine inovaţii. O pondere mare dintre 
invenţii sunt implementate în producţie în străinătate.  

 
Număr patente înregistrate la Biroul European de Patente 

(la 1 milion locuitori)  
Tabelul 25 

Ani 
Ţări 

2002 2003 2004 

Bulgaria 4603 1874 n.a. 
Cehia 11,995 7,369 n.a. 
Polonia  4,69 1,877 n.a. 
România 1353 0,333 n.a. 
Ungaria 18,961 8,727 0.099 
Grecia  9,916 6,186 n.a. 
Spania  30,507 14,359 n.a. 
Portugalia 4,751 3,936 n.a. 
Italia 83,291 46,947 0.035 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
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Capacitatea României de a folosi tehnologia informaţiei ca 
potenţial motor al unei convergenţe reale rapide cu modelul 
european poate fi analizată valid şi prin ponderea exporturilor de 
produse de înaltă tehnologie (în total exporturi).  

Exportul de produse de înaltă tehnologie 
(pondere în total exporturi)  

Tabelul 26 
Ani 

Ţări 2002 2003 2004 
Bulgaria 2,6 2,9 2,5 
Cehia 12,3 12,4 13,5 
Polonia  2,4 2,7 2,7 
România 3,1 3,3 3,1 
Ungaria 20,8 21,8 24,6 
Grecia  6,7 7,4 7,1 
Spania  5,7 5,9 5,7 
Portugalia 6,4 7,5 7,5 
Italia 8,2 7,1 7,1 
UE-15/ UE-25 18,8 18,4 18,2 

Sursa: Baza de date EUROSTAT, 2006. 
 
România va trebui să îmbunătăţească stimulentele economice şi 

instituţionale, care sunt esenţiale pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial (calitatea reglementărilor, respectarea legii, prezenţa 
barierelor tarifare şi netarifare), să acorde o importanţă crescută 
creşterii competenţelor factorului uman, care să-i permită crearea, 
utilizarea şi difuzarea cunoştinţelor şi să asigure existenţa unui sistem 
inovativ eficient format din firme, centre de cercetare, universităţi care 
să permită creşterea stocului global de cunoştinţe, asimilarea, 
adaptarea, crearea noilor tehnologii.  

 
Recomandările pentru adaptarea rapidă a României la 

cerinţele Strategiei Lisabona privesc:  
1. Stimularea activităţii de formare permanentă a forţei de 

muncă (educaţia continuă, profesionalizată) → lucrători 
calificaţi → creşterea atractivităţii regiunii pentru 
celelalte firme → atragerea altor lucrători calificaţi etc.;  
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2. Atragerea activităţilor de conceptualizare (cercetare-
dezvoltare, design, proiectare, implementare, design etc.) 
ale firmelor occidentale puternice şi nu neapărat pe cele 
de comercializare (distribuţie, marketing etc.). Trebuie 
stimulată delocalizarea spre România a activităţilor de 
conceptualizare deoarece acestea incumbă inovare, 
creativitate, salarii ridicate, externalităţi tehnologice 
pozitive, pe când preponderenţa celor de comercializare 
atrage forţa de muncă de calificare redusă, salarii mici → 
imposibilitatea de a ieşi din capcana sărăciei.  

3. Promovarea unui puternic curent de antrenare a 
creierelor, prin: crearea unor medii propice inovării, spirit 
antreprenorial, îmbunătăţirea stimulentelor economice. 

4. Adoptarea unor măsuri prin care să relaxeze constrângerile 
determinate de numărul restrâns al domeniilor de speciali-
zare induse de aderarea controlată la Uniunea Europeană. 

5. Forţarea importurilor de tehnologie înaltă → intensificarea 
activităţilor de inovare → creşterea profiturilor (rentelor de 
monopol) → creşterea valorii adăugate a exporturilor etc. 
România trebuie să imite în domeniile în care nu poate 
inova şi să inoveze în domeniile în care există capabilităţi 
(avem multe invenţii, puţine inovaţii, forţă de muncă 
calificată în programare software). 

6. Acordarea de facilităţi fiscale firmelor care investesc în 
cercetare-dezvoltare. 

7. Crearea de parteneriate universităţi – institute de 
cercetare-dezvoltare – incubatoare de afaceri. 

Concluzii şi proiecţii 
Orice tranziţie se dovedeşte o cale de combinare a resurselor 

pentru creştere şi dezvoltare economică. În plus, este necesară 
instituţionalizarea unor standarde prin care să fie posibile intrarea şi 
menţinerea societăţii noastre în modernitate. Intrarea României în 
jocurile globale presupune finalizarea grabnică a proceselor interne de 
tranziţie şi încheierea procesului de convergenţă cu proiectul european 
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de economie şi societate. Postaderarea şi integrarea României în 
Uniunea Europeană nu-şi justifică legitimitatea şi nu-şi asigură 
aderenţa socială dacă nu are drept finalitate funcţionalizarea 
trinomului creştere – dezvoltare – modernizare.      

 
Economia românească nu este pregătită să facă faţă presiunii 

forţelor competitive din Uniunea Europeană. Cu puţin timp 
înaintea datei de aderare la Uniunea Europeană, regăsim o  
economie românească slab structurată, cu un grad redus de 
competitivitate şi neglijentă în ceea ce priveşte procesele de 
inovare, cercetare-dezvoltare şi investiţie în capitalul uman. Cu 
veşnica problemă a rezolvării şocurilor temporare, conjuncturale, 
România resimte lipsa unei viziuni de dezvoltare. De modernizare. 
Reactivi doar la Rapoartele de Monitorizare făcute de organismele 
internaţionale, vom continua să favorizăm importul de soluţii care 
dau atingere formei, iar nu fondului. Ne putem mândri că suntem 
consecvenţi în continuare cu stăruinţa în confortul condiţionat prin 
metoda guvernării de la distanţă.  

 
Persistenţa inflaţiei ridicate, deficite bugetare şi de cont 

curent potenţial nesustenabile, convergenţa structurală redusă, 
capacitatea extrem de mică privind absorbţia fondurilor 
comunitare, slaba capitalizare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
atenţia insuficientă acordată motoarelor creşterii economice la 
modă în lumea de azi (cercetare-dezvoltare, inovare, capital uman) 
sunt îngrijorări ce pun în discuţie atingerea de către România 
beneficiilor aderării de către România la UE în următorii 20 de ani.   

 
Considerăm că este necesară fundamentarea unui mecanism 

de sincronicitate cu modelul european. Constructivismul social, 
inovarea socială, trecerea de la creşterea economică – bazată pe 
capital fizic – la creşterea economică endogenă – bazată pe capital 
uman, cunoaştere, cercetare-dezvoltare, inovare reprezintă pilonii 
unei schiţe valide a ieşirii din periferie. 
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Ceea ce s-ar putea face? Întâi de toate este necesară o 
schimbare radicală de viziune la nivelul elitelor, în sensul 
abordării problemelor integrării ca fiind un proiect de ultimă 
instanţă al reinserţiei României în modernitate. 

Amploarea orizontului de schimbare ca şi atitudinea ţintelor nu 
pot fi efectivizate decât prin recurgerea la angajarea resurselor 
conjuncturale favorabile pentru potenţarea capacităţii de catching-up. 

România are şansă în ieşirea din periferie şi intrarea în 
proiectul celei de-a doua modernizări reprezentată de integrarea în 
UE doar dacă aplică strategia arderii etapelor. 

Singura soluţie disponibilă, ce răspunde condiţiei de viteză a 
convergenţei, o constituie valorificarea integrală a finanţării 
aferente procesului de integrare.  

Capacitatea de absorbţie a fondurilor UE devine nu doar un 
test al calităţii progresive de insider, ci factorul-cheie al declicului 
necesar pentru spargerea blocajului istoric în condiţia de periferie. 

Irosirea acestei forţe de evadare din cercul vicios al 
subdezvoltării echivalează cu pierderea definitivă a dreptului 
natural la identitate în concertul lumii civilizate. 

Ratarea integrării ca proiect de modernizare a României 
epuizează alternativele recuperării decalajelor istorice în manieră 
nonconflictuală. 

Ne-am afla, pentru prima dată în existenţa poporului român, 
în situaţia de a exprima idealul dezvoltării în termeni de acţiune, 
având la dispoziţie argumente raţionale şi mijloace consistente, pe 
de o parte, şi contextul istoric eminamente neostil şi totodată 
concordant cu interesul definit naţional, pe de altă parte. 

Există şi o soluţie ce vizează strictamente efortul propriu în 
proiectul de modernizare, mai ales în componenta lui inovativă. 
Este vorba de a recentra educaţia, cu deosebire prin şcoală, pe 
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valorile constitutive ale civilizaţiei performante: legalitatea, 
democraţia şi antreprenoriatul. 

Efectele imediate din transformarea universităţilor în centre 
de iradiere a inovaţiei, întărind activitatea lor de cercetare 
ştiinţifică şi reforma şcolii pentru un învăţământ creativ şi care să 
dezvolte înclinaţia pentru creativitate ar da, evident, rezultate după 
12-16 ani, adică ar coincide cu momentul maturizării convergenţei 
finanţate de UE. 

Întâlnirea aliniamentelor creativităţii – cea educată în ciclul 
şcolar şi cea efectivizată în universităţi – s-ar produce, deci, în 
punctul de maximă testare a valorii proiectului de modernizare 
reprezentat de integrarea în UE, când ne vom fi apropiat de 
standardele modelului şi ne vom putea susţine contribuţia proprie 
la performanţele modelului european de dezvoltare. 

Avantajul efortului de reducere a dispersiei randamentale se 
consolidează prin creativitate, ca efort propriu concordant tendinţelor 
din model, pe cale naturală, reprezentată inclusiv de internalizarea 
valorilor modelului, intrând astfel, pentru prima dată în evoluţia 
noastră, în cercul virtuos de autodeterminare a modernităţii.  

Încă o dată devine vitală proiecţia largă a intereselor noastre, 
definirea lor într-un orizont de timp dincolo de sensibilităţile sau 
nevrozele unei generaţii,  atenuând ingredientele emoţionale ale 
modului nostru de acţiune, poziţia reactivă la ritmurile naturii, 
oralizarea excesivă a gândirii, slaba preocupare pentru înţelegerea 
alternativei şi abandonarea raţiunii lideranţei. 

Ca economişti trebuie cumva să fim de acord cu faptul că 
soluţiile viitorului nostru în modernitate sunt înainte de toate 
noneconomice. Economia şi economistul au soluţii doar dacă este 
vremea bună. Cel mai mare risc pentru economişti este să continue 
să se ocupe doar de economia de vreme bună! 
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Anexă 

Economia românească în faţa integrării în UE 

Matricea SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) 

 
Puncte tari Puncte slabe 

• Un ritm ridicat de creştere econo-
mică  (5%, în medie) comparativ cu 
ţările dezvoltate în UE 

• Nivelul datoriei externe şi cel al 
datoriei publice este mic  

• Creşterea ratelor de ocupare a 
forţei de muncă 

• Continuarea procesului de 
dezinflaţie (până la 6%) 

• Aplicarea din ce în ce mai corectă a 
legislaţiei antitrust şi creşterea 
capacităţii administrative a 
Consiliului Concurenţei 

• Funcţionalizarea sistemului 
ajutoarelor de stat notificate 

• Interzicerea acordării ajutoarelor de stat 
neconforme cu principiile europene 

• Creşterea rezervelor valutare 
internaţionale ale BNR la 6,9 luni 
de acoperire a importurilor 

• Rata redusă a şomajului (5,5%) 
comparativ cu media UE-25 (8%) 

• Creşterea investiţiilor publice în 
infrastructură, lucrări publice, 
construcţii, telecomunicaţii prin 
intrările de fonduri comunitare 

• Mărirea competitivităţii fermelor 
agricole de dimensiuni medii şi mari 
care vor beneficia de preţuri 
garantate, facilităţi la intrarea pe 
piaţa unică etc. 

• Exporturile către UE vor creşte ca 
urmare a aderării 

• Creşterea cererii de consum, combinată 
cu aprecierea cursului de schimb, va 
conduce la o dezechilibrare a contului 
curent (10% în 2006 şi 12% în 2007) 

• Creşterea cheltuielilor publice va conduce 
la creşterea deficitului bugetar şi apariţia 
efectului de crowding out 

• Lipsa de fonduri la bugetul public poate 
conduce la restrictivitate şi la risc politic 

• Predictibilitate redusă în domeniul fiscal   
• Mix-ul inconsecvent dintre politica 

monetară şi politica fiscală 
• Sustenabilitatea fiscală reprezintă un risc 

ridicat pe termen mediu şi lung (chiar 
dacă nu se poate spune acelaşi lucru şi 
pe termen scurt) 

• Creşterea deficitului de cont curent. 
Ritmul de creştere a importurilor va fi 
aproape dublu faţă de ritmul de creştere a 
exporturilor) 

• Creşterea numărului de falimente în cazul 
firmelor ce nu adoptă măsuri de 
restructurare înainte de aderare   

• Creşterea ratei şomajului 
• Nefuncţionalizarea legii falimentului  
• Slaba flexibilitate a pieţei muncii 
• Capacitate redusă de absorbţie a fondurilor 

structurale acordate de Uniunea Europeană 
• Gradul redus de deschidere a pieţelor în 

domeniul utilităţilor publice 
• Creşterea preţurilor produselor agricole 

imediat după aderare 
• Gradul ridicat de sărăcie (18%) 
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Oportunităţi Ameninţări 

• Accelerarea creşterii PIB în 2006 
pe baza creşterii investiţiilor ca 
urmare a scăderii ratei dobânzii, 
creşterii investiţiilor străine directe, 
efectului multiplicator al creşterii 
cheltuielilor publice, efectul de 
antrenare al creşterii cheltuielilor 
publice pentru cofinanţarea 
proiectelor Uniunii Europene 

• Continuarea procesului de 
dezinflaţie prin politica monetară 
restrictivă promovată de BNR 

• Un grad mai mare de deschidere a 
pieţelor şi liberalizarea preţurilor în 
domeniul utilităţilor publice  

• Asistenţa de preaderare şi 
integrare din partea UE pentru 
România  

• Crearea de noi locuri de muncă 
prin relocalizări ale firmelor din UE 
în România 

• Creşterea producţiei de bunuri 
alimentare a României 

• Scăderea contribuţiei la asigurările 
sociale va conduce la reducerea 
pieţei negre a muncii şi a evaziunii 
fiscale   

• Pierderea credibilităţii BNR prin depăşirea 
ţintei de inflaţie propusă pentru 2006 

• Eliminarea ancorei privind menţinerea 
stabilităţii macroeconomice prin 
neîncheierea acordului cu FMI 

• Ritmul de creştere al serviciului datoriei 
publice mai ridicat decât ritmul de creştere 
a PIB 

• Ritmul scăzut de reducere a deficitelor 
cvasifiscale 

• Creşterea (din nou) a arieratelor 
• Modul în care  BNR realizează 

compromisul între creşterea ratei dobânzii 
pentru scăderea ratei inflaţiei către nivelul 
ţintă şi intrările de capitaluri speculative, 
ca urmare a atractivităţii ratei dobânzii  

• Divergenţă între criteriile „Maastricht” 
(reducerea inflaţiei şi limitarea deficitelor 
bugetare) şi punerea în practică a acquis-
ului comunitar şi cofinanţării proiectelor de 
infrastructură, precum şi nevoile mai mari 
de investiţii în modernizarea infrastructurii 
şi a serviciilor publice 

• Aprecieri ale ratelor de schimb reale 
(efectul Balassa-Samuelson), care duc la 
creşterea inflaţiei, – conflict cu cerinţele de 
stabilizare a ratei de schimb şi de scădere 
a inflaţiei, obligatorii pentru adoptarea 
monedei euro. 

• Corelaţia proastă între ritmul mai ridicat de 
apreciere a cursului de schimb şi ritmul de 
creştere a productivităţii medii. 

• Creşterea consumului privat în 2006 ca 
principal motor al creşterii economice, 
corelată cu aprecierea leului faţă de 
principalele valute, va conduce la o 
deteriorare puternică a situaţiei contului 
curent (10% în 2006) 

• Deteriorarea poziţiei externe a economiei 
româneşti (creşterea rapidă a deficitului de 
cont curent până la nivelul de 8,5 miliarde 
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de euro în 2006 – aproximativ 10% din 
PIB). Cauze: creşterea importurilor de 
energie, bunuri de capital şi transport etc. 
asociată cu scăderea exporturilor, 
datorată aprecierii leului, sfârşitul aplicării 
Acordului Multifibre, ce presupunea 
prezenţa privilegiată a firmelor româneşti 
pe piaţa europeană a textilelor etc. 

• Riscul privind sustenabilitatea deficitului 
de cont curent ca urmare a scăderii 
investiţiilor străine directe 

• Slaba implementare a mecanismelor de 
participare la Fondurile Structurale ale 
Uniunii Europene (absorbţia a numai 10-
15% din fondurile europene destinate 
României) 

• Creşterea posibilă a TVA de la 19% la 
22%, ce va conduce la o accentuare a  
presiunilor inflaţioniste  

• Criza sistemului social     
• Pierderea de forţă de muncă calificată prin 

migraţia în ţările mai bogate din UE 
• Firmele naţionale sunt vulnerabile faţă de 

„prădarea” de către firmele transnaţionale 
din UE 

• România are cel mai scăzut rating atins de 
o ţară în anul premergător integrării în UE 
(datorită mix-ului incoerent de politici 
economice) 

• România nu a implementat mecanismul 
software pentru monitorizarea încasărilor 
la bugetul de stat 

• Nu au fost create mecanismele şi 
instituţiile pentru a creşte capacitatea de 
absorbţie a fondurilor comunitare 

• Nu este funcţional mecanismul de alocare 
a subvenţiilor din partea UE pentru 
agricultură 
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