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E
conomia va continua s`
creasc` \n 2009, dar cu un
ritm mult mai mic decåt \n
anii preceden]i, iar discu]ii
privind major`ri de salarii

nu ar aduce decåt noi deprecieri pentru
leu, a avertizat guvernatorul Mugur
Is`rescu \n prima conferin]` de pres`
din 2009. 

|n timp ce pe plan mondial cre[ -
terile pre]urilor de consum au \ncetinit
sim]itor, iar mai multe b`nci centrale au
redus agresiv dobånzile de teama unor
sc`deri generalizate, BNR r`måne
preocupat` de infla]ie. 

Banca central` vede \n continuare
infla]ia \ncetinind u[or \n 2009, pån` la

4,5% \n decembrie, fa]` de 6,3%, cåt a
fost la sfår[itul anului trecut. Chiar [i
a[a, cre[terea pre]urilor ar fi la limita
superioar` a intervalului
agreat de BNR, de plus/
minus un punct procen -
tual \n jurul ]intei oficiale
de 3,5%. 

Viziunea B`ncii Na -
]ionale este din nou mai
optimist` decåt scenariile
anali[tilor din b`ncile
comerciale, dintre care tot
mai mul]i v`d o contrac]ie
economic` \n cursul
anului. 

Cåt prive[te cursul de schimb,
Is`rescu vede nivelul actual ca fiind
competitiv, permi]ånd companiilor

romåne[ti s` recå[tige pia]a intern`.
„Am revenit la nivelul de 4 lei pentru un
euro. Unii dintre dumneavoastr` o

percep ca pe o de pre -
ciere. S-au schimbat \ns`
condi]iile: a ap`rut aver -
siune fa]` de risc, fun -
damentele s-au de te -
riorat. Nu merge aceast`
[mecherie, s` creasc`
salariile peste produc -
tivitate [i s` se aprecieze
[i cursul. Acum, ne -
maifiind \n cre dere, nici
nu mai apuci s` deschizi
gura despre cre[teri

salariale [i apare presiune pe curs“, a
aten]ionat Is`rescu. Guver natorul [i-a
ar`tat \ngrijorarea [i fa]` de concuren]a

puternic` dintre companiile private [i
cele de stat pentru atragerea de fi -
nan]`ri de la b`nci. 

Pe de alt` parte, el a subliniat c`
fondurile atrase de stat se \ntorc \n
economie sub form` de pl`]i. Statul a
\mprumutat doar \n ianuarie peste 8
miliarde de lei de pe pia]a interbancar`,
fa]` de 12 miliarde de lei cåt atr`sese pe
parcursul anului 2008.

Unul din principalii factori de
incertitudine pentru anul acesta este
evolu]ia fondurilor care pot fi atrase din
str`in`tate. Is`rescu vorbe[te acum
despre o penurie de finan]`ri externe,
situa]ie diametral opus` fa]` de anii
trecu]i, cånd BNR vedea o generozitate
agresiv` a str`inilor pentru pomparea
de bani \n Romånia. 

CLAUDIA MEDREGA

„CONSOLIDARE bugetar` pån` la
un deficit de 2% din PIB prin restruc -
turarea cheltuielilor publice [i alocarea
cu prioritate a resurselor c`tre proiecte
cu efect multiplicator \n economie. 

Deficitul nu va finan]a decåt inves -
ti]iile publice, iar veniturile curente vor
finan]a cheltuielile curente. Asigurarea
sustenabilit`]ii datoriei publice interne
[i utilizarea datoriei publice externe ca
surs` de cre[tere economic`.“

Acestea sunt cåteva dintre obiec -
tivele stabilite de autorit`]i prin raportul
care \nso]e[te proiectul de buget pentru
acest an.

Mai mult de o treime din deficitul
bugetar din 2009 va fi acoperit` din
surse externe, autorit`]ile urmånd s`
\mpru mu te 1,12 mld. euro (4,46 mld.
lei) din exterior, pentru ca diferen]a s`
fie acoperit` din resurse interne. Defici -
tului bugetar pentru 2009 este estimat la
11,78 mld. lei (circa 3 mld. euro), iar
pentru finan]area acestuia se estimeaz`
c` de pe pie]ele externe vor fi atrase su -
me reprezentånd 37,9% din total, iar fi -
nan]area intern` va acoperi 58,8% din
necesar. Situa]ia este diferit` de anul
tre cut cånd finan]area deficitului buge -
tului s-a realizat din surse interne \n pro -
por]ie de 89,2%. Resursele vor fi nece -
sare pentru finan ]area deficitului de
cont curent, estimat c` va cobor\ \n jur
de 10% din PIB, un nivel totu[i ridicat
avånd \n vedere diminuarea fluxurilor
de investi]ii str`ine.

Mihai T`n`sescu, reprezentantul
Romåniei la FMI, sus]ine c` un even -
tual \mprumut care ar putea fi negociat
cu Fondul ar costa mai pu]in decåt o
finan]are de la Comisia European`.
„Do bånda ar fi de 3,5-4%“, spune
T`n`sescu. |n urm` cu dou` s`pt`måni,
pre[edintele Traian B`sescu sus]inea
contrariul, afirmånd s` banii de la UE
sunt mai ieftini.

R`måne de v`zut de unde vor fi
procurate sursele de finana]are [i dac`
autorit`]ile vor reu[i s` ajusteze \n acest
an deficitul bugetar la 2% din PIB,
avånd \n vedere efectul de baz` nefa -
vorabil, \n condi]iile \n care dezechi li -
brul bugetului general a ajuns anul tre -
cut la 4,8% din PIB conform standar -
delor romåne[ti [i 5,25% potrivit stan -
dard  elor europene ESA 95. Datoria
public` guvernamental` va cre[te \n
2009 cu 4,7 mld. fa]` de 2008, ca urmare
a cre[terii datoriei pe termen scurt, \ns`
nivelul datoriei publice urmeaz` s` se
men]in` \n limite sustenabile, de circa
20% din PIB.

Raportul la buget precizeaz` c`
unul din motivele care au condus la
cre[ terea datoriei publice \n 2008 a fost
lipsa de absorb]ie a fondurilor euro -
pene. Valoarea fondurilor europene
estimate c` Romånia le va atrage \n
2009 se ridic` la 2,4 mld. euro [i repre -
zint` circa un sfert din volumul total al
investi]iilor programate de Guvern
pentru acest an, de 10,2 mld. euro.

Astfel, Romånia va beneficia de 1,3
mld. euro din fonduri postaderare [i de
1,1 mld. euro care vor intra sub forma
fondurilor preaderare. Fondurile euro -
pene atrase \n 2008 au fost de 2,8 mld.
lei, comparativ cu 10,6 mld. lei venituri
cåt au fost prev`zute \n bugetul pe anul
trecut.

Alocarea unor sume importante
pentru cheltuielile de investi]ii, respec -
tiv 10 mld. euro (7% din PIB), repre -
zint` principalul mijloc de limitare a rit -
mului de sc`dere economic` [i de com -
pensare par]ial` a reducerii activit`]ii
din sectorul privat [i pentru asigurarea
nivelului programat de venituri publice,
potrivit raportului la buget.

Din bugetul de investi]ii pe 2009,
cele mai multe fonduri vor fi alocate
pentru infrastructur`. „Pentru a \nt`ri
rolul multiplicator al investi]iilor publi -
ce, acestea vor fi orientate aproape \n
ex clusivitate c`tre lucr`rile de infra -
struc   tur` de transport, mediu, rurale,
din educa]ie [i s`n`tate [i vor fi re -
strånse semnificativ investi]iile \n au -
toturisme [i alte dot`ri.“

Cre[terea economic` ridicat` din
perioada 2005-2008 a fost \nso]it` de o
majorare a activit`]ilor din economia
neobservat`, precum [i de extinderea
evaziunii fiscale.

Resurse suplimentare la buget ar
putea fi atrase [i din taxarea economiei
„subterane“, care ar fi adus anul trecut
venituri bugetare poten]iale de peste 58
mld. lei, reprezentånd 11,3% din PIB,
din care o sum` de 29,5 mld. lei ar fi
putut fi ob]inut` din impozitarea muncii
la negru.

Ponderea economiei „neobservate“
(nefiscalizate) \n PIB s-a majorat de la
14,5% \n anul 2004 la peste 21% \n anul
2008. Munca la negru constituie cea mai
important` parte a economiei nefisca -
lizate, reprezentånd 50,8% din aceasta
\n primele nou` luni din 2008.

Numai evaziunea fiscal` la plata
TVA a reprezentat \n 2008 aproape 5%
din PIB, ajungånd  la aproape 24 mld.
lei, de peste trei ori mai mult decåt
valoarea de 7,4 mld. lei din anul 2004.

„Fiscalizarea economiei este redus`
[i exist` \nc` activit`]i care se desf`[oar`
\n afara pie]elor, \n gospod`riile popu -
la]iei sau la negru.“ 

|n ciuda cre[terii economice din
ultimii ani, ponderea veniturilor buge -
tare \n PIB stagneaz` \n jurul valorii de
32%, \n timp ce ponderea cheltuielilor
publice a crescut semnificativ.

Cheltuielile de personal din ad -
ministra]ia central` [i local` au crescut
de peste dou` ori \n ultimii patru ani,
mai mult decåt avansul costurilor sala -
riale din institu]iile bugetare autofinan -
]ate par]ial sau integral, care a fost de

70%, se arat` \ntr-un document ela -
borat de Ministerul Finan]elor.

Astfel, cheltuielile de personal \n
administra]ia central` au crescut cu
114% \n perioada 2005-2008, de la 7,65
mld. lei la 16,43 mld. lei \n 2008. |n
acela[i timp, salariile din administra]ia
local` au urcat de la 7,44 mld. lei \n 2005
la 17,12 mld. lei \n 2008.

Romånia a avut \n ultimii ani o
politic` fiscal` prociclic`, bazat` pe
estim`ri nerealiste ale veniturilor [i pe
cre[teri de cheltuieli care au condus la
acumularea unor dezechilibre macro -
eco  nomice semnificative.

Banca Na]ional` [i Finan]ele \ncearc` s`-[i sincronizeze
mi[c`rile ca s` treac` de cel mai dificil an pentru economie
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a \mprumutat statul \n
ianuarie de pe pia]a
interbancar`, fa]` de 
12 mld. lei, cåt atr`sese pe
tot parcursul anului 2008.

8 mld. lei

BNR a evitat o relaxare rapid` a politicii monetare, care ar fi \nsemnat injectarea de lichidit`]i \n sistemul bancar, pentru a nu stimula noi presiuni de depreciere a leului. Guvernatorul
Mugur Is`rescu a aten]ionat vineri, la conferin]a pentru prezentarea raportului asupra infla]iei, c` banca central` nici nu va face pasul spre o politic` monetar` relaxat` pån` cånd nu va
sesiza \nt`rirea politicii fiscale. |n alt` ordine de idei, Is`rescu noteaz` c` principala problem` este legat` de finan]area datoriei externe private, concentrat` la nivelul cåtorva b`nci [i
corpora]ii. Statul nu are de pl`tit anul acesta decåt 1,5 miliarde de euro \n contul datoriei externe. |n 2009, pl`]ile \n contul datoriei externe private se ridic` la 28-29 de miliarde de euro,
apreciaz` Cristian Popa, viceguvernatorul BNR. 

Pe ce se bazeaz` ministrul finan]elor

Economia v`zut` de la banca central`: o cre[tere mic` este
posibil`, principala problem` este datoria privat` extern`

Banca Na]ional` bate Guvernul de departe la prezen]a la conferin]ele de pres` pe probleme economice

Credit de urgen]` de 279 mil. euro pentru o banc`
BNR a acordat \n toamna trecut`, cånd pia]a financiar` era \n fierbere, iar leul era atacat de speculatorii str`ini, un credit de
lichiditate unei b`nci comerciale care se confrunta cu un atac de panic`. „O banc` cu solven]` ridicat` a intrat  sub un atac de
panic`. I-am dat credit de lichiditate [i nu a fost mic - 0,2% din PIB (circa 279 mil. euro, n. red.) -, iar problema s-a rezolvat“, a
explicat guvernatorul Is`rescu. |n octombrie anul trecut pe pia]` au ap`rut tensiuni importante pe lichidit`]i, dup` ce juc`torii
str`ini \ncercaser` s` atace cursul, cump`rånd valut` f`r` s` aib` \ns` lei \n conturi. Dobånzile pentru plasamentele pe termen
foarte scurt au s`rit atunci la niveluri de peste 50% pe an, iar BNR a acuzat trei b`nci locale c` au \ncercat s` acrediteze ideea
unei crize de lichidit`]i. Setea de lei a b`ncilor s-a v`zut \n accesarea facilit`]ii permanente de credit lombard oferit` de BNR.
B`ncile au \mprumutat \n octombrie o sum` record, de circa 49 de miliarde de lei (echivalentul a 13 miliarde de euro), la o
dobånd` de 14,25% pe an.  Banca central` a preferat atunci s` ofere lei doar b`ncilor care aveau nevoie, prin tranzac]ii bilaterale
(\n general tranzac]ii valutare de tip swap), \n detrimentul unei injec]ii generale de lichidit`]i \n sistem, care ar fi putut alimenta
tensiunile de depreciere a cursului. Is`rescu spune c` pe fondul restrångerii finan]`rilor b`ncile s-au speriat [i nu mai acord`
credite. „B`ncile au creditat pån` \n var` masiv, dup` care au trecut pe extrema cealalt`. Au ap`sat pe från` mai brutal decåt
ap`saser` pe accelera]ie, unele s-au speriat. Nu putem s` evalu`m \n acest moment cåt de brutal` este frånarea [i care este
impactul asupra economiei“, a ar`tat Is`rescu. El a subliniat c` BNR s-a str`duit s` tempereze \n anii trecu]i avåntul credit`rii, prin
m`suri administrative, dar [i prin controale individuale la b`nci.

Cristian Popa: Deficitul de cont curent 
se reduce la 10%

Deficitul contului curent, care indic` ie[irile nete de valut` din economie, se va
\ngusta la 10% din Produsul Intern Brut (PIB) anul acesta, de la niveluri de circa
12% estimate pentru 2008, spune Cristian Popa, viceguvernatorul BNR responsabil
cu coordonarea politicii monetare. „Cursul contribuie la ajustare (a deficitului
comercial, principalul factor determinant al deficitului de cont curent, n. red.). Dar
ideea c` exporturile ar putea fi relansate de o depreciere a cursului este eronat`.
Ne putem a[tepta la o corec]ie mai puternic` a importurilor“, explic` Popa. 
|n ciuda cre[terii rapide a cursului (media zilnic` din ianuarie a fost cu 16% peste
cea \nregistrat` \n septembrie anul trecut), Popa spune c` deprecierea leului a fost
pån` acum mai degrab` ordonat`. Viceguvernatorul a ar`tat c` o relaxare rapid` a
politicii monetare ar fi fost riscant`. BNR a preferat s` reduc` dobånda cheie doar
cu un sfert de punct procentual, dånd mai degrab` un semnal de \nceput de trend.
„Riscul unei relax`ri rapide a politicii monetare pe termen scurt este o depreciere a
monedei, care nu ajut` infla]ia [i genereaz` efecte de avu]ie [i bilan]“, explic` Popa.
El afirm` c` nu este nevoie de o stimulare a cererii interne prin relaxarea politicii
monetare, ci mai degrab` de o consolidare a \ncrederii investitorilor str`ini, prin
ajustarea controlat` a dezechilibrului extern. 
„S-a schimbat dramatic contextul“, spune Popa, ar`tånd c` Romånia trebuie acum
s` \[i asigure o felie din capitalurile mai mici disponibile la nivelul regiunii. |n alt`
ordine de idei, oficialul BNR spune c` sistemul bancar este solid, indicatorul de
solvabilitate \nregistrånd o cre[tere cu jum`tate de punct procentual \ntre
septembrie [i decembrie, la peste 12%, potrivit datelor preliminare. Nivelul minim al
solvabilit`]ii (care exprim` raportul dintre capitalurile proprii ale b`ncii [i activele
ponderate cu riscul) este de 8%. Popa a explicat c` au  fost cåteva cazuri \n care
BNR a cerut b`ncilor s` opereze major`ri de capital, iar de fiecare dat` ac]ionarii au
\ndeplinit rapid aceste cerin]e.

Guvernatorul Mugur Is`rescu laud` aten]ia mai mare acordat` de b`nci atragerii de
depozite, \ns` a avertizat din nou \n privin]a nivelului ridicat al dobånzilor. 
„Tot ce e mult stric`. Trebuie temperare \n aceast` curs` de atragere a economisirii.
Am transmis un semnal prin care le spunem b`ncilor c` vor fi \ntreb`ri.
Supraveghetorul va pune \ntreb`ri dac` dumneata dai 8% la euro, unde speri s`
plasezi banii.“ B`ncile au ajuns s` aib` \n ofertele standard dobånzi de peste 7% pe
an la depozitele \n euro, respectiv peste 15% pe an la lei, iar \n negocierile cu clien]ii
pl`tesc niveluri mai mari, pentru sume importante. {i Radu Ghe]ea, pre[edintele
Asocia]iei Romåne a B`ncilor, a subliniat \n mai multe rånduri necesitatea corect`rii 

acestor niveluri, care fac ca [i creditele s` fie foarte scumpe. „|n]elegem [i situa]iile
speciale, sunt b`nci care au raport de 3 la 1 (credite fa]` de depozite, n. red.). Acum
trebuie s` se echilibreze“, afirm` Is`rescu. |n alt` ordine de idei, guvernatorul consider`
acum c` ar fi trebuit s` majoreze rezervele minime la valut`, pentru a evita explozia
credit`rii, dar [i a \ndator`rii externe a b`ncilor. „Chiar c` regret c` nu am f`cut rezervele
minime 100%, c` l`muream problema. B`ncile ne-au creat trei ani de zile o problem` cu
creditul \n valut`, acum ne creeaz` cu datoria pe care o au fa]` de b`ncile-mam`.“ BNR
impune b`ncilor din aprilie 2006 s` imobilizeze 40% din sumele atrase \n valut` sub
form` de rezerve.

BNR ar vrea infla]ia
la 3,5% [i \n 2010

BNR lucreaz` cu o ]int` de infla]ie de
3,5% pentru anul 2010, la acela[i nivel
la care a fost stabilit` [i ]inta pentru
anul curent. Totu[i, nivelul reprezint`
deocamdat` doar o ipotez` de lucru,
nefiind agreat` oficial de BNR [i
Guvern.  De[i proiec]ia indic` o
\ncetinire a infla]iei chiar u[or sub
nivelul ]intit pån` la sfår[itul lui 2010,
nivelul de incertitudine r`måne foarte
ridicat. BNR admite c` infla]ia s-ar
putea situa la sfår[itul anului viitor
oriunde \ntre pu]in sub 1% [i peste
5%.  Prognoza b`ncii centrale indic` o
men]ienere pe cre[tere a economiei,
de[i ritmul va \ncetinit la pu]in peste
2% \n 2009, de la circa 8% anul
trecut. Guvernatorul noteaz` c`
scenariul BNR este u[or mai optimist
decåt cel al Fondului Monetar
Interna]ional (care vede o contrac]ie a
economiei \n 2009), pe care \ns` nu \l
respinge. Deficitul contului curent al
balan]ei de pl`]i a coboråt \n acest an
la 12% din PIB, potrivit datelor
preliminare, fa]` de 14% din PIB \n
2007, pe baza unei ajust`ri a
sectorului privat mai mari decåt era
anticipat, a declarat vineri
guvernatorul BNR Mugur Is`rescu.
Is`rescu a men]ionat c` \n 2009
reducerea deficitului de cont curent la
niveluri sustenabile impune dublarea
procesului de ajustare din sectorul
privat, cu m`suri de consolidare
fiscal`. „R`måne de v`zut pån` unde
poate s` se strång` cureaua \n sectorul
public. Avem un dialog excelent cu
Guvernul pe aceast` tem`, dar suntem
\n faza de programare“, a declarat
Is`rescu. Guvernatorul a explicat c`
este dificil s` ajustezi un deficit, chiar
[i cu 1% din PIB, mai ales \n condi]iile
\n care economia scade.

BNR a cump`rat 
10 mld. euro 

|ntre 2005 [i 2007 BNR a cump`rat
peste 10 mld. euro de pe pia]a
valutar`, pentru a atenua presiunile de
atunci, de apreciere prea rapid` a
leului. Doar \n vara lui 2007, cånd
euro coboråse la niveluri de 3,1-3,2 lei,
BNR a cump`rat 3 mld. euro. „Banii
`[tia nu i-am luat, i-am cump`rat. A
fost o emisiune, am inundat pia]a cu
lei [i cu måna cealalt` \i strångeam [i
la un moment dat eram [i noi
n`du[i]i.“ Guvernatorul a ar`tat c`
economia nu poate sus]ine un regim
de flotare complet liber` a cursului,
fiind nevoie de interven]ia b`ncii
centrale pentru a corecta evolu]iile.
„Din aceast` cauz` avem o diferen]`
de opinie [i cu b`ncile de investi]ii sau
chiar cu cele locale. A[a fac aceste
b`nci din Romånia, pariaz` pe
deprecierea leului“, a explicat
guvernatorul. Unii anali[ti v`d euro
urcånd pån` la 4,6-4,7 lei \n lunile
urm`toare, dup` ce doar \n ianuarie
cursul s-a depreciat cu circa 8%, de la
3,98 la 4,2-4,3 lei/euro. 

Structura personalului bugetar

2008 Dinamic` 

(mii posturi)‘08/’05 (%)

Adm. central` 382,4 20

Adm. local` 696,2 16

Institu]ii finan]ate din 

ven. proprii [i subven]ii 102,9 35

Institu]ii autofinan]ate 351,1 7

TOTAL 1.532 16

Num`rul total de posturi \n sectorul
bugetar a crescut cu 16% \n perioada
2005-2008, f`r` a exista o
coresponden]` \ntre activit`]ile
desf`[urate de ordonatorii principali de
credite [i necesarul de posturi.

Economia „subteran`“ a crescut cu
circa 6,5% \n 4 ani
Venituri poten]iale din economie 
(estim`ri 2008) - mil. lei

Indicatori Valoare % din PIB

PIB 513,1

Total venituri 58,1 11,3

Munca la negru 29,5 5,8

Evaziune fiscal` la TVA 23,8 4,6

Sector informal 4,7 0,9

Taxarea economiei „subterane“ ar fi
adus anul trecut venituri bugetare
poten]iale de peste 58 mld. lei,
reprezentånd 11,3% din PIB, din care o
sum` de 29,5 mld. lei ar fi putut fi
ob]inut` din impozitarea muncii la negru.

Peste o treime din deficitul bugetar
din 2009, acoperit  ̀din surse externe
Finan]area deficitului bugetar 
\n 2009

Indicatori mld. lei % din total

Deficit buget 

general consolidat 11,8

Finan]are intern` 6,9 58,8

Finan]are extern` 4,5 37,9

Alte surse 0,4 3,3

Autorit`]ile vor \mprumuta \n acest an
1,12 miliarde de euro (4,46 miliarde de
lei) din surse externe pentru finan]area
deficitului bugetar, urmånd ca diferen]a
s` fie acoperit` din resurse interne.

Investi]ii publice 2009

Indicatori mld. lei % din PIB

TOTAL 40,9 7

Resurse interne 12,1 2,1

Fonduri preaderare 4,5 0,8

Fonduri postaderare 8,4 1,4

Proiecte cu finan]are

rambursabil` 4,1 0,7

Din deficit 11,8 2

Investi]ia public` va reprezenta
principalul suport pentru prevenirea
declinului economic, alocarea unor sume
importante \n aceast` direc]ie asigurånd
compensarea par]ial` a reducerii
activit`]ii din sectorul privat.

Dinamica cheltuielilor 
de personal

Cre[tere 2005-2008 Cre[tere 

(mld. lei) %

Total cheltuieli de 

personal 21,7 100

Salarii de baz` 7,6 79

Sporuri 6,6 136

Premii 2,5 272

Salariile de baz` au crescut cumulat cu
79% \n timp ce sporurile au crescut cu
136%, iar cheltuielile pentru premiere [i
ore suplimentare cu 272%.

Resurse disponibile (2009)

Indicatori mld. lei % din

PIB

Total resurse 295,5 35,5

Deficit buget 

consolidat 11,8 2,0

Venituri publice totale 193,8 33,5

Resurse interne 183,5 31,7

Fonduri preaderare 5,1 0,9

Fonduri preaderare 5,1 0,9

Ministerul Finan]elor apreciaz` c`
ponderea veniturilor \n PIB va ajunge la
33,5%, fondurile europene urmånd s`
aib` o pondere de 1,8% din PIB.

Gheorghe Pogea,
ministrul finan]elor
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