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I. Prognoze 2012 

OPTIMISM MODERAT PENTRU 2012 

 

 

 

Păstrarea controlului strict asupra 
cheltuielilor bugetare, o reducere 
moderată a contribuţiilor sociale 
obligatorii şi menţinerea acordului cu 
FMI  sunt condiţiile experţilor SAR 
pentru o prognoză moderat optimistă 
pentru anul 2012. 

 

De unde plecăm? 

Sfârşitul lui 2011 a luat prin surprindere 
majoritatea analiştilor economici, 
România dovedindu-se în anul care a 
trecut ceva mai performantă decât se 
aşteptau atât instituţiile internaţionale, 
precum Fondul Monetar Internaţional, 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, cât şi Comisia Naţională 
de Prognoză sau Raiffeisen Bank. SAR 
nu a făcut excepţie în prognozele ce au 
subevaluat evoluţia macroeconomică în 
2011. Aşa-zisa performanţă e valabilă 

dacă luăm în considerare o serie de 
indicatori macroeconomici, precum 
creşterea PIB, deficitul bugetar, deficitul 
de cont curent sau şomajul. În schimb, 
marea surpriză a reprezentat-o 
scăderea indicelui bursier BET în 2011 
cu 17.68 puncte procentuale, în ciuda 
faptului că toate previziunile susţineau 
că el va cunoaşte o creştere.  

Putem spune că evoluţiile uşor mai 
optimiste la nivel tehnic (dacă ne uităm 
la indicatori precum creştere PIB, deficit 
de cont curent etc.), care nu relevă 
obligatoriu o îmbunătăţire la nivelul 
economiei reale, ne-ar putea indica o 
viitoare redresare a economiei 
româneşti. Totuşi previziunile pe 2012 
rămân mai puţin încurajatoare pentru 
anul în curs, precum vom vedea pe 
parcursul secţiunii. 

În februarie 2011 prognozele SAR au 
fost conservatoare, considerând că 
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România va avea o creştere economică 
modestă, de 1%, un deficit de cont 
curent de 6.3% din PIB şi un şomaj  de 
7%. Din punct de vedere tehnic, însă, 
PIB a avut o creştere modestă, de plus 
2.5% depăşind aşteptările tuturor. 
Statisticile finale au arătat că deficitul de 
cont curent şi rata şomajului s-au situat 
la sfârşitul lui 2011 într-o poziţie uşor 
mai bună, peste aşteptări, de 4.2% din 
PIB pentru deficitul de cont curent şi 
5.12% rata şomajului în decembrie 
2011, în condiţiile în care BERD 
previziona un şomaj de 6.9% iar CNP 
unul de 6.4%. La capitolul inflaţie, Banca 
Naţională a ratat ţinta de inflaţie iniţială 
de 3%, aceasta înregistrând valoarea de 
5.8% în 2011, aflată uşor deasupra 
limitei maxime de 5.5%  previzionată de 
panelul consultat de SAR. Totuşi 
valorea ei s-a situat sub aşteptările mai 
pesimiste din spaţiul public (6.2% 
estimările Raiffeisen Bank, 6.4% 
estimările FMI, 6.5% estimările CNP, 
6.7% estimările BERD). De asemenea, 
aşteptările din piaţă erau ca leul să se 
menţină stabil, nici într-un caz să 
depăşească pragul psihologic de 4.3 
RON/EUR. Dacă Raiffeisen Bank 
previziona un curs de 4.1 RON/Euro, 
SAR s-a apropiat cu predicţia sa medie 
de 4.2 RON/EUR mai mult de realitatea  
din data de 30 Decembrie 2011, când 
cursul a fost de 4.3197 RON/EUR.  

 

 

Încotro? 

Spre deosebire de alţi ani, experţii 
panelului au exprimat păreri mai variate, 
nota fiind una în general de optimism 
reţinut în ce priveşte macrostabilizarea 
economiei (vezi tabelul). Marea 
majoritate se aşteaptă ca România să 
se încadreze în limite rezonabile în ce 
priveşte indicatorii macroeconomici, 
întrucât guvernul va încerca să respecte 
condiţionalităţile impuse de acordul cu 
FMI, iar împreună cu BNR va urmări  
respectarea criteriilor de convergenţă cu 
scopul de a intra în zona euro în 
termenul stabilit – 2015.  În a doua 
secţiune  a acestui raport abordăm în 
detaliu subiectul şi încercăm să vedem 
cât de dezirabilă e adoptarea monedei 
euro într-un orizont de timp atât de 
apropiat. 

Ce  ridică semne de întrebare este 
evoluţia cursului RON/Euro, întrucât 
mulţi analişti din panel nu văd leul ca pe 
o monedă puternică şi stabilă, ci mai 
degrabă o văd devalorizându-se (anul 
trecut nimeni nu se aştepta ca euro să 
sară de 4.3 lei, dar iată că s-a întâmplat 
la sfârşitul lui 2011). De asemenea, în 
ciuda evoluţiei surprinzătoare a indicelui 
BET de anul trecut (o scădere de 
17.68%), majoritatea prognozelor 
experţilor din panelul SAR sunt 
optimiste, mizând pe o redresare a 
bursei, iar preţurile de pe piaţa 
imobiliarelor sunt aşteptate să cunoască 
încă un an de ajustări-scăderi. Piaţa 
muncii, în ciuda semnelor pozitive de la 
început de an şi în ciuda şomajului mai 
scăzut decât cel previzionat pe 2011, va 
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rămâne puternic afectată de criză în 
continuare, conform estimărilor 
specialiştilor consultaţi de SAR. 

 

Principalii indicatori pe 2012 
 Media (min -max)  

Creştere PIB, %  1.2 0 ÷ 2.1 

Rata infla ţiei, % 3.3 2 ÷ 5 

Curs RON/EUR  
la 31 Dec 2012 

4.37 4.15 ÷ 4.5 

Curs RON/EUR  
 mediu 2012 

4.35 4.29 ÷ 4.4 

Deficit de cont,  
% din PIB 

5.2 3.1 ÷ 8 

Deficit bugetar,  
 % din PIB 

3.0 2 ÷ 4.8 

Datoria public ă,  
% din PIB 

42.9 38 ÷ 55 

Şomajul %,  
Dec 2012 

7.45 6.25 ÷ 10 

Evolu ţie indice  
bursier BET, % 

4.0 (-10) ÷ 20 

Piaţa imobiliar ă, 
pre ţuri medii %,  
Dec 12/Dec 11 

-3.15 (-10) ÷ 5 

 

 

 

 

Cum? 

Şi de această dată i-am rugat pe experţii 
invitaţi în panel (provenind din spaţiul 
public sau privat, analişti sau practicieni) 
să răspundă la trei întreb ări deschise. 
Consensul a fost atins în ceea ce 
priveşte sublinierea importanţei 
menţinerii macrostabilităţii economiei 
româneşti, specialiştii punând accentul 
pe pericolul cheltuielilor publice în an 
electoral, dar şi pe nevoia de a creşte 
competitivitatea reală a economiei, 
înainte de aderarea la zona euro.  Nu 
întâmplător, răspunsurile lor conturează 
foarte bine ce ar trebui şi ce nu ar trebui 
să facă guvernul român în 2012 în 
materie de politici economice.  

A. Care este măsura de 
stimulare absolut necesară 
în 2012 pe care ar trebui să o 
ia guvernul? 

Măsura absolut necesar ă care a găsit 
cel mai mare consens este cea de 
reducere a contribu ţiilor sociale. 
Regândirea politicilor salariale, prin 
diminuarea CAS şi CASS mai întâi într-
un procent mic, cu anunţarea unui 
calendar multianual de scăderi ulterioare 
pare a fi direcţia de stimulare care ar fi 
benefică economiei.  În general 
scăderea impozitelor (de exemplu TVA) 
este văzută ca un factor pozitiv pentru 
relansarea creşterii economice. 

Accelerarea absorb ţiei fondurilor 
europene  este în continuare 
nominalizată ca o măsură urgentă pe 
care guvernul trebuie să o ia (vezi în a 
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treia secţiune  a raportului cu ce ne 
alegem din fondurile europene şi, mai 
ales, de ce). Mai mult, aceasta trebuie 
să fie însoţită de instrumente de 
responsabilizare a instituţiilor publice 
care au în derulare asemenea proiecte – 
prefecturi, consilii judeţene sau primării. 

Nu în ultimul rând, panelul nostru indică 
încă o dată ca sursă de probleme în 
economie corupţia şi întreprinderile de 
stat ineficiente şi clientelare. Aşadar, e 
nevoie de restructurarea drastică a 
sectorului  public şi a companiilor de stat 
şi eliminarea stimulilor nepotriviţi, 
generatori de privilegii.    

B. Care  este cea mai rea 
măsură care ar trebui 
evitată de guvern în 2012? 

La acest capitol accentul a fost pus pe 
faptul că suntem în an electoral şi ne 
aşteaptă multe derapaje în materie de 
cheltuire a banului public. Astfel, a 
predominat printre răspunsuri ideea că 
guvernul actual nu trebuie s ă 
realizeze investi ţii în exces, nu 
trebuie s ă creasc ă cheltuielile publice  
deoarece ar avea ca efect doar o 
redistribuţie a resurselor existente, în 
detrimentul sectorului privat şi ar servi 
clientelismului politic. Mai mult, ar 
destabiliza echilibrul macroeconomic 
fragil pe care statul român a reuşit să-l 
atingă în anul precedent. 

În acelaşi ton de menţinere a disciplinei 
macro,  o altă  măsur ă nociv ă care 
trebuie evitat ă este ie şirea din 

acordul cu FMI.  Fondul Monetar şi 
condiţionalităţile impuse de acesta sunt 
văzute ca garanţi ai evitării derapajelor 
fiscale şi monetare din partea 
autorităţilor publice. 

C. Când ar fi bine pentru 
România să adere la zona 
euro? 

Majoritatea experţilor care au răspuns la 
această întrebare sunt de părere că 
România nu este încă pregătită să 
adopte moneda unică europeană şi, mai 
mult, că nu poate fi un subiect serios 
pentru ţara noastră astăzi. Pe de o parte 
economia este încă instabilă, fiind 
necesară o disciplină monetară şi fiscală 
riguroasă,  iar pe de altă parte zona 
euro în sine necesită să se redefinească 
şi să îşi rezolve problemele.   

Recomandarea care a reunit cea mai 
mare parte a panelului este ca trecerea 
la euro să se realizeze în urm ătorii 10 
ani  (în a doua secţiune a raportului 
argumentăm de ce aceasta trebuie să 
aibă loc chiar după 2020). Economia 
românească nu este pregătită încă să 
facă faţă cerinţelor de competitivitate 
presupuse de zona euro şi  sunt 
necesare restructurări ale economiei 
înainte de a trece testul de foc. Mai mult, 
evenimentele recente ne dau de înţeles 
că zona euro va suferi transformări şi 
restructurări, în prezent fiind mai benefic 
pentru România să se situeze în afara 
ei. 

  


