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Introducere
Iarna în care intrăm este marcată de trei procese (în Europa, în lume) ce au conexiuni
ample și adânci cu economia, societatea în ansamblu. Este vorba despre un nou val al
pandemiei, șocul prețurilor la energie, impactul schimbărilor climatice.
Un nou val pandemic se manifestă cu virulență arătând că războiul cu Covid-19 nu este
terminat. Țările cu rate de vaccinare înalte (peste 70 la sută din populație cu ambele
doze) înregistrează coeficienți de decese (raportate la populația întreagă) mult mai mici
decât țări (inclusiv România) unde ratele de vaccinare sunt încă joase. Se recurge la noi
restricții și chiar lockdown-uri, întrucât transmisibilitatea variantei Delta este foarte
mare. O nouă variantă, Omicron, detectată pentru prima dată în Africa de Sud și în
răspândire rapidă, creează noi îngrijorări.
Vaccinarea face diferența între trecere prin boală în condiții ușoare și forme foarte
severe, ce pot cauza moartea. Impactul pandemiei asupra economiei este major,
afectând toate sectoarele, circulația oamenilor și a bunurilor. Împreună cu persistența
unor dereglări majore în lanțurile de producție/aprovizionare și cu șocul prețurilor la
energie, redresarea economiilor încetinește față de prognozele inițiale. Pentru anul
2022, analize ultime sunt mai rezervate privind creșterea reală a PIB în numeroase țări.
Este valabilă această situație și pentru România, care nu are cum să repete în anul ce
vine dinamica PIB din 2021 – ce va fi în jur de 6,5 la sută, cu interval considerabil de
variație posibilă (cum arată diverse evaluări1); încetinirea dinamicii economiei
autohtone în ultimele luni din acest an este evidentă.
Se consolidează opinia că va trebui să trăim cu acest virus, cu mutanți ai săi, că vor mai
exista valuri ale pandemiei, care vor fi cu atât mai puțin dăunătoare cu cât ratele de
vaccinare (inclusiv doze repetate) vor fi mai mari și noi tratamente vor fi mai eficace.
Trebuie spus că, atât timp cât lumea în ansamblu nu va avea o rată de vaccinare înaltă
războiul cu Covid-19 nu va fi definitiv câștigat.
Se poate vorbi de manifestarea unui ciclu pandemic, cu valuri în succesiune, ce
influențează mersul economiilor. Ciclul cauzat de Covid-19, cu diversele sale variante,
se va estompa în timp, dar pot apare alte virusuri cu impact pandemic. De aceea,
sistemele medicale trebuie să fie mult mai robuste în viitor, mai bine pregătite, iar
măsuri de prevenție/pregătire/educare trebuie să fie cât mai larg răspândite în
populație.
Șocul prețurilor la energie, ca eveniment extrem, a lovit economii mari și mici; are un
impact de mare amploare asupra veniturilor individuale și ale firmelor, în raporturile
internaționale (între economii ce exportă energie și economii ce importă net energie),
în interiorul economiilor – între sectoare economice, grupuri sociale. Acest șoc a
generat un puseu inflaționist mare, ce a dus rata inflației la niveluri neîntâlnite de mulți
ani. În SUA, o inflație de peste 6 la sută în octombrie (față de octombrie 2020) este cea
mai înaltă în ultimele trei decenii. În zona euro, o inflație de cca 4 la sută tot în
1
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octombrie (față de octombrie 2020) este puțin spus inedită în condițiile în care mulți ani
după izbucnirea crizei financiare globale (în 2008) teama era de debt-deflation, de
deflație. În Europa centrală și de răsărit, inflația a fost între 6 și 8 la sută în aceeași
perioadă din acest an față de 2020.
Șocul energetic are efecte de primă rundă și ulterioare, cu mari perturbații în economii.
Energia este input absolut necesar, ce se regăsește în toate produsele și serviciile. Chiar
dacă un bun simț economic prezice temporaritatea puseului inflaționist deoarece are
cauza principala pe latura ofertei, un cost push (cum a fost șocul prețului la țiței în anii
ʼ70 și ʼ80 în secolul trecut), este legitimă întrebarea privind persistența unor niveluri înalte
ale inflației. Explicația este că, mai ales dacă se pun în mișcare spirale gen prețuri-salarii,
prețuri-prețuri) așteptări inflaționiste pot fi dezancorate. Aici găsim rațiunea pentru
care se mărește plaja reacțiilor băncilor centrale ce întăresc politici monetare; fie pentru
a lupta contra unor expectații ce se pot modifica, fie pentru a reduce din excesul de
cerere agregată acolo unde output-gap-ul este judecat a se fi închis deja.
În economii ce nu emit monedă de rezervă și în care se manifestă politici expansioniste,
sau care au monedele proprii sub presiune de depreciere (ceea ce alimentează inflația),
băncile centrale au reacționat prompt. Acționează aici și modificarea de condiții pe
piețele financiare internaționale în raport cu semnale, intenții, ale Fed, banca centrală a
SUA, cu posibile mișcări de capital nefavorabile.
În fine, schimbările climatice, evidențiate de fenomene extreme ce proliferează pe glob
și care sunt tot mai mult percepute ca o amenințare existențială, obligă la coordonare
de eforturi la scara mondială pentru a se realiza neutralitatea emisiilor de carbon.
2050 ar trebui sa fie anul în care să se realizeze această neutralitate la scara globală,
pentru a atinge obiectivul ca încălzirea să nu fie mai mare de 1,5 grade Celsius față de
perioada pre-industrială.
Conferința de la Glasgow încheiată recent, ce urmează Forumului de la Paris din 2015,
este o modalitate de a coordona măsuri la nivel global (ca „problemă de acțiune
colectivă”2), ce trebuie să devină un exercițiu repetat anual eficace. Angajamentele
asumate la Glasgow nu sunt suficiente pentru a reorienta omenirea de pe un drum
către pierzanie, cum l-a numit Antonio Guterres, secretarul general al ONU. Nu puțini
lideri politici vorbesc cu accente similare. Schimbările climatice pot genera în sine un
șoc energetic până ce energii curate și ieftine vor ajunge să prevaleze (ca nivel de
costuri agregate) în portofoliul resurselor de energie. În plus, este nevoie de investiții
anuale considerabile, publice și private, pentru a trece la energie verde, curată; aceste
investiții anuale ar însemna cca. 2 la sută din PIB global.
Economia, societatea românească se află sub marca evenimentelor extreme
menționate mai sus. Pandemia a revelat slăbiciuni structurale mari în sistemul medical
public și cel educațional, domenii care sunt sub-finanțate în mod cronic de ani de zile.
O finanțare adecvată a acestor doua domenii, care furnizează bunuri publice vitale
pentru societate, ar semnifica cumulat, anual, un plus necesar in bugetul public de
2,5-3 la sută din PIB – având în vedere media UE. De remarcat că aceste procente,
2

10

Mancur Olson Jr. a analizat chestiunea „acțiunii colective” în lucrări ale sale (Olson, 1965).

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 8 | An 3 | 2021

ce privesc cheltuieli permanente în bugetul public, echivalează cu ceea ce autoritățile
publice țintesc printr-o colectare mai bună a veniturilor fiscale până în 2026. Admițând
că s-ar distribui mai mult pentru sănătate și educație potrivit cifrelor menționate, ce am
face atunci cu consolidarea bugetară, care implică aducerea deficitului bugetar ESA la
cca. 3 la sută din PIB până în 2024? Gândul duce automat la nevoia de a crește
veniturile fiscale/bugetare cu substanțial peste 3 la sută din PIB la orizontul lui 2024.
Alternativa, deloc încurajatoare, fiind să nu creștem investițiile (cheltuielile) pentru
sănătate și educație, pentru alte nevoi importante.
Împreună cu șocul prețurilor la energie, pandemia a pus mai clar în evidență fragilitatea
unui buget public care prin veniturile fiscale (cca. 27 la sută din PIB, inclusiv contribuții)
este la coada UE și care cu mare dificultate poate furniza bunuri publice de bază.
Nu numai resursele bugetare actuale sunt firave, însă nici cheltuirea banului public nu
este făcută adesea cu spirit gospodăresc. Este nevoie de un control mult mai riguros al
cheltuirii banului public, în investiții și alte utilizări. De altfel, CE, cere cu insistență
examinarea cu atenție a cheltuielilor publice (spending review) în România, în UE în
general.
Balanța riscurilor din Raport evidențiază impactul pandemiei, al șocului energetic și al
schimbărilor climatice asupra economiei/societății românești, faptul că se mărește
probabilitatea unei noi divergențe față de țările avansate din UE. Ca și alte state din UE,
România este într-o fază prelungită de management de crize, este sub asediu – într-un
război cu o pandemie ce continua și supusă șocului reprezentat de puseul mare al
prețurilor la energie, de schimbarea inevitabilă în prețurile relative cauzată de lupta
contra emisiilor de carbon. Acest context foarte dificil este îngreunat de nevoia de a
concilia nevoia de a amortiza șocurile menționate (de a distribui echitabil impactul
total) cu nevoia de corecție a marilor dezechilibre macroeconomice.
Schimbările climatice și alte evenimente extreme vor pune presiune crescândă asupra
bugetului public, în condițiile unui spațiu fiscal foarte limitat.
Creșterea substanțială a veniturilor fiscale/bugetare este, prin urmare, absolut
necesară pentru a răspunde adecvat la provocări actuale și viitoare foarte mari.
România este lanterna roșie în UE, în privința gradului scăzut de colectare a TVA
(un deficit de cca 35 la sută, față de o medie în UE de cca. 10 la sută), ceea ce arată
rezerve considerabile de creștere a încasărilor fiscale.
Deficitul bugetar cash în 2021 va fi probabil în preajma cifrei țintite de autorități
(de 7,13 la sută), în timp ce deficitul ESA va fi probabil în jur de 8 la sută din PIB,
o imponderabilă fiind efectul măsurilor de sprijin pentru populație și IMM-uri în
contextul șocului prețurilor la energie. Deficitul extern, de cont curent, va fi probabil
peste 6,3-6,4 la sută din PIB (față de 5,5 la sută din PIB în 2020) cu o finanțare
negeneratoare de îndatorare în scădere, la sub 60 la sută. Într-un an cu o creștere a PIB
considerabil peste cea prognozată și cu un deflator înalt, ar fi fost bine ca deficitul cash
să fie sub 7 la sută din PIB, pentru a ajuta consolidarea fiscală/bugetară.
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Corecția deficitului bugetar este țintită de documente oficiale la orizontul anului 2024;
această perioadă se poate întinde dacă circumstanțele vor fi nefavorabile. Esențial este
ca programul de măsuri să fie echilibrat (să vizeze nu numai latura cheltuielilor bugetare,
adică să urmărească și creșterea veniturilor fiscale), să fie credibil, să stabilizeze datoria
publică ca pondere în PIB.
PNRR capătă o valoare excepțională în condițiile de acum; el înseamnă resurse
suplimentare pentru economie, care să ajute transformarea verde și digitalizarea,
să impulsioneze reforme necesare, să mărească valoarea adăugată în economia
românească, care să permită salarii mai mari.
PNRR poate atenua efectul contracționist cauzat de un impuls fiscal ce nu ar mai fi
pozitiv în 2022 (pe fondul consolidării fiscale) cât și de o înăsprire, fie și graduală, a
politicii monetare. PNRR semnifică cumulat, pe 6 ani, cca. 12 la sută din PIB-ul
României. O absorbție masivă de resurse, alături de ce se obține prin Cadrul Financiar
Multianual (CFM), ar însemna foarte mult pentru o economie ce este vlăguită de criza
sanitară (ce va continua și în 2022) și care este perturbată de șocul prețurilor la energie,
de redresarea inegală a sectoarelor industriale și a serviciilor.
Va fi greu de pus în practică PNRR având în vedere slăbiciunea instituțională autohtonă,
dar trebuie să „ne dăm peste cap” pentru a reuși în acest scop. Mai ales în ani de
vitregie se verifică responsabilitatea și luciditatea oamenilor politici, solidaritatea la
nivelul societății.
Sistemul financiar a rezistat relativ bine în aceasta perioadă, cum arată analize ale BNR
și date ale instituțiilor europene. Este crucial ca băncile să finanțeze afaceri bune,
afaceri cu perspectivă (start-ups), să sprijine clasa antreprenorială, domenii ce pot
beneficia enorm de noile tehnologii. Băncile au rol major și în tranziția verde a
economiei autohtone. Bursa româna poate avea o contribuție mai mare la finanțarea
afacerilor în România, a producției mai ales.
Sistemul financiar trebuie să fie cat mai bine pregătit la riscuri informatice, la riscuri
create de criptoactive, ce sunt o prelungire a unei componente financiare „umbră”.
Este necesar ca Guvernul, prin PNRR și alte instrumente, să lucreze în parteneriat cu
sistemul financiar și mediul privat pentru ca agro-business să devină un sector de
forță al României. Există scenariul unei crize alimentare în lume în viitor, în contextul
schimbărilor climatice. Avem resurse considerabile ce trebuie să fie valorificate; ce nu
am avut până acum a fost o strategie, o abordare realistă, pragmatică care să aibă în
vedere resursele disponibile.
În SUA republicanii și democrații au dispute pe conturul și conținutul amplului program
de revitalizare economică, dar există un numitor comun privind nevoia stringentă de
politici industriale, de refacere a infrastructurii – din rațiuni de competitivitate și
geopolitice. Tot astfel este în UE, unde NGEU este politică industrială. Iar PNRR-urile la
nivelul statelor UE sunt ipostaze naționale de politici industriale, cu accente diferite, în
funcție de nevoile specifice ale economiilor naționale. PNRR este și în România un
pachet amplu de politici publice, de politică industrială.
12
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Trebuie să fim deschiși la minte, să înțelegem că teza statului minimal, pe care unii o
repetă in mod obsesiv, este în divorț cu realitatea, mai cu seamă în vremuri de criză
sanitară, de șocuri la energie, de amenințare existențială cum sunt schimbările
climatice, de sfidări geopolitice si pericole mari de securitate nationale. Statul nu
trebuie să fie omniprezent, sufocant; trebuie să fie însă eficient prin politici bine
articulate, inteligente, în parteneriat onest cu mediul privat, cu societatea civilă
– în folosul cetățenilor, al societății în ansamblu.
Politica economică trebuie să urmărească deficite bugetare structurale mici,
dezechilibre externe ușor finanțabile, să utilizeze resurse interne și atrase
(bani europeni) pentru ca economia să capete robustețe, reziliență, versatilitate.
Creșterea rezilienței, a versatilității sistemului economic al României, este un efort ce se
va întinde pe ani; este un demers absolut necesar dacă vrem să evităm să suferim mai
mult, cu fracturi sociale, cu emigrație în creștere, conflicte interne exacerbate, posibil și
deteriorarea procesului democratic. Iar PNRR poate fi un instrument excepțional pentru
a atinge aceste scopuri și trebuie să fie valorificat cât mai bine.
În economie, societate, este nevoie de cooperare și solidaritate. Dar acest deziderat nu
este ușor de realizat; există impedimente ce țin de interese divergente, propensiuni
individuale și de grup, viziuni ideologice diferite. Unde solidaritatea și cooperarea
lipsesc, domină sentimente și comportamente gen „fiecare pentru sine”.
Retorica ce recuză, explicit sau implicit, principiul șanselor egale în funcționarea
economiei, a societății, este incomprehensibilă într-o țară unde gradul de excluziune
socială, de sărăcie în rândurile copiilor, este printre cele mai înalte in UE, unde ultima
criza financiară și pandemia au accentuat inegalități și inechități.
Solidaritatea și principiul șanselor egale implică respectul autorităților publice față de
cetățean, lupta contra corupției și hoției, extragerii de rente, evaziunii fiscale și evitării
plății taxelor și impozitelor, încălcării legilor și normelor ce definesc un stat de drept,
un stat membru al UE.

Daniel Dăianu
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Teme de analiză și matricea riscurilor
A] Teme de analiză
Ediția cu numărul 8 a Raportului EuroMonitor abordează cinci grupe de subiecte.
Prima categorie de probleme (Partea I) se referă la evenimentele extreme la nivel global
și în România. Ele sunt analizate atât din punct de vedere al pandemiei (Capitolul 1),
cât și din punct de vedere al modului în care pun la încercare sistemele economice,
politice și, în ultimă instanță, cetățenii (Capitolul 2). La acestea se adaugă trecerea în
revistă a evoluției deviațiilor de la exigențele criteriilor de la Maastricht (Capitolul 3).
Pandemia a luat o întorsătură necunoscută deocamdată, prin apariția unei noi variante
a virusului corona, denumită Omicron de către Organizația Mondială a Sănătății și
catalogată pe 26 noiembrie drept variantă care provoacă îngrijorare. Răspândirea este
rapidă, în fiecare zi noi state anunțând prezența acestei noi variante, astfel că este doar
o problemă de timp până când se va răspândi la nivel global. Varianta Delta, dominantă
în acest moment, provoacă o adevărată explozie de noi cazuri în Europa în acest
moment, în al cincilea val pandemic. Statele reintroduc restricții, chiar și lockdown
general. Totuși, țările cu o rată crescută de vaccinare nu sunt atât de afectate, în ceea
ce privește numărul de decese, precum cele cu rată redusă de vaccinare.
Din această ultimă categorie face parte și România care, confruntată cu cel de-al
patrulea val, a traversat recent o perioadă deosebit de dificilă pentru sistemul sanitar.
Cu vârfuri de aproape 19 mii de cazuri pe zi și aproape 600 de decese pe zi, România a
cules rezultatele relaxărilor din timpul verii. Relaxările au mers paralel cu absența totală
a măsurilor care să stimuleze vaccinarea. Prin comparație, în țări precum Franța, Italia și
Portugalia, unde nivelul de vaccinare este foarte ridicat, ratele de infectare și de deces
sunt incomparabil mai mici față de România, chiar dacă și aceste state se confruntă cu o
reluare a infectărilor.
Trăim vremuri foarte dificile, cu o suită de crize, evenimente extreme, care pun la mare
încercare sistemele economice și politice, în ultimă instanță cetățenii. Guvernele sunt
chemate să gestioneze cu responsabilitate și luciditate situații extreme, provocări, ce se
țin parcă lanț.
Schimbările climatice sunt un eveniment extrem cu o specificitate: reprezintă o
înrăutățire tot mai severă a habitatului pentru om, în largă măsura cauzată de acțiunea
umană. Ceea ce trebuie să facem este prevenirea și/sau atenuarea efectelor care pot fi
fatale pentru omenire. Impactul schimbărilor climatice asupra economiei/societății
poate fi catastrofal; acest impact se va simți tot mai mult la nivel de bugete publice,
ale firmelor, ale gospodăriilor, în viața economică (sectoare economice și companii),
în viața noastră în general. Acest impact trebuie să fie contracarat; este vorba în esență
de limitarea stricăciunilor (damage control) și de prevenție, de reducerea emisiilor de
carbon, de protejarea biodiversității și de a realiza o economie circulară.
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Tranziția verde nu este simplă și poate afecta mai ales persoanele cu venituri mici – din
cauza taxei pe carbon, cu efect direct asupra creșterii prețurilor la energie; sunt afectate
totodată sectoare economice, întreprinderi ce consuma mult energie poluantă.
Creșterea prețurilor la energie (provocată de taxa pe emisii poluante), cel puțin în faza
de tranziție (până ce vom avea surse de energie nepoluante ieftine) echivalează cu
schimbări în prețurile relative, ce au considerabile efecte distribuționale și privind
competitivitatea sectoarelor economice. Creșterea prețurilor la energie, cerută de
tranziția verde, se împletește cu impactul pandemiei, cu perturbații în lanțurile
de producție/aprovizionare. Efectele distribuționale ale acestor crize, ale tranziției
către energie curată și economie verde, trebuie să fie avute în vedere de politica
publică/economică pentru a fi evitate tulburări sociale majore.
Prevenția, acțiunea ex ante pune în relief clasica problemă de acțiune colectivă, când
există dificultăți în coordonarea acțiunilor din cauza unor interese divergente, deși ar
trebui să prevaleze un interes comun. Dar numeroase persoane, grupuri, nu percep
acest interes comun în mod corespunzător. Problema acțiunii colective apare atât la
nivel național cât și la nivel internațional/global (este ceea ce încearcă să rezolve
acorduri internaționale, dar care necesită implementare, respectare.
Pandemia este de încadrat în categoria evenimentelor extreme; ea a obligat autoritățile
publice să intervină cu măsuri de o magnitudine ieșită din comun. Din nou au crescut
deficitele bugetare și datoriile publice – ca după criza financiară globală, iar bănci
centrale au recurs din nou la operațiuni speciale (relaxare cantitativa/QE). Pandemia a
accentuat inegalități în economie, în societate.
Efectele schimbărilor de climă se cuvine să fie judecate în dinamica lor. Poate fi făcută o
comparație cu impactul pandemiei, care lasă urme severe, chiar dacă are loc un rebound,
o redresare economică puternică în 2021 și există acum vaccinuri eficace. Impactul
schimbării climatice va depăși cu mult pe cel al pandemiei, poate fi de-a dreptul devastator
pentru numeroase comunități de oameni, pentru societate, dacă nu se adoptă măsuri
la timp; acest impact se va vedea în bugetele publice, ale firmelor și populației.
Invocarea impactului economic al pandemiei are însă relevanță limitată. Pentru că șocul
pandemiei poate fi apreciat mai degrabă ca fiind tranzitoriu, în măsura în care se
vaccinează o mare parte a populației și se obține imunitate colectivă la un asemenea
șoc – chiar daca răni ale pandemiei lasă urme adânci, cu sechele majore și modificări
structurale în economie, fiind și o luptă de uzură cu mutanți ai virusului Covid-19, cu
efecte mai puțin vizibile (precum impactul asupra educației, sau costuri de ordin
psihologic). Va trebui să se aloce mai multe resurse pentru sistemele medicale, dar
bugetele publice nu ar avea de ce să fie destabilizate în general dacă se ating niveluri
ale activității economice pre-pandemie în mod durabil.
Schimbarea de climă ne introduce într-o altă paradigmă. Este ca și cum intrăm într-o
perioadă foarte lungă de management al unor situații extreme. Este de presupus că
schimbările climatice și alte șocuri adverse puternice vor obliga la modificări în
regimurile fiscale, astfel încât să fie menținută homeostaza sistemelor economice/sociale.
Schimbările preconizate privind impozitarea companiilor mari, care practică arbitraj de
jurisdicție fiscală, reprezintă un indiciu major în acest sens.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
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Aşa cum în Europa se încearcă atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie, tot
astfel trebuie să se facă și în România. Acolo unde există abuzuri de poziție dominantă
pe piață trebuie să se ia masuri drastice – inclusiv prin taxare puternică a profiturilor
necuvenite (windfall gains tax), chiar plafonare de prețuri o perioadă de timp când
acestea o iau razna. Deci nu „caps” sine die, ci având în vedere condiții extreme, de
tensiune mare/criză.
În România, se arată în Capitolul 3, accentuările de tendință înregistrate de majoritatea
indicatorilor de convergență nominală în cursul trimestrului trei au fost însoțite, totuși,
de corecții ușoare ale deviațiilor de la exigențele criteriilor de la Maastricht. Deși
randamentele titlurilor de stat pe termen lung au crescut substanțial, deviația mediei
anuale de la valoarea de referință corespunzătoare a înregistrat, totuși, o ușoară
ajustare. Un rezultat similar a fost înregistrat inclusiv în cazul criteriului privind rata
inflației. Datele privind execuția bugetară de la finalul lunii septembrie sugerează că
procesul de consolidare bugetară evidențiat de datele de la finalul lunii iunie pe baza
metodologiei UE a continuat în cursul trimestrului trei al anului curent.
Cu toate acestea, scenariul central pentru ultimul trimestru al anului 2021 prevede
întreruperea procesului de reducere a deviațiilor pozitive, în condițiile în care
rectificarea bugetară a consemnat valorificarea marginală a veniturilor bugetare peste
așteptări pentru corecția suplimentară a dezechilibrului finanțelor publice, iar piața
titlurilor de stat s-a retensionat. Pe acest fond, accentuarea majorării randamentelor
titlurilor de stat pe termen lung până la pragul de atenție de 5 la sută în cursul lunii
octombrie a.c., în pofida recentei ameliorări a perspectivei ratingului de țară de către
agenția Moody’s (de la negativă la stabilă), a marcat reintrarea evoluției ratei dobânzii
pe termen lung în disonanță față de dinamica din zona euro, concomitent cu
accentuarea riscului „D”-urilor gemene comparativ cu precedenta ediție a
Euromonitorului.
Corectarea dezechilibrului finanțelor publice, va facilita, în final, inclusiv reîncadrarea în
limitele aferente criteriilor privind rata inflației și rata dobânzii pe termen lung, precum
și reducerea presiunilor asupra cursului de schimb, odată cu ameliorarea situației
contului curent. Un ritm mediu al corecției anuale a deficitului bugetar primar de
1,5 puncte procentuale permite limitarea erodării spațiului fiscal la dimensiunea șocului
indus asupra îndatorării guvernamentale de criza declanșată în anul 2008, însă condiționat
de o serie de ipoteze notabile.
A II-a parte a Raportului abordează tema politicilor de redresare și reziliență economică.
Astfel, Capitolul 4 abordează procesul de implementare a MRR dintr-o perspectivă
duală: cu toate că cele 22 de PNRR care au primit aviz pozitiv până la sfârșitul lunii
noiembrie 2022 au fost elaborate și evaluate pe baza unui set de obiective comune,
implementarea PNRR este caracterizată de unele diferențe substanțiale și poate fi
influențată de o serie de factori de risc. Temele acestui capitol sunt structurate astfel:
primele două secțiuni analizează lanțul de obiective comune: redresare sustenabilă –
reziliență durabilă – reforme structurale care țintesc performanța, care ar trebui să
contribuie la realizarea politicilor UE aferente celor șase piloni. A treia parte descrie,
factual, cum se va face implementarea PNRR în câteva state din zona euro comparativ
cu alte state din afara zonei euro într-o logică diferită de exercițiul de evaluare al CE
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căci urmărește să evidențieze prioritățile naționale de: (i) asumare a răspunderii pentru
coordonarea și gestionarea PNRR, (ii) implicare participativă (political stakeholders
accountability) și, (iii) repartizare a cheltuielilor pe: priorități economice (activități
NACE), reforme de tip MRR versus investiții în politici de coeziune și incluziune socială și
regională versus investiții în bunuri publice (administrație fiscală, servicii administrative,
educație, sănătate). De exemplu, pentru următorii cinci ani, România țintește
reforme și investiții finanțate prin MRR în patru domenii mari: agricultură, furnizare
apă/canalizare/depoluare, construcții, transport ecologic. Secțiunea finală din acest
capitol identifică o paletă de riscuri care ar putea întârzia finanțarea proiectelor PNRR
și, care ar putea fi generate de un cumul complex de factori: context macroeconomic –
dificultatea de a gestiona, simultan, mai multe crize –, (ne)performanțe economice
și sanitare din această iarnă, negocierile de flexibilizare a Pactului de Stabilitate și
Creștere (PSC), factori de prevenție și de guvernanță a instituțiilor implicate în
coordonarea și gestionarea unui plan de o asemenea anvergură.
Conform estimării semnal de la jumătatea lunii noiembrie PIB s-a majorat în trimestrul III
cu 0,3 la sută față de trimestrul precedent. Sectorul serviciilor și cel al comerțului
continuă în perioada iulie-septembrie evoluțiile trimestriale favorabile, dar producția
industrială s-a redus în trimestrul III comparativ cu trimestrul anterior. Noul indicator
privind incertitudinea publicat de DG ECFIN indică la nivel agregat o majorare a acesteia
în luna octombrie comparativ cu trimestrul III, atribuibilă în special sectoarelor
industrie, comerț cu amănuntul și servicii. Deteriorarea marcantă a situației sanitare la
sfârșitul trimestrului III și începutul trimestrului IV, slăbirea recentă a puterii de
cumpărare, continuarea diminuării încrederii operatorilor din sectorul comerțului cu
amănuntul până în noiembrie, ar putea indica prezența unei atenuări a traiectoriei
consumului pentru ultimul trimestru al anului curent. În trimestrele recente, deși
menționate de o parte relativ redusă a operatorilor, întreruperile în lanțurile de
producție generate de criza pandemică își fac simțită prezența într-o măsură tot mai
mare în cadrul factorilor care limitează producția în diferite sectoare, necesitând un
efort suplimentar de adaptare al agenților economici pe fondul atenuării problemelor
referitoare la cerere. În plus, semnale ale unor posibile limitări ale activității
investiționale provin de la sondajul în rândul operatorilor din industrie cu privire la
comenzile noi în lunile recente ce relevă o restrângere în sub-sectoarele bunurilor de
investiții și a bunurilor de consum de folosință îndelungată. Referitor la sectorul
construcțiilor, încrederea operatorilor în domeniu s-a deteriorat pe parcursul
trimestrului III, fiind urmată de o ușoară îmbunătățire la începutul trimestrului IV, ceea
ce indică riscuri privind dinamizarea investițiilor în domeniu pe termen scurt având în
vedere și erodarea recentă a puterii de cumpărare. În perioada ianuarie-septembrie
2021 deficitul contului curent al balanței de plăți a consemnat o majorare semnificativă
comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, principala contribuție la deficit
provenind de la balanța bunurilor care a fost doar parțial compensată de excedentul
înregistrat de balanța serviciilor.
Partea a III-a din Raport se referă la sănătatea sectorului financiar și la unele aspecte
legate de schimbările climatice și influențele acestora asupra piețelor financiare.
În Capitolul 5 se arată că sectorul bancar din România traversează o perioadă
favorabilă, atât în ceea ce privește solvabilitatea și profitabilitatea, cât și calitatea
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
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activelor. Deviația de la tendința pe termen lung a ponderii creditului în PIB își continuă
tendința ascendentă, depășind pentru al patrulea trimestru consecutiv pragul de
semnal, vulnerabilitățile privind deficitele gemene se mențin, rata de creștere anuală a
prețurilor imobiliare rămâne în teritoriul pozitiv, în linie cu evoluțiile similare din multe
țări UE. Deținerile băncilor de titluri de stat sunt în creștere semnificativă, ajungând ca
pondere în bilanțul bancar la cel mai ridicat nivel în comparație europeană. Portofoliul
de titluri de stat contribuie la îmbunătățirea poziției de lichiditate a băncilor, dar aceste
dețineri generează risc important de rata dobânzii.
Raportul evidențiază, în Capitolul 6, evoluții recente privind piețele criptoactivelor și
demersurile instituțiilor de reglementare și supraveghere de a aborda impactul acestora
asupra celorlalte segmente ale sectorului financiare precum și asupra investitorilor de
retail.
Nevoia reglementării piețelor de criptoactive are cel puțin două justificări obiective
importante: dimensiunea globală semnificativă pe care au dobândit-o într-un timp
foarte scurt și interconexiunile tot mai consistente și mai complexe pe care unele dintre
aceste piețe le au cu entități și segmente ale sistemului financiar clasic. Complementar
față de implicațiile privind stabilitatea financiară, autoritățile monetare sunt tot mai
preocupate de posibilitatea ca inițiativele sectorului privat în ceea ce privește plățile
digitale și emiterea criptomonedelor să influențeze eficiența mecanismelor de
transmisie a politicii monetare.
Răspunsul Uniunii Europene constă într-un proiect amplu de reglementare a întregului
univers de instrumente și utilizări ale criptoactivelor, lansat în luna septembrie a anului
trecut, sub forma unei propuneri de regulament precum și de modificare a Directivei
(UE) 2019/1937 (MiCA) ce face parte din pachetul privind finanțele digitale. Măsurile
propuse sunt menite să creeze un cadru favorabil inovației, care să nu pună obstacole
în calea aplicării noilor tehnologii în sectorul financiar, asigurând în același timp o
abordare comună pe piața unică și adresând noile riscuri pe care le prezintă
criptoactivele.
Capitolul 7 trece în revistă o serie de argumente în favoarea tezei că mediul financiar
are capacitatea de a sprijini procesul de tranziție spre ecologizarea economiilor, din
perspectiva asigurării stabilității financiare.
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC)
a stabilit bazele pentru abordarea problematicii încălzirii climei încă din anul 1992.
Ulterior, la data de 12 decembrie 2015, în cadrul Conferinței Părților (COP21), a fost
adoptat Acordul de la Paris (UNFCCC, 2015), pentru limitarea încălzirii climei. România a
transpus Acordul de la Paris prin Legea nr. 57/ 2017.
În România, CNSM a publicat un raport ce conține recomandări pentru o creștere
sustenabilă a finanțării proiectelor verzi, sprijinirea schimbărilor structurale în
economie în procesul de tranziție spre ecologizare și modalități de îmbunătățire a
transparenței și a gradului de conștientizare cu privire la impactul schimbărilor
climatice în economie și la nivelul sistemului financiar românesc.
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Miza schimbărilor climatice este ridicată pentru economia românească, atât din
perspectiva oportunităților, inclusiv prin atragerea fondurilor europene de aproximativ
60 miliarde EUR (doar pentru finanțarea proiectelor ecologice), cât și a costurilor în
cazul în care această tranziție ar fi întârziată. Firmele din România, care activează în
sectoare cu emisii de carbon semnificative, generează peste 40 la sută din valoarea
adăugată produsă și cumulează peste 50 la sută din activele tuturor companiilor din
țară.
Parteneriatul României cu instituțiile financiare internaționale ar putea fi dezvoltat în
relațiile cu băncile autohtone în ceea ce privește finanțarea IMM, dar și direct la nivelul
proiectelor ecologice ale întreprinderilor mari și instituțiilor publice, prin atragerea de
finanțare suplimentară. Progresele României privind reducerea emisiilor poluante pot
încuraja atragerea investițiilor ecologice și sustenabile.
Capitolul 8 vorbește despre modul în care inițiativele legislative la nivelul UE și
activitatea grupului de lucru înființat de Comitetul Național pentru Supraveghere
Macroprudențială contribuie la identificarea unor posibile soluții pentru sprijinirea
finanțării verzi. Taxonomia UE (Regulamentul (UE) 2020/852) instituie o înțelegere
unitară a activităților economice durabile din punct de vedere al mediului în UE, printr-un
sistem de clasificare a activităților durabile și stabilirea unor praguri de performanță,
reprezentate de criteriile tehnice de examinare pentru șase obiective de mediu.
Regulamentul (UE) 2019/2088 instituie cerințe uniforme pentru participanții la piața
financiară și consultanții financiari în ceea ce privește prezentarea de informații
investitorilor finali în legătură cu integrarea riscurilor de durabilitate.
Grupul de lucru, înființat prin decizia Comitetului Național pentru Supraveghere
Macroprudențială în octombrie 2020, având drept mandat identificarea unor posibile
soluții pentru sprijinirea finanțării verzi în România, a constatat că există o serie de
vulnerabilități privind cantitatea, calitatea și comparabilitatea informațiilor nefinanciare
publicate de companiile raportoare, pentru a răspunde nevoilor investitorilor și altor
părți interesate.
Reorientarea investițiilor către tehnologii și întreprinderi durabile poate lua în calcul
taxonomia UE, în timp ce raportarea nefinanciară – într-un format digital, simplu și
cuprinzător – alături de cea financiară tradițională, reprezintă un instrument necesar,
de utilizat și de diseminat, pentru a răspunde provocărilor generate de procesul de
transformare a economiei. Una din concluziile grupului de lucru este că îmbunătățirea
raportărilor nefinanciare ale firmelor cu privire la activitățile verzi poate accelera
semnificativ procesul de creditare a acestor tipuri de investiții inclusiv în România.
Partea a IV-a, prin Capitolul 9, se referă la politicile structurale legate de piața muncii.
Capacitatea sistemului medical public din România de a face față pandemiei și creșterea
economică sunt direct amenințate de deficitul de resursă umană, care a fost amplificat
de o emigrație masivă în ultimul deceniu. Și totuși, pe piața muncii din România există
resurse de muncă neutilizate, iar aceasta duce la scăderea competitivității economice
și poate crea presiuni asupra bugetului. Convergența structurală este afectată de
dezechilibrele de pe piața muncii, fie că acestea se referă la creșterea ratei locurilor de
muncă vacante, fie la numărul persoanelor descurajate în a mai căuta un loc de muncă.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
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Aspecte ale rezilienței economice în pandemie sunt tratate în Capitolul 10 al raportului.
Pe parcursul anului 2021 România a continuat revenirea economică, începută în a doua
jumătate a anului precedent, astfel încât încă din primul trimestru PIB a revenit la
nivelul de la sfârșitul anului 2019. Pandemia a afectat într-o manieră diferita sectoarele
economice, unele dintre acestea fiind în general mai reziliente, activitatea revenind,
sau chiar depășind nivelurile din trimestrul IV 2019.
În sfârșit, partea a V-a (Capitolul 11) abordează aspecte monetare. Măsurile restrictive
asociate valurilor succesive ale pandemiei alături de criza energetică globală și
persistența blocajelor în lanțurile de producție/aprovizionare induc incertitudini sporite
asupra perspectivelor inflației, care a accelerat semnificativ pe mapamond, făcând tot
mai dificilă misiunea băncilor centrale de a alege ritmul de normalizare a politicii
monetare și instrumentele utilizate. Autoritățile din statele emergente apasă deja
pedala prin cel mai percutant instrument – rata dobânzii de politică monetară, în timp
ce băncile centrale din economiile dezvoltate au abordări mai nuanțate, invocând un
posibil caracter tranzitoriu al creșterii prețurilor de consum.
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B] Tabloul de bord al robusteții/rezilienței
Definiția conceptului de reziliență
Înainte de pandemie
Deși a devenit un concept des utilizat, nu există o definiție unică a rezilienței economice
(Di Pietro, 2021). Înainte de pandemie, conceptul de reziliență economică a fost
analizat și extins de la principiul conform căruia reziliența evaluează capacitatea unei
economii de a rezista la șocuri și de a se redresa rapid (Frankel și Rose, 1996; Kaminsky,
et al., 1998, de Serres și Drew, 2004; Duval și colab., 2007; Sutherland și Hoeller, 2013,
Sánchez, Rasmussen și Röhn (2015)) la un concept axat pe o serie de dimensiuni, cum
ar fi: vulnerabilitate (senzitivitate la diferite tipuri de șocuri), rezistență (resistance)
(sensibilitate la impactul șocurilor economice), robustețe/reorientare structurală
(modul în care firmele, lucrătorii și instituțiile răspund și se adaptează la șocuri) și
recuperabilitate/reînnoire (despre amploarea și natura redresării). Reziliența privește și
capacitatea unui sistem de a învăța, de a se adapta și reorganiza cu costuri suportabile.
CE utiliza conceptul pentru analiza convergenței către economii reziliente, ca o
precondiție pentru adâncirea convergenței în Uniunea Economică și Monetară (UEM)
din perspectiva vulnerabilității unei economii la șocuri, și a capacității acesteia de a le
absorbi și de a se recupera rapid (CE, 2017, p. 23; CE, 2018, pp. 7-84); adică: o economie
devine cu atât mai rezilientă cu cât rezistă mai bine unui șoc advers și revenea mai
repede la rata de creștere a tendinței de dinaintea șocului, prin minimizarea pierderii
cumulate de PIB potențial (Giudice et al., 2018). Trebuie spus însă că, această înțelegere
a rezilienței privește prin excelență PIB potențial, în timp ce aspecte de ordin structural
nu sunt suficient reliefate. De altminteri, este relativ limitată literatura de specialitate
consacrată legăturii dintre structurile economice și reziliența economică. Sondermann
(2017, p. 13)5 încearcă o astfel de abordare și arată că, o țară care are structuri
economice eficiente este mai rezilientă la criză și poate avea o cădere de PIB cu
20 la sută mai mică comparativ cu scăderea PIB dintr-o țară care are structuri
economice foarte puțin reziliente. Aici intervine și flexibilitatea instituțiilor de a se
adapta pentru o mai bună absorbție a șocurilor iar Acemoglu și colab. (2003) și Rodrick
(1999) demonstrează nevoia de structuri de calitate. La fel, FMI (2016)6 și BCE (2016)7
arată că, instituțiile solide cresc reziliența și stimulează productivitatea și creșterea
potențială.

3

EC (2017), ‘Economic Resilience In Emu Thematic Discussions On Growth And Jobs’ – Note for the Eurogroup disponibil la:
https://www.consilium.europa.eu/media/23535/eurogroup-15-september-item1-com-note-economic-resilience-in-emu.pdf

4

EC (2018) Quarterly Report on the Euro Area, April 2018, Institutional Paper 076, https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/economy-finance/ip076_chapter_i_economic_resilience_en.pdf

5

Sodermann, D. (2017), ‘Towards More Resilient Economies: The Role of Well-functioning Economic Structures’, CEPS Working
Paper No 2017/03, January 2017, disponibil la: https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/01/WD%202017
_03%20DSondermann%20ResilientEconomies.pdf

6

IMF (2018) Policy Brief – A Macroeconomic Perspective on Resilience, November 2016 http://www.g20.utoronto.ca/2017/
2017-Germany-IMF-a-macroeconomic-perspective-on-resilience.pdf

7

ECB (2016), 'Increasing Resilience and Long-term Growth: The Importance of Sound Institutions and Economic Structures for
Euro Area Countries and EMU', Economic Bulletin Issue 5, disponibil la: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
eb201605_article03.en.pdf
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Trebuie să facem distincție conceptuală între robustețe și reziliență. Se poate spune că,
robustețea privită în accepțiune dinamică echivalează cu reziliența.
Robustețea se referă la „capacitatea de a rezista sau de a supraviețui șocurilor externe,
de a fi stabil în ciuda incertitudinii” (Bankes 2010, p. 28). Mai precis, robustețea a fost
descrisă ca și „capacitatea unui sistem de a rezista la perturbații ale structurii fără
modificarea funcției operative” (Jen 2003, p. 149). Robustețea este asociată, de cele mai
multe ori, cu capacitatea unui sistem complex de a rămâne funcțional în fața șocurilor
sau perturbărilor (Mens et al., 201110). Acest accent pe rezistența la șocuri și
funcționare sistemică este predominant în literatura dinainte de pandemie.
În acest material, este preferabil să vorbim despre robustețea sistemului ca fiind
capacitatea de a amortiza șocuri la un moment dat, pe termen imediat. În timp ce
reziliența este capacitatea de a face față la șocuri în timp, o interpretare în dinamică
a robusteții denotă reziliența sistemului.
În contextul Mecanismului de Redresare și Reziliență
Pandemia a readus în discuție acest concept, încadrându-l în contextul tranziției către
economii și sectoare durabile, care să faciliteze absorbția fondurilor MRR. În
Regulamentul nr. 241/2021 privind implementarea MRR11, la articolul 2(5), „reziliență
înseamnă capacitatea de a face față șocurilor economice, sociale și de mediu sau
schimbărilor structurale persistente, într-un mod just, sustenabil și favorabil
incluziunii”. Ca atare, pentru statele membre, reziliența rămâne o condiție necesară,
dar nu suficientă pentru durabilitate.
În documentul de lucru al CE care însoțește Regulamentul nr. 241/2021 privind
implementarea MRR (CE, 2021b, p. 1412) reforma structurală se definește ca „o acțiune
sau un proces prin care se fac modificări și îmbunătățiri cu impact semnificativ și efecte
de durată asupra funcționării unei piețe, a unei politici, a structurilor unei instituții sau
administrații sau asupra progresului către obiectivele relevante, cum ar fi creșterea
economică, crearea de locuri de muncă, reziliență și tranziție digitală și verde” cu scopul
de a „să îmbunătăți condițiile cadru, schimba structural parametrii și să elimine
obstacolele în calea performanței [...] în domenii precum calitatea instituțiilor și a
serviciilor publice, a mediului de afaceri, cercetării și inovării, educației sau protecției
sociale”. Prin urmare, necesitatea reformelor structurale derivă din revelarea
slăbiciunilor unui sistem când suferă șocuri puternice. Tabelul de mai jos prezintă
riscurile pentru reziliență și factorii determinanți:
8

Bankes, S. (2010). Robustness, adaptivity, and resiliency analysis. Association for the Advancement of Artificial Intelligence,
Papers from Fall Symposium, http://www.aaai.org/ocs/index.php/FSS/FSS10/paper/view/2242/2643 in Giliberto Capano, Jun
Jie Woo (2017), ‘Resilience and robustness in policy design: a critical appraisal’, research article, Springer, January 2017, p. 5,
disponibil la: https://ash.harvard.edu/files/ash/files/resilience_and_robustness.pdf

9

Jen, E. (2003). Stable or robust? What’s the difference? Complexity, 8(3), 12-18, in idem.

10 Mens, M. J. P., Klijn, F., de Bruijn, K. M., & van Beek, E. (2011). The meaning of system robustness for flood risk management.

Environmental Science & Policy, 14(8), 1121-1131 in idem.
11 Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of establishing the Recovery and Resilience Facility,

12 February, 2021a, disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
12 Commission Staff Working Document, Guidance To Member States, Recovery and Resilience Plans Brussels, 22 January,

2021b, SWD(2021) 12 final, PART ½, disponibil la: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_
part1_v2_en.pdf
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Tabloul de bord al robusteții și rezilienței – robustețea văzută în dinamică denotă reziliența
sistemului (perioada septembrie-decembrie 2021)
Evenimente
extreme

Criza
sanitară
Valul 4

Criza
energetică și
schimbările
climatice

Problema
politică

Mod de acțiune asupra
robusteții pe termen scurt

Situația generată de efectele asupra
rezilienței (a convergenței pe creștere)
pe termen mediu și lung

Rata scăzută de vaccinare,
relaxarea restricțiilor, etc.

Încetinirea revenirii economice

Deficiențe în sisteme și
infrastructuri de sănătate,
si educație publică, sisteme
de protecție socială
(social safety nets), nivelul
scăzut al veniturilor
fiscale/bugetare

Risc de divergență

Alimentează creșterea
prețurilor

Accentuarea dezechilibrelor
macroeconomice

Risc de divergență

Finalizarea cadrului
legislativ pentru intrarea
efectivă a fondurilor MRR

Guvernul și/sau Parlamentul trebuie să
adopte procedurile legale pentru:
(i) finalizarea cadrului legal de solicitare a
fondurilor MRR (componenta națională și
componenta europeană); (ii) planul de
acțiune pentru implementarea primelor
proiecte și termenele de implementare
(ținte și obiective); (iii) cadrul legal
pentru implementarea unui sistemul de
control intern și audit care să prevină,
detecteze și corecteze corupția, frauda,
conflictele de interese

Legenda culorilor:
Situație
critică
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Situație
dificilă

Situație
în curs de
îmbunătățire

Situație
în monitorizare
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C] Balanța riscurilor și a factorilor care pot afecta convergența/
divergența
Balanța riscurilor și a factorilor care au afectat evoluția convergenței/divergenței
Factori care facilitează convergența
pe creștere (upward convergence)

Atenționare de sporire a riscurilor care privesc
convergența pe descreștere (downward
convergence)

Convergență pe creștere = creștere economică Convergență pe descreștere = scădere
și scădere a disparităților comparativ cu media economică și scădere a disparităților
zonei euro
comparativ cu media zonei euro
Creștere probabilă a riscurilor care amplifică
divergența pe creștere (upward divergence)

Factori care generează divergența pe
descreștere (downward divergence)

Divergență pe creștere = creștere economică
și creștere a disparităților

Divergență pe descreștere = scădere
economică și creștere a disparităților
comparativ cu media zonei euro

Legenda culorilor:
Riscuri severe privind
situația economică
sau încălcarea TFUE

Riscuri in creștere
Atenționare de sporire a
Riscuri reduse
care amplifică o
riscurilor și divergențelor
divergență pe
pe descreștere
(upward
(downward divergence) creștere
(downward divergence)
convergence)
(upward divergence)
Evoluția pandemiei
Apariția noii variante, Omicron, este însoțită de multe necunoscute în acest
moment, dintre care cea mai presantă este eficiența vaccinurilor. În timp ce
Omicron se răspândește pe glob, Europa se confruntă cu o adevărată explozie de
noi cazuri provocate de varianta Delta; există o relație între rata de vaccinare și
numărul de decese.
Convergența nominală
Accentuările de tendință înregistrate de majoritatea indicatorilor de convergență
nominală în cursul trimestrului trei au fost însoțite, totuși, de corecții ușoare ale
deviațiilor de la exigențele criteriilor de la Maastricht. Scenariul central pentru
trimestrul patru 2021 prevede întreruperea procesului de reducere a deviațiilor
pozitive.
Reforme structurale pentru o redresare durabilă și rezilientă
Există o paletă de riscuri care ar putea întârzia finanțarea proiectelor PNRR și, care
ar putea fi generate de un cumul complex de factori: context macroeconomic –
dificultatea de a gestiona, simultan, mai multe crize –, (ne)performanțe economice
și sanitare din această iarnă, negocierile de flexibilizare a Pactului de Stabilitate
și Creștere (PSC), factori de prevenție și de guvernanță a instituțiilor implicate
în coordonarea și gestionarea unui plan de o asemenea anvergură.
Convergența financiară
Sectorul bancar din România traversează o perioadă favorabilă, atât în ceea ce
privește solvabilitatea și profitabilitatea, cât și calitatea activelor. Portofoliul
de titluri de stat contribuie la îmbunătățirea poziției de lichiditate a băncilor,
dar aceste dețineri generează risc important legat de rata dobânzii.
Schimbări climatice
Miza schimbărilor climatice este ridicată pentru economia românească, atât
din perspectiva oportunităților, inclusiv prin atragerea fondurilor europene de
aproximativ 60 miliarde euro (doar pentru finanțarea proiectelor ecologice),
cât și a costurilor în cazul în care această tranziție ar fi întârziată.
Sursa: Conceptele utilizate mai sus reprezintă o prelucrare după: Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts,
measurements and indicators, Publications Office of the European Union, Luxembourg, disponibil la:
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef17041.pdf
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Explicații privind tipurile de convergență:
• Convergență nominală se referă la îndeplinirea cerințelor stabilite de Tratatul de la
Maastricht pentru aderarea la Uniunea Economică și Monetară; se concentrează pe
evoluția ratei inflației, a ratei nominale a dobânzii, a variabilității cursului de schimb și a
variabilelor fiscale, cum ar fi deficitul public și datoriile (EPSC, 2015).
• Convergența ciclică se asociază statelor membre care se află în aceeași etapă a ciclului
de afaceri, pe o tendință ascendentă sau descendentă; se realizează atunci când țările se
deplasează în paralel de-a lungul ciclului economic (Comisia Europeană, 2017a și 2017c).
• Convergența financiară se folosește mai ales în ceea ce privește evaluarea gradului de
sincronizare a ciclurilor financiare si a ciclurilor de afaceri pentru analiza adâncirii
integrării UEM. Pentru scopul acestui material extindem utilizarea conceptului din trei
perspective: (i) sistemul financiar național compatibil ca structură (sisteme componente:
instituții de credit, instituții financiare nebancare, fonduri de pensii, societăți de asigurare,
fonduri de investiții), funcționalitate și soliditate cu rigorile europene, (ii) politici
fiscal/bugetare coordonate și compatibile cu principiile fiscal-bugetare europene de
sustenabilitate, prudență și anti-ciclicitate și, (iii) politici monetare elaborate și conduse
în concordanță cu practicile Sistemului European al Băncilor Centrale.
• Convergenta juridică se referă la: (i) transpunerea integrală a legislației europene în
legislația națională și asigurarea concordanței depline cu cerințele aderării la zona euro
care este obiectiv strategic asumat de România și prevăzut in Tratatul de aderare la UE,
precum și la (ii) integrarea juridică deplină a BNR în Eurosistem (în special din perspectiva
Statutului BCE și al SEBC), ceea ce înseamnă că legislația națională nu trebuie să includă
dispoziții legale de natură să împiedice îndeplinirea mandatului și a atribuțiilor
Eurosistemului și/sau implementarea deciziilor BCE.
• Convergența structurală țintește schimbări în structura economiei sau a sistemelor
de bunăstare (bunuri publice de tipul: educație, sănătate, etc.) din statele membre
în sensul atingerii unor standarde comune sau a unor contribuții politice specific
(Vandenbrouke, 2017); de regulă, cadrul general standard de abordare este Semestrul
european, prin Recomandările Specifice de Țară (RSȚ) adresate fiecărui stat membru în
luna mai a fiecărui an.
• Convergența socială abordează dimensiunea socială, care se referă de obicei la
îmbunătățirea condițiilor de muncă, a standardelor de viață și a egalității de gen
(Comisia Europeană, 2017b).
• Convergența către structuri reziliente: convergența statelor membre către structurile
economice și sociale cu o capacitate mai mare de absorbție, transformare și recuperare
după șocuri (Comisia Europeană 2017e).
• Convergență reală este convergența în performanțe economice și sociale evaluate în
termeni de variabile reale și include diferite aspecte, cum ar fi convergența în PIB pe
cap de locuitor, venituri, productivitate și competitivitate, rezultatele pieței muncii etc.
(Marelli și Signorelli, 2010).
• Convergență ascendentă înseamnă convergența statelor membre către condiții mai
bune de muncă și de viață și/sau rezultate economice (Comisia Europeană, 2017b).
De regulă, este asocierea dintre creșterea performanțelor și reducerea decalajelor.
O creștere economica în sine nu implică și convergență atâta vreme cât nu se reduc
decalajele.
• Divergența descendentă urmează logica inversă a convergenței ascendente.
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1. Pandemia – Ne întoarcem în punctul 0?
Noua variantă a
virsului corona,
Omicron, provoacă
îngrijorare la nivel
mondial. Suntem în
așteptarea unor
răspunsuri referitoare
la contagiozitatea
acestei noi variante
precum și la gradul
de eficiență al
vaccinurilor actuale

În ultima perioadă a fost multă neliniște la nivel global, odată cu descoperirea unei noi
variante a virusului corona, cu multiple mutații îngrijorătoare, B.1.1.529, raportată
prima dată de Africa de Sud. OMS a catalogat noua variantă ca fiind variantă care
determină îngrijorare (VOC, Variant of Concern) și a denumit-o Omicron. La câteva zile
de la acest anunț, noua variantă a fost depistată în tot mai multe țări din sudul Africii,
dar și în alte părți ale globului, inclusiv în Uniunea Europeană. Statele au avut mai multe
tipuri de răspuns, de la închiderea completă a granițelor, la blocarea zborurilor din
aceste zone, carantinare și testare a tuturor celor care intră în țară sau doar a celor care
provin din aceste zone. Aceste restricții au ca scop întârzierea răspândirii noii variante,
până când oamenii de știință vor putea evalua cât de transmisibilă este, nivelul de
eficiență a vaccinurilor și a imunității naturale, precum și simptomatologia și severitatea
bolii. De asemenea, guvernele își îndeamnă cetățenii să se vaccineze, inclusiv cu doza
booster, având în vedere că dominantă la nivel mondial la această dată încă este Delta.
Marea temere este că varianta Omicron ar putea slăbi eficiența vaccinurilor actuale sau
le-ar face cu totul ineficiente, ceea ce ar duce omenirea aproape de punctul 0, în care
s-a aflat în 2020, la începutul pandemiei. Chiar dacă am fi din nou în această situație,
companiile producătoare de vaccinuri ar fi totuși capabile să producă mult mai rapid
variante ale vaccinurilor existente care să fie eficiente și în cazul Omicron. Companiile
producătoare de vaccinuri de tip ARN mesager au început deja testele pentru a verifica
eficiența vaccinurilor și au anunțat că ar putea avea noi vaccinuri pregătite la începutul
anului 2022, dacă va fi cazul. Pe lângă vaccinuri acum există și o serie de tratamente
care sunt testate pentru a vedea dacă sunt eficiente și în cazul acestei variante.

Accesul la vaccin este
încă inechitabil și
variază între 1 și peste
70 la sută, în funcție
de avuția statelor.
Sunt și state, precum
România și Bulgaria,
care, deși au acces la
vaccinuri, fiind membre
UE, au vaccinat o parte
mică din populație

Această nouă etapă a pandemiei ne arată că statele bogate nu pot fi în siguranță chiar
dacă au mare parte din populație vaccinată, atât timp cât sunt state care nu au acces
la vaccin sau unde campaniile de vaccinare sunt încetinite. Aceste zone sunt rezervoare
de răspândire și de apariție de noi variante ale virusului. Accesul la vaccin este încă
inechitabil, și variază între 1 la sută și peste 70 la sută, depinzând foarte mult de avuția
statelor (OMS, 2021) și de mersul campaniilor de vaccinare. Astfel, în timp ce în UE, SUA
și alte state bogate a început administrarea dozei booster, 56 de state din Africa și
Orientul Mijlociu nu au reușit sa vaccineze nici măcar 10 la sută din populație din cauza
lipsei vaccinurilor (OMS, octombrie 2021). Organizația Mondială a Sănătății a lansat la
începutul lunii Octombrie 2021, Strategia pentru vaccinare împotriva Covid-19, prin
care își propune ca până la mijlocul anului 2022 să fie vaccinată 70 la sută din populația
globului. Ca țintă interimară OMS își propune vaccinarea a 40 la sută din populația
globului până la sfârșitul anului 2021. Scopul strategiei este de a-i proteja în primul rând
pe lucrătorii din domeniul sanitar, pe cei în vârstă, pe cei la risc din cauza comorbidităților
urmați de adulți și în final de adolescenți.
În total 54 la sută din populația globului a fost vaccinată până în 24 noiembrie, din care
42 la sută persoane vaccinate cu schemă completă. Deși au fost administrate peste
7,8 miliarde de doze de vaccin, iar producția mondială a ajuns la 1,5 miliarde de doze pe
lună, omenirea nu este încă în poziția de a pune capăt pandemiei, mai ales dacă vor
apărea noi variante ale virusului. Rate mici de vaccinare se înregistrează chiar și în state
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care au acces la vaccinuri dar unde campaniile de vaccinare nu au fost derulate
corespunzător, cel mai elocvent exemplu fiind România.

La nivel global
numărul de cazuri nu
a atins încă nivelul din
valul precedent.
Singura regiune în
care s-a înregistrat o
creștere constantă a
infectărilor în ultima
perioadă este Europa

La nivelul UE sunt
vaccinați 70 la sută
dintre locuitori. Între
state există însă
diferențe notabile.
Țările cu un procent
scăzut de persoane
vaccinate traversează
un val pandemic cu
un număr record de
infectări și decese

La nivel global, per total, numărul de cazuri active și decese înregistrează o creștere încă
de la sfârșitul lunii septembrie (OMS, 23 noiembrie). Însă Europa înregistrează cea mai
mare creștere a numărului de cazuri dintre toate regiunile. În restul regiunilor numărul
de noi infectări este stabil sau în declin. Și numărul de decese este în continuă creștere
în Europa. La nivel global au fost înregistrate în total 259 milioane de cazuri și
5,17 milioane de decese. România s-a situat la începutul lunii noiembrie în topul țărilor
raportat la numărul de noi decese zilnice. În total în România s-au înregistrat 55 de mii
de decese și 1,77 milioane de cazuri (date la 25 noiembrie).
În Uniunea Europeană numărul de cazuri active și de decese înregistrează o creștere în
medie, deși există diferențe notabile între state, pornind de la specificitățile fiecărui
stat, în ceea ce privește rata de vaccinare a populației, nivelul de restricții impus de
fiecare guvern, complianța publicului la recomandările autorităților și, nu în cele din
urmă, gestionarea campaniilor de vaccinare de către guverne. La nivelul UE până în
24 noiembrie fuseseră vaccinați 70 la sută dintre locuitori, din care 67 la sută vaccinați
complet. Chiar și statele cu o rată ridicată a vaccinării, precum Portugalia, Italia și Franța
au fost nevoite să se reintroducă restricții pentru a face față noului val de infectări și
pentru a lua presiunea de pe sistemul sanitar. Întrucât vaccinul nu protejează complet
împotriva infectării, imunitatea chiar și după două doze administrate nu este una de
lungă durată și ca urmare a mutării activităților în interior în sezonul rece, a crescut și
numărul de infectări. Totuși ratele de infectare, de deces și gradul de ocupare a secțiilor
de terapie intensivă se păstrează mici în statele cu o rată ridicată a vaccinării, comparativ
cu România, de exemplu.
Austria, cu un procent de 69 la sută din populație vaccinată cu cel puțin o doză și 65 la sută
vaccinați complet a intrat în 22 noiembrie în lockdown generalizat, după ce inițial
a hotărât un lockdown doar pentru cei nevaccinați. De altfel, vaccinarea va deveni
obligatorie pentru cetățenii acestei țări. Pe 13 decembrie carantina va fi ridicată pentru
persoanele vaccinate și pentru cele trecute prin boală, iar în cazul persoanelor nevaccinate
nu este prevăzut un termen. Guvernul austriac a luat această decizie după ce a
înregistrat peste 1 500 de noi cazuri zilnice/milion de locuitori și o rată de deces de
4,8 noi decese zilnice/milion de locuitori. Și Slovacia a luat exemplul Austriei, instituind
lockdown din 25 noiembrie, la aproape 1 900 de noi cazuri zilnice/milion de locuitori și
o rată de deces de 10 noi decese zilnice/milion de locuitori. Școlile vor rămâne deschise
însă copiii vor fi testați regulat. Slovacia are 48 la sută din populație vaccinată cu cel
puțin o doză și 43 la sută vaccinați complet. De menționat este faptul că nivelul
restricțiilor guvernamentale a fost în Slovacia foarte scăzut, indicele de stringență fiind
de 34,72 în 19 noiembrie, comparativ cu Italia 71,3, Franța 66,67 și Austria 59,2.
În state cu un procent mic de persoane vaccinate, precum România și Bulgaria,
pandemia a lovit puternic, în special în rândul adulților nevaccinați și al copiilor, prea
mici să poată fi vaccinați13. Bulgaria se află pe ultimul loc în UE cu 26,6 la sută persoane
13 În Statele Unite a fost aprobat și se utilizează de la începutul lunii noiembrie serul Pfizer pentru vaccinarea copiilor între

5-11 ani. European Medicines Agency (EMA) a aprobat în 25 noiembrie vaccinarea copiilor peste 5 ani. De altfel, orașul Viena
(Austria, UE) a început vaccinarea acestei categorii de vârstă, fără a aștepta autorizația oficială. Vaccinarea a fost aprobată de
asemenea și în Israel. Și România este pregătită pentru acest demers, dar se așteaptă la rate reduse de vaccinare din cauza
reticenței părinților.
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vaccinate, în timp ce România se afla, pe penultimul loc cu 39,6 la sută persoane
vaccinate (ECDC, 25 noiembrie). România a înregistrat pe 21 octombrie un vârf de
783 de cazuri/milion de locuitori și 24 decese/milion de locuitori în 4 noiembrie.
Bulgaria a declarat valori similare în aceleași perioade.
În România valul 4 de infectări cu varianta Delta a avut o amplitudine mult mai mare
comparativ cu valul 3, atât în ceea ce privește numărul de cazuri active dar mai ales în
ceea ce privește numărul de decese și internări la ATI, deși acum avem la dispoziție
vaccinuri. Dacă Europa se confruntă acum cu valul 5, acesta este așteptat în România
în luna ianuarie după ce mobilitatea și contactele vor crește de sărbători. Se complică
și mai mult având în vedere noua tulpină Omicron. În 19 octombrie România a
înregistrat un număr record de decese de la începutul pandemiei, 574, ceea ce a
determinat autoritățile să înăsprească restricțiile într-o încercare de a limita transmisia
intracomunitară a virusului. Astfel a fost luată inclusiv decizia de a impune certificatul
verde pentru acces în aproape toate locurile, mai puțin la magazinele alimentare și la
farmacii, pentru 30 de zile. Este așteptată o decizie a Parlamentului pentru un proiect
de lege, însă aceasta întârzie.
Amplitudinea valului 4
a depășit cu mult valul
din aceeași perioadă
a anului trecut, deși
acum avem acces
la vaccinuri

Grafic 1.1. Noi cazuri 2020 vs. 2021,
medie mobilă pe 7 zile (date la 24 nov.)

Grafic 1.2. Decese 2020 vs. 2021,
medie mobilă pe 7 zile (date la 24 nov.)
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Grafic 1.4. Rata de vaccinare în România și UE
în perioada 27.12.2020 − 24.11.2021
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Grafic 1.3. Pacienți ATI 2020 vs. 2021,
număr de cazuri zilnice (date la 24 nov.)
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Aceste rezultate
nedorite vin ca urmare a
unui cumul de factori,
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privind evoluția
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Aceste rezultate vin ca urmare a contagiozității crescute a tulpinii Delta, a numărului
redus de persoane vaccinate în special a celor vulnerabile, a mesajelor nerealiste date
de autorități în ceea ce privește evoluția pandemiei, a lipsei de asumare pentru măsuri
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care să încetinească răspândirea virusului și a lipsei de măsuri care să încurajeze
vaccinarea. Este de menționat și un puternic curent antivaccinist care a putut să își
susțină mesajele inclusiv în presă. Mesaje antivacciniste au fost preluate inclusiv de unii
prelați, deși Biserica Ortodoxă și-a îndrumat oficial credincioșii să asculte îndrumările
medicilor.
Școlile au fost deschise cu prezență fizică la cursuri, indiferent de nivelul incidenței
oficiale și fără testare de rutină de două ori pe săptămână, așa cum procedează alte
state europene și nu numai. Elevii au început să fie testați de rutina abia la două luni și
jumătate de la începutul anului școlar. Învățământul online a fost privit ca ultimă soluție
dar autoritățile au preferat vacanța în detrimentul acestei variante și doar când
numărul de infectări a atins niveluri record, lucru de neînțeles pentru majoritatea
părinților. Pentru a putea face față unei situații care devenise imposibil de gestionat de
sistemul sanitar, România a activat Mecanismul de Protecție Civilă al UE pentru
medicamente necesare tratamentului Covid-19, concentratoare de oxigen precum și
preluare de pacienți.
Campania de vaccinare a fost aproape stopată pe perioada verii, când au fost administrate
între 3 și 10 mii de prime doze pe zi. Campania a prins tracțiune abia spre sfârșitul lunii
septembrie când, confruntați cu numărul mare de infectări, lipsa de locuri în spitale,
incendii recurente in secțiile ATI, românii au început să se vaccineze. Și obligativitatea
certificatului verde a determinat niveluri record de prime doze administrate, însă
tergiversarea proiectului de lege în Parlament a dus la încetinirea vaccinării. Astfel,
după un număr record de prime doze administrate, de 111 mii în 27 octombrie,
numărul acestora a scăzut treptat, fiind de aproape 7 ori mai mic în prezent.
România își dorește
să vaccineze
70 la sută din
populație până la
sfîrșitul T1 2022,
în condițiile în care
acoperirea vaccinală
în rîndul persoanelor
vulnerabile este
foarte scăzută

De asemenea, a început în 28 septembrie 2021 campania de administrare a dozei a
treia booster, pentru cei care au primit doza a doua în urmă cu mai mult de 6 luni.
Acoperirea vaccinală pe vârste14 (la 18 octombrie) arata că doar în jur de 20 la sută
dintre persoanele peste 80 de ani, care sunt și cele mai vulnerabile, au fost vaccinate
și aproximativ 50 la sută dintre persoanele între 50 și 69 de ani. Aceste cifre arată că
România nu a prioritizat vaccinarea persoanelor vulnerabile. Pentru a impulsiona
vaccinarea România va colabora în perioada următoare cu OMS.
De asemenea, România și-a asumat noi ținte de vaccinare, 45 la sută din populație până
la sfârșitul anului și 70 la sută până la sfârșitul primului trimestru al 2022. Modelarea
OMS arată însă că, dacă se păstrează ritmul actual de vaccinare, ținta de 70 la sută din
populație nu va putea fi atinsă până la finele lui 2022.
Spre deosebire de România, state precum Franța, Italia și Portugalia s-au pregătit din
timp pentru noul de infectări, cu măsuri restrictive și campanii de vaccinare în forță, iar
populația vulnerabilă a fost vaccinată cu prioritate. Impactul acestui val pandemic este
mult redus față de România. Studiile de caz sunt prezentate în Casetele 1, 2 și 3.

14 https://insp.gov.ro/2021/10/18/consultari-oms-romania-pentru-cresterea-acoperirii-vaccinale-impotriva-covid/
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Caseta 1. FRANȚA
Franța este cea mai lovită țară europeană în ceea ce privește numărul de cazuri –
peste 7,3 milioane în total – și înregistrează în total aproape 119 mii de decese, pe
locul doi după Italia cu 132 de mii de decese (ECDC, 16 noiembrie 2021). Cu toate
acestea, valul curent (5) are până la acest moment un impact mult mic decât
valurile precedente, mai ales în ceea ce privește numărul de decese, internări în
spital sau pe secțiile de terapie intensivă. Franța înregistrează 0,86 noi decese
zilnice/milion de locuitori, comparativ cu 8.8 noi decese zilnice/milion locuitori cât
înregistra anul trecut în aceeași perioadă când populația era nevaccinată. Numărul
de infectări zilnice este însă în creștere, 322 noi infectări zilnice/milion de locuitori,
comparativ cu 800 noi infectări zilnice/milion de locuitori, vârfuri înregistrate în luna
noiembrie 2020.
Franța este o republică prezidențială cu un sistem administrativ centralizat, ceea ce
face ca deciziile luate să poată fi puse în aplicare rapid. După ce țara a fost lovită
puternic în primele valuri, în vara lui 2021 autoritățile au început să pregătească
terenul pentru impactul cu varianta Delta a SARS CoV-2. Astfel, la o rată de
vaccinare de peste 50 la sută, Franța a impus în 21 iulie obligativitatea prezentării
certificatului verde (le pass sanitaire) în baruri, restaurante, terase, spitale
(exceptând urgențele), instituții culturale și sportive, avioane, trenuri pentru
distanțe mai lungi, etc, pentru persoane peste 12 ani. Starea de urgență sanitară a
fost prelungită până în 31 iulie 2022, timp în care este solicitat certificatul verde.
Începând cu 15 septembrie există de asemenea obligativitatea vaccinării pentru
personalul medical care lucrează la stat, șoferi de ambulanță, pompieri, personalul
care lucrează în centrele de vârstnici dar și pentru cei care oferă servicii private
pentru această categorie de vârstă, precum și pentru medicii din spitalele private.
Măsura a întâmpinat proteste puternice, dar guvernul nu a renunțat la ea.
În ceea ce privește strategia de vaccinare, Franța a oferit vaccinurile cu prioritate
celor în vârstă, personalului medical și din educație, scăzând pe parcurs vârsta și
păstrând criteriul comorbidităților pentru prioritizare. Astfel, abia la sfîrșitul verii
anului 2021 au fost eligibili pentru vaccinare toți adulții doritori peste 18 ani.
În campania de vaccinare au fost implicați și farmaciștii, care au putut să
administreze vaccinuri. Franța a început în luna septembrie să administreze doza
booster, la început doar persoanelor peste 65 de ani și celor cu comorbidități, iar
din 27 noiembrie 2021 sunt eligibili toți adulții. De asemenea, pentru a impulsiona
vaccinarea, începînd din 15 octombrie testele de depistare a Covid-19 nu mai sunt
gratuite, decât pentru persoanele care pot să demonstreze că au probleme
medicale incompatibile cu vaccinarea. Având în vedere creșterea recentă a
numărului de infectări, au fost anunțate noi măsuri în 25 noiembrie. Astfel,
certificatul verde al persoanelor peste 65 de ani va dezactivat din 15 decembrie
dacă nu au primit doza booster, iar pentru populația generală la 7 luni de la primirea
dozei a doua. Măștile vor fi obligatorii în spațiile închise iar persoanele nevaccinate
vor trebui sa își facă teste zilnice pentru a putea beneficia de Certificat.
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Caseta 2. ITALIA
Italia a fost prima țară europeană lovită grav de pandemie. Situația sanitară a fost
adusă sub control doar în urma unui lockdown, măsură care a fost utilizată ori de
câte ori a fost nevoie, local sau total. Cel mai recent autoritățile au utilizat
lockdown-ul între 15 martie – 6 aprilie 2021 când jumătate din țară, inclusiv capitala
Roma și alte orașe importante au fost închise, iar între 3-5 aprile 2021 (Paște)
întreaga țară a fost considerată zonă roșie. Pentru a doua oară, Papa și-a adresat
mesajul unei Piețe Sfântul Petru goale. De altfel, Biserica Catolică a sprijinit deschis
vaccinarea. Decizia de carantinare fost luată după ce s-au înregistrat 370 de cazuri la
1 milion de locuitori.
Campania de vaccinare a avut un slogan pozitiv, „Italia rinasce con un fiore” (Italia
renaște cu o floare) și au fost amenajate pavilioane de vaccinare în formă de flori,
pentru a reduce anxietatea oamenilor față de vaccinare. De mare ajutor a fost o
campanie anterioară a guvernului pentru a combate respingerea vaccinării. Astfel,
în 2017 guvernul, confruntat cu o epidemie de rujeolă, a lansat o campanie de
informare și a impus obligativitatea vaccinării pentru copiii din școli, astfel că italienii
au avut un grad ridicat de acceptare a vaccinurilor încă de la început. De asemenea,
guvernul italian a organizat traininguri virtuale pentru a crește empatia și abilitățile
de comunicare ale personalului medical, cei care interacționau cu oamenii în privința
vaccinării și care îi puteau convinge pe cei nehotărâți.
Pentru a impulsiona campania de vaccinare, Italia a devenit prima țară europeană
care a introdus obligativitatea certificatului verde (Certificazione verde Covid-19)
pentru toți angajații, din sistemul public sau privat, începând cu jumătatea lunii
octombrie 2021. La acel moment, 77 la sută din populație fusese imunizată complet
dintre care 70 la sută complet. De asemenea, pentru a crea premisele unui an școlar
cu predare fizică, guvernul italian a introdus încă din 5 august obligativitatea ca
profesorii să fie vaccinați. Și cei din domeniul sanitar au aceeași obligativitate, încă
din 1 aprilie 2021. Îndeplinirea planului de vaccinare s-a realizat prin coordonarea
constantă între autoritățile centrale, locale și regionale.
La fel ca toate celelalte țări europene, și Italia se confruntă cu o creștere a
numărului de infecții și înăsprește în acest moment restricțiile. Premierul Mario
Draghi a anunțat că, din 6 decembrie, persoanele nevaccinate nu vor mai avea acces
la o serie de servicii. Vaccinarea devine obligatorie pentru tot personalul din școli,
poliție și armată. Dozele booster vor fi disponibile tuturor persoanelor peste 18 ani
iar certificatul verde va fi necesar pentru călătoriile cu transportul public. Pentru
acces în mijloacele de transport public, certificatul verde se poate obține și în urma
unui test negativ. În prezent țara înregistrează 168 cazuri zilnice/milion de locuitori
și 1 deces zilnic/milion de locuitori comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut
când populația era nevaccinată și se înregistrau vârfuri de 570 cazuri/milion de
locuitori și 11 decese/milion de locuitori.
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Caseta 3. PORTUGALIA
Portugalia se situează pe primul loc în UE la capitolul vaccinare, cu 89 la sută
(la 24 noiembrie) din populație vaccinată, din care 88 la sută vaccinată complet și
100 la sută din persoanele vulnerabile imunizate complet.
Campania de vaccinare a prins tracțiune după ce la sfârșitul lunii ianuarie 2021 țara
s-a confruntat cu un număr mare de cazuri și peste 2 000 de decese într-o singură
săptămână. Atunci guvernul a decis o coordonare militară a campaniei de vaccinare.
De comunicare a fost responsabil un Task Force alcătuit din experți, medici și
militari iar mesajele venite din partea politicienilor au fost absente.
Campania a început cu persoanele vulnerabile și a continuat pe grupe descrescătoare
de vârstă. Au fost organizate în jur de 300 de mari centre de vaccinare, majoritatea
pe stadioane. Spre deosebire de alte state europene, în Portugalia nu a fost
necesară introducerea obligativității vaccinării pentru nicio categorie profesională,
decizia fiind una voluntară. Este de menționat faptul că în Portugalia doar 3 la sută
din populație se declară anti vaccin, iar curentul antivaccinist nu a fost mediatizat de
presă. De asemenea, a existat colaborare între forțele politice pe această temă.
Portugalia a ridicat o parte din restricții ca urmare a succesului campaniei de
vaccinare, dar în urma creșterii numărului de cazuri, guvernul a decis restrictii
suplimentare, extinderea vaccinării pentru grupa de vârstă 5-11 ani, precum și o
doză booster pentru cei care s-au vaccinat cu serul Johnson. De asemenea, va trebui
prezentat test negativ de către toți pasagerii care intră în țară pe calea aerului, chiar
dacă sunt vaccinați. Testul negativ este necesar și pentru participarea la evenimente
de masă, cluburi sau case de bătrâni. Măștile sunt în continuare obligatorii în spațiu
închis și în spațiu deschis acolo unde nu se poate practica distanțarea fizică.
Portugalia înregistrează, în 24 noiembrie 2021, 227 noi cazuri zilnice/milion de
locuitori și 1,11 noi decese zilnice/milion de locuitori după ce în aceeași perioadă
a anului trecut a înregistrat 620 cazuri/milion de locuitori și 7 decese/milion de
locuitori. În ianuarie 2021 țara a înregistrat cazuri/milion de locuitori și 28 de 1 200
decese/milion de locuitori, moment în care a fost demarată campania de vaccinare
în forță.
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Mobilitatea este în
creștere ușoară,
ca urmare a scăderii
numărului de cazuri.
Datele indică
reîntoarcerea
angajaților la birouri

Grafic 1.5. Evoluția mobilității în România,
22 noiembrie 2021
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În România, mobilitatea în toate
sectoarele are o ușoară tendință
de creștere și ne putem aștepta ca,
pe măsură ce numărul de cazuri scade,
tendința de creștere să se consolideze.
În perioada verii mobilitatea a fost
crescută, urmând apoi scăderea din luna
septembrie, odată cu introducerea unor
restricții. În acest moment datele indică
prezența fizică a angajaților la locurile
de muncă.

băcănii și farmacii
gări si stații de tranzit
locuri de muncă

La nivelul UE, CE a propus, pentru
a păstra mobilitatea cetățenilor,
ca intrarea în statele membre să depindă de statutul călătorului (vaccinat cu vaccin
aprobat de EMA sau trecut prin boală) și nu de țara de proveniență. Astfel, validitatea
Certificatelor Verzi ar urma să fie limitată la 9 luni, pentru călătoriile în interiorul UE,
având în vedere noile recomandări ale ECDC ca persoanele peste 18 ani (cu prioritate
persoanele peste 40 de ani) să primească doza booster la 6 luni de la administrarea
celei de-a doua doze.
Sursa: Google Mobility Trends, Our World in Data, calcule autor

CE a propus ca
intrarea cetățenilor
UE în statele
membre să depindă
de statutul
călătorului și nu de
țara de proveniență
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O veste bună ar putea să vină de la companiile farmaceutice care au dezvoltat și
tratamente pentru bolnavii de Covid-19. Companiile Merk și Pfizer au dezvoltat
medicamente pentru care și-au dat deja permisiunea de a fi produse pe scară largă,
sub forma unor versiuni generice, pentru a permite accesul țărilor sărace la aceasta.
La nivelul UE există trei tratamente aprobate, precum și o listă de tratamente candidate
promițătoare, aflate în diferite stadii (în evaluare sau documentație depusă pentru
obținerea autorizației de marketing). Acestui portofoliu a fost adăugat și molnupiravir
(Merk) și se vor adăuga și alte tratamente promițătoare, ca parte din Strategia UE
privind mijloacele terapeutice împotriva Covid-19. De asemenea, CE pregătește o
„platformă cu rol de promotor al inovării în domeniul mijloacelor terapeutice”
împotriva Covid-19, pentru a monitoriza și urmări toate proiectele cu scopul de a le
sprijini mai eficient (CE, 2021).
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2. Evenimente extreme și activitatea economică –
schimbarea climatică poate destabiliza profund
bugetele publice15
Trăim vremuri foarte dificile, cu o suită de crize, evenimente extreme, care pun la mare
încercare sistemele economice și politice, în ultimă instanță cetățenii. Guvernele sunt
chemate să gestioneze cu responsabilitate și luciditate situații extreme, provocări, ce se
țin parcă lanț.
Imaginile cu inundațiile din acest an în orașe și state din SUA au fost stupefiante, chiar
dacă uragane/furtuni vizitează adesea coastele Americii. Victime omenești au fost nu
puține, iar distrugeri de case și infrastructură extinse. FEA (Federal Emergency Agency –
în România echivalent ar fi Inspectoratul pentru Situații de Urgență/ISU) intervine tot
mai des în situații foarte dificile, care s-au înmulțit în ultimii ani. Se vorbește despre
nevoia de a mări scala după care se măsoară forța distructivă a unui uragan – ex.: Ida.
Incendiile din California țin răsuflarea oamenilor.
Înalți oficiali consideră că se trec praguri critice (tipping points), că nu mai putem
întârzia cu măsuri care să încerce să prevină (cât se poate), sau să diminueze efectele
rele ale schimbărilor climatice16, ale altor evenimente extreme în viitor.
Pragurile critice duc cu gândul la non-liniarități, ce se pot manifesta în cazul efectelor
schimbărilor climatice – când acumulări cantitative pot declanșa salturi mari ca impact
negativ.
Inundațiile din Germania din această vară au fost parcă mult mai grele pentru populație
decât în alte dăți, iar guvernul federal a acordat un ajutor de urgență de sute de
milioane de euro localităților devastate. Tot în Germania s-a constituit un fond de
rezervă de câteva zeci de miliarde de euro pentru situații extreme. Incendiile din Grecia
au fost mai dramatice parcă decât în alți ani. Inundații și deplasări de teren, cu mari
daune, sunt și în România. În general, în UE se intervine în momente similare, cu bani
europeni. Se poate continua cu enumerarea de calamitați provocate de schimbări de
climă – în China, India, alte țări ale lumii.
Schimbările climatice sunt un eveniment extrem cu o specificitate: reprezintă o
înrăutățire tot mai severă a habitatului pentru om, în largă măsura cauzată de acțiunea
umană. Ceea ce trebuie să facem este prevenirea și/sau atenuarea efectelor care pot fi
fatale pentru omenire. Impactul schimbărilor climatice asupra economiei/societății
poate fi catastrofal; acest impact se va simți tot mai mult la nivel de bugete publice, ale
firmelor, ale gospodăriilor, în viața economică (sectoare economice și companii), în
viața noastră în general. Acest impact trebuie să fie contracarat; este vorba în esență de
15 După Daniel Dăianu, Opnii BNR de pe website-ul BNR, 20 septembrie 2021: http://www.opiniibnr.ro/index.php/

macroeconomie/528-evenimente-extreme-si-activitatea-economica-1-schimbarea-climatica-poate-destabiliza-profundbugetele-publice
16 Antonio Guterres, secretarul general al ONU, vorbește despre un mers către o catastrofa („a path toward catastrophe”) dacă

nu se iau măsuri urgente, pe măsura amenințării reprezentate de schimbările climatice (Guterres, 2021).
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limitarea stricăciunilor (damage control) și de prevenție, de reducerea emisiilor de
carbon, de protejarea biodiversității și de a realiza o economie circulară.
Tranziția verde nu este simplă și poate afecta mai ales persoanele cu venituri mici – din
cauza taxei pe carbon, cu efect direct asupra creșterii prețurilor la energie; sunt afectate
totodată sectoare economice, întreprinderi ce consuma mult energie poluantă.
Creșterea prețurilor la energie (provocată de taxa pe emisii poluante), cel puțin în faza
de tranziție (până ce vom avea surse de energie nepoluante ieftine) echivalează cu
schimbări în prețurile relative, ce au considerabile efecte distribuționale și privind
competitivitatea sectoarelor economice.
Creșterea prețurilor la energie, cerută de tranziția verde, se împletește cu impactul
pandemiei, cu perturbații în lanțurile de producție/aprovizionare. Efectele distribuționale
ale acestor crize, ale tranziției către energie curată și economie verde, trebuie să fie
avute în vedere de politica publică/economică pentru a fi evitate tulburări sociale majore.
Schimbările climatice, evenimentele extreme în general, pot accentua tendințe de
centralizare, autoritariste, în guvernanța publică17. Dar nu trebuie să fie confundate
mijloace directe de intervenție publică, ce sunt normale în perioade de crize și tensiuni
majore (ex.: pandemie, criză economică, conflicte militare, dezastre naturale, atacuri
informatice, criminalitate în proferare, etc.), cu alterarea naturii politice a unui sistem
de guvernanță publică. De altfel, în lume are loc o competiție între democrații liberale
și sisteme iliberale de guvernare politică. Capitalismul trebuie să fie mai inclusiv,
să funcționeze mai echitabil, pentru a salva sistemul politic liberal18, democrația.
Prevenția, acțiunea ex ante pune în relief clasica problemă de acțiune colectivă
(collective action problem (Olson, Jr., 1965)), când există dificultăți în coordonarea
acțiunilor din cauza unor interese divergente, deși ar trebui să prevaleze un interes
comun. Dar numeroase persoane, grupuri, nu percep acest interes comun în mod
corespunzător. Problema acțiunii colective apare atât la nivel național cât și la nivel
internațional/global (este ceea ce încearcă să rezolve acorduri internaționale, dar care
necesită implementare, respectare).
Textul de mai jos examinează șocul pandemiei în raport cu cel al schimbărilor climatice,
ca impact asupra bugetelor publice. La început se face o taxonomie a unor șocuri
adverse puternice, ca evenimente extreme. Se fac referiri și la situația României,
inclusiv cu o secțiune dedicată.

2.1. Evenimente extreme
Al doilea război mondial a fost un eveniment extrem, o calamitate economică și socială,
care a dus la deficite și datorii publice mari. Numai revenirea economică puternică în
țările occidentale a permis stabilizarea și reducerea datoriilor publice în timp. Iar Planul
Marshall a ajutat mult Vestul european să își revină economic.

17 Am abordat această evoluție în „Democrație liberală vs. democrație iliberală. De ce cresc înclinațiile autoritariste?”.
18 Un sistem politic liberal privește toate partidele democratice, la stânga și dreapta spectrului politic.
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Căderea sistemelor de comandă (comuniste) a fost un eveniment crucial la scara istoriei
și un eveniment extrem prin magnitudinea necesitații de restructurare a sistemelor
economice; aceasta s-a văzut în rate de inflație înalte și modificări de adâncime în
sistemele economice, dar nu simple și nu lipsite de costuri pe termen imediat. Întrucât
transformarea nu fost instantanee (nici nu putea să fie), s-a intrat în tranziție; a și apărut o
ramură a economiei comparate: the economics of transition. S-a tipărit atunci monedă
pentru a sprijini sectoare economice ce ar fi intrat în colaps. Nevoia de restructurare a
sistemelor era mare, în raport cu viteza posibilă de restructurare (într-un fel, tipărirea
de monedă de atunci seamănă cu operațiunile neconvenționale ale băncilor centrale
după 2009).
Criza financiară globală, izbucnită acum mai bine de un deceniu, intră în categoria
evenimentelor extreme, prin anvergura acesteia; ea a forțat intervenții nemaiîntâlnite
până atunci ale guvernelor și băncilor centrale – pentru a evita colapsul sistemelor.
O prăbușire a sistemelor financiare putea destabiliza profund viața economică, socială,
politică – putea amenința chiar viața democratică (nu aiurea făcându-se analogii cu
perioada interbelică din secolul trecut). Intervențiile guvernelor și băncilor centrale s-au
măsurat în creșteri mari ale deficitelor bugetare, ale datoriilor publice; băncile centrale
au recurs la operațiuni neconvenționale, la injecții masive de lichidități în economie –
practic, au fost cumpărate active financiare cu moneda de baza (baza monetară) creată
de băncile centrale. Nici până acum nu se poate spune că au fost eliminate efectele
crizei financiare globale, iar bilanțurile băncilor centrale au rămas încărcate cu active
financiare astfel achiziționate.
Înainte de criza financiară globală au fost și alte șocuri puternice ce pot fi clasificate ca
evenimente extreme: creșterea brutală a prețului țițeiului acum câteva decenii, ca șoc
pe latura ofertei și care a provocat stagflație (stagnare economică și inflație). Tot un șoc
mare, cu reverberații globale a fost dezlegarea dolarului SUA de aur (de la paritatea de
35 USD pentru o uncie de aur), care a sfârșit sistemul creat la Bretton Woods. Decizia
din 1971 a Trezoreriei americane a condus la cursuri de schimb flexibile mai ales în
țările dezvoltate, la o dezvoltare explozivă a piețelor financiare cu o componentă în
creștere exponențială formată de operațiuni speculative; a fost o schimbare radicală de
regim de gestionare a cursurilor de schimb. Sudden stops (înghețări bruște) pe piețe
financiare, cum s-a întâmplat în 2009, afectează mai ales economii slabe, pe care ieșiri
masive de fonduri (resurse) le pot lesne destabiliza.
Crize de balanță de plăți sunt evenimente extreme la nivel individual, al unor economii.
O țară care se află în criză de balanță de plăți intră în insolvență (default), cu costuri
mari de restructurare a datoriei și mari greutăți în avea acces la noi finanțări;
fie recurge la o corecție macroeconomică a dezechilibrelor, pentru a preveni insolvența.
Corecția este și ea dureroasă prin reducerea drastică a deficitelor, deși poate asigura
în timp sustenabilitatea finanțelor publice (stabilizarea datoriei publice) și creștere
economică cu mai puține sincope. Dar consolidarea trebuie să fie făcută cu cap și de
dorit este să beneficieze de sprijin extern. Aici intervin finanțări externe de sprijin
al corecțiilor macroeconomice – așa cum s-a întâmplat cu țări est-europene (state
membre ale UE), între care și România, după 2009. Dacă internalizezi dezechilibre
externe în mod excesiv te poți confrunta cu destabilizare socială puternică. Acordul de
la Viena din 2010 a încercat să prevină necazuri foarte mari pentru economii din Europa
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centrală și de Răsărit, să prevină ieșiri masive de fonduri. Ce fac agențiile de rating
poate complica situația unei economii când au loc retrogradări, reduceri ale notelor de
bonitate financiară.
Atacurile informatice pot da mari bătăi de cap atunci când afectează securitatea
națională, dacă provoacă stricăciuni ale infrastructurii de bază a unei țări. Atacurile
teroriste reclamă cheltuieli suplimentare pentru securitatea populației, adaptări și
modernizări extinse ale unor dispozitive tehnice de securitate.
Demografia este un factor ce poate conduce la șocuri; se vorbește de mai mulți ani de
mari „pasive ascunse” (hidden liabilities) din cauza îmbătrânirii populației, a falimentului
prefigurabil al sistemelor de pensii în numeroase state. Unde și emigrația este intensă,
un șoc persistent face ca atât sistemul de pensii, cât și bugetul public, să fie mai
vulnerabile; are loc și o degradare/reducere a stocului de capital uman dintr-o țară –
este și situația României.
Pandemia este de încadrat în categoria evenimentelor extreme; ea a obligat autoritățile
publice să intervină cu măsuri de o magnitudine ieșită din comun. Din nou au crescut
deficitele bugetare și datoriile publice – ca după criza financiară globală, iar bănci
centrale au recurs din nou la operațiuni speciale (relaxare cantitativa/QE). Pandemia a
accentuat inegalități în economie, în societate.

2.2. Schimbarea climatică ca eveniment extrem, ca amenințare
existențială
Spre deosebire de alte evenimente extreme, schimbarea climatică este o amenințare
existențială19. Mai concret, este vorba în primul rând de încălzirea globală (efectul
acumulării gazelor cu efect de seră), însoțită de incendii, arșiță, secetă, poluare de tot
felul și alte dezastre care ar implica, în final, degradarea ireparabilă a biodiversității.
În lumea științifică sunt puțini cei care neagă efectele dramatice ale schimbării
climatice. Și chiar negaționiștii acceptă că măsuri de limitare a stricăciunilor, de
„damage control”, trebuie să fie adoptate.
Studii ale unor savanți renumiți, ale principalelor organizații internaționale, ale experților
guvernamentali și din lumea academică, converg către ținta de a nu permite ca efectul
de seră să conducă, în următoarele decenii, la o creștere mai mare de 1,5 grade Celsius
a temperaturii globale raportat la nivelul din perioada pre-industrială (actualmente s-a
ajuns deja la o creștere cu 1,2 grade Celsius față de acea referință). Este, în esență,
o mare tranziție, transformare, ca să folosesc titlul lucrării lui Karl Polanyi20 (Polanyi,
1957), a modului în care trăim, a relației Omului cu Natura.

19 Și pământul lovit de un asteroid foarte mare este un eveniment extrem ce poate termina omenirea, ca și un cataclism nuclear

ce ar fi provocat de minți descreierate.
20 În timp ce Polanyi în lucrarea sa avea în vedere dinamici sociale și economice în societatea umană, Marea Transformare din

anii ce vin este obligatorie pentru a combate amenințarea impactului schimbării de climă. Drept este că provocată de
acțiunea omului printr-o civilizație industrială bazată pe combustibili fosili.
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Că activitatea omului este însoțită de emisii de carbon s-a văzut din reducerea acestora
în timpul lockdown din 2020; am avut atunci dovada clară a relației între activitatea
omului și emisiile de carbon. A reduce aceste emisii nu înseamnă să ne întoarcem în
peșteri și păduri. Morala este alta: trebuie să reducem emisiile de carbon prin tranziția
la forme de energie mai puțin poluante, prin schimbări în utilizarea resurselor, în modul
de viață.
Magnitudinea „transformării verzi” este greu de surprins în cifre, fiindcă ar cuprinde
întreaga sferă de desfășurare a vieții umane, economia și societatea. Unele estimări
menționează zeci de trilioane (mii de miliarde) de dolari drept cost al transformării
(Carney, 2021); cifrele pot fi aiuritoare, însă oricum sugerează amploarea modificărilor
necesare, ce au implicații profunde pentru viața economică și socială, pentru sisteme
de guvernanță publică și private (modele de afaceri); comportamente individuale și de
grup, stiluri de viață, trebuie sa se schimbe. Efectele schimbărilor de climă se cuvine să
fie judecate în dinamica lor.
Poate fi făcută o comparație cu impactul Pandemiei, ce a bulversat lumea începând cu
2020 și care lasă urme severe, chiar dacă are loc un rebound, o redresare economică
puternică în 2021 și există acum vaccinuri eficace.
Impactul schimbării climatice va depăși cu mult pe cel al pandemiei, poate fi de-a
dreptul devastator pentru numeroase comunități de oameni, pentru societate, dacă nu
se adoptă măsuri la timp; acest impact se va vedea în bugetele publice, ale firmelor și
populației.
Se poate porni într-o analiză comparativă a celor doua șocuri de la impactul produs de
pandemia asupra bugetelor publice, asupra deficitelor bugetare în lume. Cum arată
graficele de mai jos, efectele au fost mari și augmentează preocuparea privind
sustenabilitatea finanțelor publice, a datoriilor publice.
Grafic 2.1. Ponderea deficitelor în PIB
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Grafic 2.2. Ponderea datoriilor în PIB
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Scăderea ratelor naturale ale dobânzii21 în multe economii, cu efecte asupra ratelor de
politică monetară, ca și dezinflația mare din multe economii avansate, au făcut să se
21 Care ar asigura utilizarea deplină a factorilor de producție în condiții de stabilitate a prețurilor (accepția lui Knut Wicksell).
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vorbească despre un nou normal, despre un nou regim de politică monetară
(Blanchard, 2019). S-au și pus în discuție praguri de la care ar deveni nesustenabile
datoriile publice – așa cum erau sugerate de Reinhart și Rogoff (în jur de 90 la sută din
PIB pentru economiile dezvoltate, Reinhart și Rogoff, 2009).
Pandemia a schimbat parțial datele problemei întrucât a fost nevoie de intervenție
fiscal/bugetară pe scară largă și de operațiuni neconvenționale ale băncilor centrale.
Este de observat însă că forma specifică a intervenției guvernelor și băncilor centrale
în economii, pentru a atenua efectul sever al pandemiei și al lockdown, a ținut cont
și de constatarea că ratele naturale, implicit și cele efective, ale dobânzilor au scăzut
foarte mult.

Invocarea impactului economic al pandemiei are însă relevanță limitată. Pentru că șocul
pandemiei poate fi apreciat mai degrabă ca fiind tranzitoriu (vezi graficul de mai jos), în
măsura în care se vaccinează o mare parte a populației și se obține imunitate colectivă
la un asemenea șoc – chiar daca răni ale pandemiei lasă urme adânci, cu sechele majore
și modificări structurale în economie, fiind și o luptă de uzură cu mutanți ai virusului
SARS-CoV-2, cu efecte mai puțin vizibile (precum impactul asupra educației, sau costuri
de ordin psihologic). Va trebui să se aloce mai multe resurse pentru sistemele medicale,
dar bugetele publice nu ar avea de ce să fie destabilizate în general dacă se ating
niveluri ale activității economice pre-pandemie în mod durabil.
Tot ca șoc foarte puternic, dar temporar, poate fi văzută și criza financiară globală
izbucnită în 2008 (tot în figura de mai jos), chiar dacă există sechele și efecte mai puțin
bune reprezentate de efectele operațiunilor neconvenționale ale băncilor centrale și
există și „capcana datoriilor publice” (debt trap) în situația în care ar trebui să se
înăsprească politicile monetare în mod semnificativ (dacă inflația aflată deja pe o
traiectorie ascendentă și-ar continua dinamica și după 2021).
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2.3. Schimbările climatice ne introduc într-o altă paradigmă
Schimbarea de climă ne introduce într-o altă paradigmă, în sensul că efectele asupra
activității economice și asupra bugetelor publice, comunitare și individuale, ale
firmelor, sunt permanente și se pot amplifica (agrava) dacă nu se iau masuri la timp.
Este ca și cum intrăm într-o perioadă foarte lungă de management al unor situații
extreme.
Este de repetat, impactul este dublu: prin măsuri ex post, de atenuare a suferințelor,
de reconstrucție; și prin măsuri de prevenție/ex ante, de atenuare a unor efecte
viitoare. Impactul se poate vedea în dinamica activității economice, în volumul
cheltuielilor bugetare preconizate.
Graficul 2.4 caută să ilustreze impactul schimbărilor climatice comparativ cu șocul crizei
financiare și cel al pandemiei asupra activității economice (PIB-ului). Dacă facem
abstracție de durata celor doua șocuri menționate, se observă o revenire a nivelului
activității economice, a PIB (se ignoră însă costuri invizibile). În cazul schimbărilor
climatice, dacă nu se iau masuri la timp, se poate intra pe traiectorii de descreștere22.
Traiectoria albastră punctată este o fantezie (total nerealistă) întrucât presupune niciun
efect al schimbărilor climatice și o rată de creștere seculara la nivelul UE de 2 la sută
anual (așa cum arată estimări ale creșterii potențiale a țărilor dezvoltate din UE).
Dacă am avea o schimbare a naturii/conținutului dezvoltării, progresului, s-ar putea
imagina o asemenea dinamica anuală, dar nu cu datele actuale23.

22 Un coleg observa că și dacă se iau masuri la timp, o decelerare a activității economice este de anticipat având în vedere că se

trece la un nou model de creștere – anumite industrii vor pierde și se vor comprima iar acest efect (asupra PIB) va predomina
pe termen scurt în fața efectului favorabil al implementării (dar cu efecte pe termen mediu) noilor tehnologii. Dar rata de
creștere a PIB se poate mări din nou de la un punct, când efectele bune prevalează față de cele rele.
23 Sunt economii (țările nordice, UK) unde pare să se fi decuplat creșterea economică de consumul de combustibili fosili, dar

mai este cale până la limitarea emisiilor de carbon așa cum este dezirabil.
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Curbele cu rate de încetinire a creșterii anuale de 0,1 pp și, respectiv, 0,2 pp din PIB
încearcă să sugereze efecte distructive ale schimbărilor climatice dacă nu se iau măsuri
adecvate, cu efecte vizibile/măsurabile și invizibile. Având în vedere orizontul lung de
manifestare al efectelor schimbărilor climatice, traiectoria cu rata de încetinire mai
mare (0,2 pp anual) ilustrează, pe termen mediu, o deteriorare mai puternica a
habitatului și a condițiilor economice și, implicit, și a celor sociale. Graficul 2.4 ilustrează
evoluții liniare, dar pot avea loc discontinuități majore, manifestări non-liniare.
Traiectoria roșie, cu rata de creștere de 1 la sută anual pe termen lung ar ilustra măsuri
de combatere a efectului de seră și de realizare a unei economii circulare – ar fi o
traiectorie optimă, care să nu „sugrume” activitatea economică prin masuri prea
drastice și, totodată, să realizeze o dezvoltare economică sustenabilă. Poate că de la
un punct, cu schimbarea naturii/conținutului creșterii, se poate reveni la o rată de
expansiune a PIB de 2 la sută anual. Graficul 2.4 este un simplu exercițiu, care încearcă
să ilustreze amenințarea reprezentată de schimbările climatice.
Este de presupus că impactul asupra bugetelor publice va fi sever întrucât este nevoie
de investiții publice, eșalonate pe o perioadă lungă de timp. Amar Bhattacharya și
Nicholas Stern (coordonator al faimosului raport din 2006 al Trezoreriei britanice, care
spunea despre schimbările climatice că nu sunt percepute, internalizate de piețe, care
sunt mioape, Stern, 2007) considera că la nivelul economiei globale ar fi nevoie de
investiții suplimentare (legate de finanțarea tranziției verde) de cca. 2 la sută din PIB în
fiecare an (Bhattacharya și Stern, 2021).
O mare parte din investițiile suplimentare este necesar să fie derulate de sectorul
public. Aceasta, alte condiții neschimbate, înseamnă creșteri semnificative ale
deficitelor bugetare, ale datoriilor publice. Drept este că acest impact financiar este de
comparat cu beneficii viitoare ale atenuării schimbărilor climatice – este ceea ce ar
ilustra modelele de echilibru intertemporal care internalizează schimbările climatice.
În plus, investițiile publice au prin definiție și avantajul că ar putea stimula (prin efectul
crowd in) investițiile companiilor private care, în absența acestor cheltuieli publice, ar fi
tentate să își amâne propriile planuri investiționale.
Creșterea prețurilor la energie (urmare a taxei pe carbon), cel puțin în faza de tranziție
către energia curată și ieftină, are efecte distribuționale importante și trebuie să fie
avute în vedere; persoanele/grupurile care pierd mult în această tranziție trebuie să fie
compensate, ceea ce, din nou, are implicații pentru bugetele publice, pentru viața
socială și politică. Și schimbarea modului de a obține hrana și compoziția acesteia va
avea implicații majore de ordin economic și social.
Este de presupus că schimbările climatice și alte șocuri adverse puternice vor obliga la
modificări în regimurile fiscale, astfel încât să fie menținută homeostaza sistemelor
economice/sociale. Schimbările preconizate privind impozitarea companiilor mari, care
practică arbitraj de jurisdicție fiscală, este un indiciu major în acest sens.
Impactul asupra bugetelor publice ar trebui să includă și cheltuieli de „damage control”
când se produc evenimente extreme, inclusiv dezastre naturale. Adică, la cele 2 la sută
din PIB cheltuieli anuale de prevenție, de trecere la o alta traiectorie de evoluție a PIB,
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care să țină cont de atenuarea în viitor a impactului, se adaugă cât costă să se
amortizeze șocul unor evenimente extreme, ce ar implica constituirea unor rezerve
financiare importante de către autoritățile publice.
Este de repetat că șocul pandemiei nu revelează modificări structurale de anvergură în
bugetele publice în lume, chiar dacă sistemele medicale vor trebui să capete mai multe
resurse în viitor – în termeni absoluți și relativi. În timp ce, este de prezumat, schimbările
climatice vor obliga bugetele publice să fie considerabil mai robuste, capabile să
furnizeze bunuri publice esențiale în condiții adverse extreme. Sunt câteva piste de
judecare a impactului asupra bugetelor publice:
• Nevoia de regândire/reconstrucție a unor infrastructuri critice, care poate cere
cheltuieli mari (NGEU al UE poate fi văzut și din această perspectivă, ca și programul de
investiții publice al administrației Biden in SUA);
• Nevoia de trecere la utilizarea de energii verzi, care nu produc efect de seră;
• Protejarea pădurilor, a habitatului în general;
• Această tranziție este costisitoare pentru țări care depind mult mai ales de cărbune și,
într-o mai mică măsura, de gaz (gazul natural fiind un combustibil de tranziție, mai ales
dacă acesta ar putea fi combinat în tehnologiile viitorului cu hidrogen);
• Reamenajarea teritoriului, ce în cazul României implică și sistemul de irigații, protecția
resurselor de apa;
• Sprijinirea agro-business din perspectiva probabilei creșteri a prețurilor la alimente –
aici se va manifesta o schimbare de prețuri relative în favoarea alimentelor „curate” și a
energiei „curate”;
• Resurse ușor mobilizabile pentru intervenție în situații de urgență; existența de buffere
mai mari la nivelul guvernului;
• Aplanarea efectelor distributive ale creșterii prețului la energie – cel puțin într-o primă
fază.
Statele care au venituri bugetare joase au și o fragilitate/vulnerabilitate mai mare; este
cazul României, care are cel mai jos nivel al acestor venituri (ca pondere în PIB) în UE –
dacă facem abstracție de Irlanda, care este de facto un paradis fiscal – Graficul 2.5.
Deși tranziția verde se va face gradual, costuri nete importante, mai ales la început,
sunt inevitabile. Aceste costuri trebuie însă să fie evaluate în raport cu costurile
inacțiunii! Acestea din urmă se văd deja în efecte ale încălzirii globale, care vor fi tot
mai severe dacă nu se iau măsuri la timpul cuvenit, mai ales că pot interveni
non-liniarități în manifestarea efectelor menționate.
Ca în orice tranziție complicată, există grupuri de oameni, sectoare economice
(ce produc sau se bizuie pe combustibili fosili) ce ar suferi în mai largă măsură
impactul tranziției. Aici avem de-a face cu o „economie politică” a tranziției.
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În numeroase analize la nivel internațional se vorbește despre sustenabilitatea
finanțelor publice și tot mai mult se amintește de schimbarea de climă și îmbătrânirea
populației (ageing)/demografie (ce privește și migrația populației).
Dacă îmbătrânirea (ca fenomen global) pune în discuție sustenabilitatea sistemelor de
asistență socială, schimbarea de climă poate produce necazuri mai mari prin implicații.
Deoarece:
• Ramuri/sectoare economice vor fi puternic lovite, chiar anihilate (cazul celor care
produc combustibili fosili24);
• Șomaj structural de amploare dacă nu se produce o realocare a lucrătorilor;
• Nevoia de a asigura venituri minime, de incluziune;
• Sisteme bancare aflate în dificultate din cauza expunerilor pe sectoare poluante;
• Taxa pe carbon, ce va afecta sever sectoare economice și va impune modificări în
producție și consum.
O taxă pe carbon (ca taxa Pigou)25, văzută ca optimă la nivel global, pentru a
diminua/limita emisii de carbon, ar fi după unele estimări de 75-80 USD pe tona de
emisie carbon (Parry, 2021)26. Unii experți consideră că plafonul de preț/taxă pentru
economii emergente cu venituri înalte să fie de 50 USD pe tona de carbon și să fie de
25 USD pe tona de carbon pentru economii emergente cu venituri mai joase (lower
income emerging markets, Parry, 2021). William Nordhaus, laureat al Premiului Nobel
24 Este o mare provocare pentru economiile care depind preponderent de exploatarea combustibililor fosili și ale căror bugete

publice depind covârșitor de redevențe și alte venituri datorate acestor resurse.
25 Taxa pe carbon este susținută de mai mult timp de diverși economiști între care William Nordhaus, Laura d’Andrea Tyson,

Jeffrey Sachs, Helene Rey, etc. Și Milton Friedman a vorbit de o taxă necesară pe poluare cu decenii în urma. Gregory Mankiw
a înființat în 2006 Clubul Pigou, al celor care pledează inclusiv pentru o asemenea taxă.
26 Prețul mediu în lume al tonei de emisie de carbon este în prezent de cca 3USD față de cel de 75 USD cât ar fi necesar pentru a

reduce emisiile de carbon la sub 2 grade Celsius față de nivelul pre-industrial. Dar situația este foarte inegală (prețul este de
peste 50 euro în UE). În prezent, există peste 60 de scheme de taxe pe carbon și ETS în lume (Parry, 2021).
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pentru economie și unul dintre experții de vârf în economia mediului, a afirmat la
conferința Băncii Centrale Europene din 2020 dedicată schimbărilor climatice că, peste
80 la sută din activitatea economică nu ține cont de impactul emisiilor de carbon
(Nordhaus, 2020).
Există însă incertitudini privind nivelul optim al taxei pe carbon. De aceea, o abordare
pragmatică, preferată de guverne și bănci centrale, încearcă să limiteze emisiile de
carbon prin plafoane, urmată de crearea unei piețe a certificatelor de emisie, ce vor fi
tranzacționate la prețul impus de raportul cerere/ofertă implicat de volumul maximal
tolerat al emisiilor poluante (așa numitul sistem al certificatelor de emisii, Emmissions
Trading System, ETS). Desigur, în practică, se poate recurge la o combinație între taxa
pe carbon și ETS.
Impactul schimbărilor climatice asupra activității economice poate fi imaginat printr-o
funcție de producție clasică (tip Solow) în care Q (producție/PIB) = f (K (E), L (E), E), unde
K reprezintă stocul de capital, L se referă la resurse de muncă, iar E denotă mediul
înconjurător. K și L depind ele însele de calitatea mediului înconjurător, de variabila E.
Alte condiții neschimbate (ceteris paribus), o deteriorare a ambientului (E) duce la
scăderea lui Q. Această scădere se poate observa atât pe flux, nivel al lui Q, cât și pe
stoc, avuție – adică pe calitatea lui K și a lui L. Într-o formă simplificată, se poate arăta
că, de fapt, Q este funcție de E, Q=f(E). Se poate interpreta această inferență și astfel:
pentru fiecare unitate de produs/serviciu care satisface o nevoie a omului se va cheltui
mai mult, cel puțin pe termen scurt, în măsura în care conștientizăm nevoia de a
combate efectele rele ale schimbărilor climatice. Sau, pentru a nu deteriora E va trebui
să consumăm mai puține resurse materiale.
Impactul asupra bugetului public este o creștere a cheltuielilor de prevenție (ex ante) și
de limitare (ex post) a stricăciunilor induse de impactul schimbărilor climatice; această
creștere echivalează cu o mărire a deficitului bugetar în lipsa unor masuri de compensare
financiară. Și datoria publică crește dacă se adâncește deficitul bugetului public,
bineînțeles, dinamica acesteia depinzând în mod direct și de dinamica PIB.
Este necesară aici o observație cheie: cu cât Q este mai „curat”, cu atât mai slabă este o
relație directă între creșterea sa și deteriorarea lui E. Aceasta observație duce cu gândul
la neutralitatea lui Q în sensul limitării emisiilor de carbon, proces ce ar urma să aibă loc
în timp, de o maniera graduală. Și mai duce cu gândul la distincția între PIB (Q) și un PIB
ce exprimă calitatea vieții, ceea ce este numit GWP (bunăstarea agregată; Stiglitz, Sen,
Fitoussi, 2008); fiindcă nu orice creștere de Q înseamnă și creștere de bunăstare
agregată. În fapt, poate avea o creștere a lui Q concomitent cu o descreștere a GWP.
O altă observație privește „deprecierea” stocului de capital și de resurse umane de
către schimbările climatice (dE). De aceea, K și L sunt privite drept funcție de E.
Operează aici un trade-off intre dezideratul de a limita emisiile de carbon și producție,
Q/PIB. Această relație trebuie să fie privită în dinamică. Mai ales dacă renunțarea la un
capital poluant (murdar) este însoțită și de apariția unui capital „curat”. În figura 4
traiectoria roșie ar fi o cale magistrală prin care se înlocuiește capitalul „murdar” cu
capital „curat”.
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Trebuie găsită deci o traiectorie optimă, care să concilieze necesitatea de a permite
economiei să funcționeze pentru a furniza bunuri și servicii de bază oamenilor la prețuri
accesibile cu necesitatea de a reduce emisiile de carbon27, de a proteja biodiversitatea
și de a realiza circularitatea resurselor în natură.
Cele afirmate mai sus trebuie să fie nuanțate în funcție de circumstanțe, fiindcă
economiile/societățile au nivele de dezvoltare și dimensiuni diferite, structuri de
producție și consum energetic diferite. De aceea este nevoie de colaborare pe plan
internațional și de a compensa acele țări a căror tranziție este mai anevoioasa/costisitoare.

2.4. Cazul României
Criza financiara și Pandemia au suit datoria publică de la cca. 15 la sută din PIB în 2008
la peste 47 la sută din PIB la finele anului 2020 – este drept și în contextul unor politici
fiscale prociclice.
Schimbările climatice și alte evenimente extreme vor pune presiune crescândă asupra
bugetului public, în condițiile unui spațiu fiscal foarte limitat în cazul României.

Analize ale Consiliului Fiscal, pornind de la ipoteze ale CNSP și Strategia de convergență
oficială, arată că o consolidare bugetară28 cu o rată de corecție medie anuală a deficitului
bugetar de cca. 1,5 la sută din PIB ar stabiliza datoria la puțin peste 50 la sută din PIB la
27 Se poate face o analogie cu dilema pe care au avut-o autoritățile publice atunci când au decis închiderea parțială a

economiilor (lockdown).
28 România este sub incidența procedurii de deficit excesiv, fie acțiunea acesteia suspendată în perioada 2020-2021.
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orizontul lui 2024. Cu un pas de corecție de 1 la sută din PIB datoria publică s-ar
stabiliza la sub 60 la sută din PIB cu un orizont mai lung de timp – în 2026. Analiza ia în
considerare diverse scenarii, care depind de variabile esențiale precum rata de creștere
a economiei, rata dobânzii la care se finanțează serviciul datoriei publice, pasul de
corecție a deficitului. Indiferent de scenariul considerat, datoria publică a României este
proiectată să crească pe parcursul perioadei 2021-2024, depășind nivelul de 50 la sută
din PIB chiar și în cazul celor mai optimiste ipoteze. Raportarea la aceste valori este
relevantă chiar dacă Pandemia modifică contextul de judecare a situației și corecția
dezechilibrului bugetar.
Corecția bugetară cu reducerea deficitului bugetar și tinerea sub control a cheltuielilor
publice sunt esențiale pentru stabilizarea nivelului datoriei publice, chiar și în condițiile
în care România ar avea creșteri economice înalte. O situație economică caracterizată
de niveluri ridicate ale inflației poate genera riscuri suplimentare din prisma faptului că
ratele de dobândă sunt așteptate să crească pe termen mediu, ceea ce ar face ca serviciul
datoriei să pună presiuni suplimentare asupra bugetului public.
Pentru țările cu venituri bugetare foarte mici situația ar fi tare complicată, mai ales dacă
nu se poate miza pe alte resurse. România are o șansă extraordinară din acest punct de
vedere: deși are venituri fiscale/bugetare foarte joase (între cele mai mici din UE),
resursele europene (mai ales din NGEU/PNRR, ce se ridică la 29,2 miliarde euro) pot
finanța tranziția verde pe scară largă, România beneficiind de una din cele mai
generoase alocări raportate la PIB. PNRR înseamnă pe cei 6 ani de absorbție posibilă
cca. 12-13 la sută cumulat din PIB-ul României; anual ar fi în medie cca. 2 la sută din
PIB. Dar este de văzut în ce măsură se va putea absorbi volumul acestor resurse.
PNRR trebuie să fie văzut ca o șansă excepțională și o cauză națională. Este de notat ca
la nivelul CE, al ECOFIN se examinează posibilitatea ca investiții suplimentare „verzi”,
care ar ajuta tranziția economiilor, să nu mai fie incluse în deficitul bugetar propriu zis.
Documente ale Consiliului Fiscal, rapoarte Euromonitor elaborate în cadrul BNR, alte
texte de analiză, reliefează rolul covârșitor pe care fondurile europene trebuie să îl
joace în transformarea economiei autohtone, în atenuarea efectului contracționist al
corecțiilor macroeconomice ce trebuie să fie realizate în anii ce vin.
România are venitul mediu/loc raportat la PIB între cele mai joase din UE, în pofida
unei creșteri semnificative în ultimele două decenii. Persistă totodată o inegalitate
mare a veniturilor exprimată și de un coeficient GINI între cei mai ridicați în UE.
Cum combaterea efectelor schimbărilor climatice reclamă descurajarea exploatării
combustibililor fosili – inclusiv printr-o taxă pe carbon, impactul distribuțional al creșterii
prețurilor la energia murdară este/va fi simțit mai sever de cetățenii cu venituri mici.
Este de subliniat că tendința de creștere pe termen lung a acestor prețuri, cerută
de combaterea efectului de seră, se împletește acum cu impactul unei redresări
economice însoțită de șocuri la prețurile combustibililor, inclusiv ca urmare a
dereglementării de pe piața internă.
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Așa cum în Europa se încearcă atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie, tot
astfel trebuie să se facă și în România. Acolo unde există abuzuri de poziție dominantă
pe piață trebuie să se ia masuri drastice – inclusiv prin taxare puternică a profiturilor
necuvenite (windfall gains tax), chiar plafonare de prețuri o perioadă de timp când
acestea o iau razna. Deci nu „caps” sine die, ci având în vedere condiții extreme, de
tensiune mare/criză. Abordarea trebuie să fie pragmatică și dezbărată de clișee rupte
de realitate. Suntem într-o perioadă extrem de dificilă pentru cetățeni și numeroase
firme, cu o pandemie ce continuă și când revenirea economică este inegală și cu efecte
distribuționale importante.
Vremuri extraordinare reclamă măsuri ieșite din comun. Așa cum a fost necesar și în
Pandemie pentru a sprijini cetățenii și întreprinderi (locuri de muncă).
Argumentul că nu este bine să se interfereze cu mecanismul de piață trebuie să fie
reformulat când există distorsiuni puternice și periculoase în piață – in extremis se
poate interveni. Iar investitori nu ar avea de ce să fie descurajați de măsuri cu caracter
temporar, deoarece în domeniul energiei investițiile se fac având în vedere orizonturi
mai lungi de timp.
Unele analogii ajută în înțelegerea realității. De pildă, flotarea controlata (managed
floating) este adesea preferabilă unui free floating deplin pentru regimul de curs de
schimb. Și nici economiile dezvoltate, puternice, nu sunt nepăsătoare față de o
volatilitate excesivă a cursurilor de schimb. Măsuri macroprudențiale, ce urmăresc
limitarea expansiunii excesive a creditării, sunt un alt exemplu relevant. Sau controale
asupra mișcărilor de capital ce pot destabiliza economii cu piețe financiare subțiri.
Un salariu minim este impus în numeroase economii, din multiple rațiuni economice.
Și exemplele pot continua, inclusiv din perspectiva legislațiilor anti-trust (anti-monopol).
Piața energiei este una specială prin produsul pe care îl furnizează, nu este ca, să zicem,
piața dulciurilor; utilitățile servesc întreaga economie, societate. Iar evoluții explozive,
practici speculative29, trebuie sa fie combătute/descurajate, atenuate. Dereglementarea
din acest an a prețurilor la energie pe piața internă nu a anticipat consecințele
nefaste, nu a fost bine pregătită. Contrar unor opinii, piața energiei nu este autentic
concurențială; este segmentată, așa cum este piața energiei în nu puține țări din UE.
Această afirmație nu înseamnă că piața energiei în UE nu poate funcționa mai bine.
Așa cum băncile centrale au rezerve valutare, iar guvernele au tampoane (buffere)
în bugetul public pentru situații de urgență, tot astfel trebuie să existe rezerve de
combustibili, capacitate de back up pentru furnizarea energiei (ce poate intra în
funcțiune la nevoie). În general, guvernele ce au în minte și situații neprevăzute au grijă
să beneficieze de rezerve de hrană, de combustibili, pentru situații foarte dificile, de
criză (rezerve care nu se pot rezuma numai la nevoile armatei, de securitate națională
în sens limitat); sunt așa numitele rezerve strategice.
Privind dezideratul de realizare a independenței energetice, este mai corect să vorbim
despre „securitate energetică”, care implică o strategie la nivel național ce ține cont de
29 Să ne amintim ce a făcut Enron în California tratând energia ca un produs ce putea fi speculat pe piață indiferent de consecințe.
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UE și aspecte geopolitice. Aici trebuie să fie menționată Inițiativa celor 3 Mari, care
urmărește colaborarea între cele 12 state în domeniul aprovizionării cu energie și
transporturi.
Privind o strategie națională, nu poți cere companiilor de stat din domeniul energiei să
facă investiții considerabile dacă le iei o parte substanțială din venituri în mod
sistematic (dincolo de impozitele normale) – așa cum s-a întâmplat în anii din urmă,
pentru a suplimenta veniturile bugetului public. Un stat acționar majoritar la asemenea
companii trebuie să gândească realizarea de investiții în raport cu o strategie națională.
Aceasta privește și tranziția verde, ce înseamnă valorificarea resurselor din PNRR.
Trebuie să fie puse în valoare zăcămintele din platforma Mării Negre, măcar pentru
perioada de tranziție ecologică pe care o avem la dispoziție. Ani de zile s-a întârziat cu
legea off-shore; și trebuie diversificate sursele de aprovizionare.
Există în România și o subfinanțare cronică a educației publice, a sănătății publice, care
cumulat este de cca 2,5 la sută din PIB sub media din UE. Când judecăm precaritatea
bugetului public și resursele adiționale necesare pentru a face față la șocuri adverse
(ex.: schimbările climatice) trebuie să avem deci în vedere și volumul insuficient de
bunuri publice de bază oferite societății românești.
Tot documente ale Consiliului Fiscal menționează că este de dorit să se ajungă la
venituri fiscale (inclusiv contribuții) de 30-31 la sută din PIB în câțiva ani pentru a
permite amortizarea șocurilor adverse, pentru a facilita corecția macroeconomică.

2.5. Schimbările climatice sunt o cauză globală
Lumea este interdependentă și combaterea emisiilor de carbon, ca și protecția
diversității biosferei, realizarea unor sisteme economice circulare – care să recicleze
resursele în natura – sunt imperative globale.
Dacă nu se va reuși în marele demers de a reduce emisiile de carbon, dereglări
economice majore vor prolifera, ceea ce s-ar vedea și în anomii sociale grave – va fi
afectată homeostaza sistemelor sociale din cauza frustrării/disperării multor oameni și
a unor fenomene sociale (inclusiv migrației masive) tot mai greu controlabile. Entropia30
în sisteme va crește rapid în lipsa unor forțe neg-entropice, care ar trebui sa fie politici
publice lucide, modele de business ce răspund cerințelor combaterii efectelor nocive
ale schimbărilor climatice. Hrana (cum suntem obișnuiți acum, dar pornind de la ideea
că ființa umana se poate adapta la condiții adverse) va fi mai rară, apa de asemenea.
Prețuri relative se vor schimba în mod dramatic în sistemul economic, cu implicații
multiple și vaste. O asemenea stare distopică este amintită într-un text anterior privind
„spectrul civilizațiilor hidraulice” (Dăianu, martie 2021).

30 Merită să amintim contribuția de pionier a lui Nicolas Georgescu-Roegen la înțelegerea relației între procesul economic și

mediul înconjurător (vezi și Georgescu-Roegen, 1971). El este precursor al avertismentelor făcute de Clubul de la Roma, al
cercetărilor realizate de profesorul Jay Forrester la MIT.
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Combaterea emisiilor de carbon (limitarea efectelor de seră), protejarea biodiversității,
realizarea circularității sistemelor, reclamă colaborare, înțelegere între marii actori
economici și politici ai lumii – SUA, China, UE, India etc.
În economie, societate, se cere cooperare și solidaritate. Dar acest deziderat nu este
simplu de realizat; există numeroase impedimente ce țin de interese geopolitice
divergente, de rivalități economice mari, de animozități cu origine în istoria mai
îndepărtată și recentă, de disonanțe culturale și etnice, religioase, etc. Și totuși, dacă
vrem ca omenirea să supraviețuiască este nevoie de colaborare.
Unde solidaritatea și cooperarea lipsesc domină sentimente și comportamente de genul
„sauve qui peut”(se salvează cine apucă) – s-a văzut/se vede din păcate și în Pandemie,
cu naționalismul vaccinurilor, cu deficitul mare de atenție și responsabilitate pe care
națiunile bogate îl manifestă (încă!) față de cele sărace. Este aici o miopie clară având în
vedere că mutanții Covid-19 găsesc mai mult spațiu de producere cu cât rata de
vaccinare este mai joasă la scară globală, în diverse comunități naționale și locale.
Să revenim în final la chestiunea „acțiunii colective”, de loc simplu de rezolvat. Oamenii,
prin excelență, operează cu orizonturi de timp scurte, mai ales când grijile cotidiene
sunt copleșitoare. Să le vorbești de amenințarea existențială pe care o reprezintă
schimbarea climatică pare că vine dintr-o realitate paralelă – chiar dacă media
internațională este plină de imagini ale efectelor acestor schimbări.
Viitorul nu are o determinare mecanică, cu o mișcare imanentă către ceea ce ar spune
câștiguri ale științei, ale cunoașterii moderne, în sensul ascensiunii umane așa cum era
imaginată, de exemplu, de matematicianul și fizicianul Jacob Bronowski. Cum au fost
războaie mondiale nimicitoare și alte grozăvii în secolul trecut, tot astfel se pot comite
greșeli enorme prin consecințe acum și în viitor. Este de văzut dacă minți luminate,
lucide și care gândesc în termenii unui numitor comun (ca interes comun de bine) la
scara omenirii vor putea genera o „acțiune colectivă” care să o salveze.
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3. Evoluția deviațiilor de la exigențele criteriilor
de la Maastricht
Evoluțiile indicatorilor macrofinanciari prevăzuți de setul de criterii de convergență
nominală au confirmat, în trimestrul trei al anului curent, schimbările de tendință
consemnate în ediția precedentă a Euromonitorului pentru trimestrul secund. Ritmurile
înregistrate evidențiază accentuări notabile în cazul randamentelor titlurilor de stat pe
termen lung și ratei inflației, care și-au intensificat creșterile. În același timp, cursul de
schimb s-a menținut cvasi-staționar, iar datoria publică în proximitatea pragului de
50 la sută din PIB.

Indicatorii de convergență
nominală și-au continuat
evoluțiile consemnate
anterior, însă într-un ritm
accentuat în unele cazuri

Deviațiile de la exigențele criteriilor de la Maastricht au continuat să înregistreze
ajustări, pe fondul evoluțiilor valorilor de referință în cazul cerințelor exprimate în
termeni relativi. Tabloul de bord evidențiază ameliorări ale abaterilor ratei inflației și
ratei dobânzii pe termen lung, de natură temporară, însă, potrivit estimărilor pentru
finalul anului curent (a se vedea Tabelul 3.1).

Atenuarea derapajelor
substanțiale de la exigențele
criteriilor a continuat, totuși,
pentru moment,
la majoritatea capitolelor

Tabel 3.1 Evoluția încadrării în criteriile de la Maastricht

Soldul bugetului consolidat*
(procente în PIB )

2021

2020

2019
T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

-4,4

-5,1

-6,8

-7,5

-9,4

-9,3

-8,2

n.a

T4 (e)
-8,0

(-3,0)

(-3,0)

(-3,0)

(-3,0)

(-3,0)

(-3,0)

(-3,0)

(-3,0)

(-3,0)

Datoria publică

35,3

37,4

41,1

43,1

47,4

47,7

47,5

48,5

49,3

(procente în PIB )

(-60)

(-60)

(-60)

(-60)

(-60)

(-60)

(-60)

(-60)

(-60)

Rata dobânzii pe termen lung
(procente pe an, medie anuală )
Cursul de schimb față de euro**
(apreciere(+)/
depreciere(-) procentuală)
Rata inflației (IAPC)
(procente, medie anuală )

4,5

4,4

4,3

4,2

3,9

3,5

3,2

3,1

3,6

(3,5)

(2,9)

(3,0)

(2,9)

(2,7)

(2,6)

(2,4)

(2,5)

(2,6)

+0,3/-3,0 +0,9/-3,8 +0,9/-3,8 +0,1/-4,7 -0,2/-4,6 +0,8/-3,5 +0,1/-4,1 -0,2/-4,3 0/-3,7
3,9

3,7

3,2

2,8

2,3

2,1

2,4

2,9

4,0

(1,9)

(1,8)

(1,4)

(1,0)

(0,5)

(0,1)

(0,7)

(1,4)

(2,2)

e) estimare
( ) – valoare de referință
*) Metodologie SEC 2010; medie mobilă pe ultimele 4 trimestre, cu excepția datelor pentru final de an (T4)
**) calculat pentru ultima lună a trimestrului ca deviația maximă a cursului de schimb al leului față de euro pe 24 de luni
comparativ cu media lunii premergătoare acestui interval
Sursa: Eurostat, Comisia Europeană, Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor

În plus, cele mai recente date privind execuția bugetară sugerează continuarea
procesului de ajustare a dezechilibrului finanțelor publice declanșat la începutul anului
curent, deficitul bugetar fiind cu 2,6 puncte procentuale mai redus (metodologie cash)
la sfârșitul lunii septembrie 2021 (3,8 la sută din PIB) decât în cel înregistrat în aceeași
perioadă a anului anterior (6,4 la sută din PIB). Magnitudinea corecției pe parcursul
trimestrului trei a fost, de altfel, echivalentă rezultatului cumulat pentru precedentele
două trimestre, când consolidarea bugetară a totalizat un nivel de 1,3 puncte
procentuale31. Cel mai recent rezultat disponibil32 privind soldul bugetar determinat pe

Magnitudinea corecției
bugetare în trimestrul III
a fost cât cele din primele
două cumulat

31 Deficit de 3 la sută din PIB la finalul lunii iunie a.c. față de 4,3 la sută din PIB în 2020T2; execuția bugetară pentru luna

octombrie 2021 indică menținerea deficitului în proximitatea nivelului de 4 la sută din PIB (-3 puncte procentuale față de
perioada corespunzătoare a anului precedent).
32 Deficit bugetar, calculat ca medie mobilă pe ultimele patru trimestre pentru comparabilitate cu datele de final de an, cu

1,2 puncte procentuale mai redus decât valoarea aferentă T4 2020 (8,2 la sută din PIB față de 9,4 la sută din PIB). Valorile
ajustate sezonier ale deficitelor bugetare din primele două trimestre ale anului curent (fără recalculare pe baza mediei
mobile) se situează în linie cu media zonei euro, respectiv 7 la sută din PIB.
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baza metodologiei UE (SEC 2010), respectiv cel pentru sfârșitul trimestrului secund al
anului curent, confirmă indiciile oferite de execuția bugetară (potrivit metodologiei
cash) în planul inițierii procesului de consolidare a finanțelor publice ale României.
Rezultatul favorabil consemnat reflectă, totuși, inclusiv recuperarea parțială a
contribuțiilor la asigurări sociale și TVA amânate la plată în anul 2020, dar și consecințe
ale izbucnirii valului 4 al pandemiei în luna septembrie, precum încetinirea dinamicii
economice și majorarea cheltuielilor bugetare pentru asistență medicală. Totodată,
ponderea cheltuielilor de capital, deși rămâne suboptimală din perspectiva „regulii de
aur” a finanțelor publice, s-a ameliorat (+6 puncte procentuale la 38 la sută din deficitul
bugetar). Totuși, majorarea cheltuielilor cu dobânzile în cadrul bugetului general
consolidat s-a accentuat în perioada analizată, ritmul anual de creștere al acestora
ajungând la 5 la sută, comparativ cu 2,5 la sută la finalul primului semestru al anului
curent. Prognoza Comisiei Europene pentru sfârșitul anului rămâne un deficit ESA de
8 la sută din PIB.
Senzitivitatea
situației finanțelor
publice la riscul de
curs de schimb a
rămas la nivelul
înregistrat anterior

Deviația pozitivă a
randamentelor
titlurilor de stat pe
termen lung de la
valoarea de referință
a continuat să se
ajusteze, însă într-un
ritm atenuat
Intervalul de
fluctuație în cazul
cursului de schimb
și-a menținut
amplitudinea, însă a
trecut pe un palier
descendent cu 0,2 pp

Evoluția datoriei guvernamentale în perioada iulie-septembrie 2021 (+30 miliarde lei la
556 miliarde lei, respectiv la 48,5 la sută din PIB33) a depășit semnificativ magnitudinea
dezechilibrului bugetar consemnat în acest interval de timp (10,5 miliarde lei), majorând
rezervele de prefinanțare constituite încă din anul 2020. Senzitivitatea relativ înaltă a
situației finanțelor publice la riscul de curs de schimb și-a întrerupt, totuși, dinamica
ascendentă, elasticitatea ritmului de creștere a ponderii datoriei guvernamentale în PIB
la variația cotației valutare rămânâmd la valoarea de 26,2 la sută. Prognoza pentru
sfârșitul anului, potrivit datelor actualizate ale CE, indică menținerea datoriei publice
sub pragul de 50 la sută din PIB.
Indicatorul privind randamentele titlurilor de stat pe termen lung (medie anuală) și-a
încetinit notabil tendința descendentă, scăzând marginal în T3 2021 (0,1 puncte
procentuale) până la valoarea de 3,1 la sută34, față de corecțiile anterioare de cca.
0,3 puncte procentuale în fiecare din precedentele trei trimestre. În același timp, nivelul
de referință a crescut cu 0,1 puncte procentuale, ajungând la 2,5 la sută, pe fondul unei
schimbări de structură în baza de calcul35. Astfel, deviația pozitivă a randamentelor
titlurilor de stat pe termen lung față de limita corespunzătoare a ajuns la 0,6 puncte
procentuale la sfârșitul lunii septembrie 2021, de la 0,8 puncte procentuale în T2 2021.
Estimările pentru sfârșitul anului sugerează, însă, erodarea cvasi-integrală a corecțiilor
realizate în primele trei trimestre ale anului curent, deviația randamentelor titlurilor de
stat pe termen lung fiind așteptată să revină la cca. 1 punct procentual.
Cursul de schimb față de euro a rămas cvasiconstant pe parcursul trimestrului trei
al anului 2021, în pofida menținerii deficitului de cont curent mediu lunar în
perioada iulie-septembrie la nivelul elevat înregistrat în perioada aprilie-iunie a.c.
(cca. 1,5 miliarde euro36), fără afectarea rezervei valutare. Gradul de finanțare a
33 Nivel inferior celui consemnat în ediția precedentă a Euromonitorului pentru data de referință mai 2021, pe fondul majorării

mai rapide a numitorului indicatorului, respectiv volumul de activitate, decât datoria guvernamentală.
34 Media trimestrială a randamentelor titlurilor de stat a crescut, însă, față de 2021T2 cu 0,7 puncte procentuale la 3,7 la sută,

în timp ce media UE a scăzut cu 0,1 puncte procentuale la 0,3 la sută.
35 Irlanda și Cipru au fost înlocuite de Malta și Portugalia.
36 Consolidarea perspectivei depășirii pragului de 6 la sută din PIB a deficitului contului curent al balanței de plăți în cursul

acestui an, respectiv a celui de 4,5 la sută din PIB în varianta cumulată cu soldul contului de capital, este preocupantă în
condițiile în care evidențele statistice de la nivelul UE pentru perioada 2005-2019 indică o incidență a episoadelor de stres
extern mai mare de 50 la sută (un caz din două) în următorii trei ani în aceste cazuri.

52

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 8 | An 3 | 2021

soldului negativ al contului curent din resurse negeneratoare de datorie externă a
continuat să fie suboptimal, înregistrând un nivel de 50 la sută37. Intervalul de
fluctuație, calculat, conform uzanței, folosind o fereastră mobilă de doi ani, s-a
translatat, totuși, descendent cu aproximativ 0,2 puncte procentuale, respectiv
de la -4,1 la sută/+0,1 la sută în T2 2021 la -4,3 la sută/-0,2 la sută în T3 2021.
Proiecția pentru sfârșitul anului indică o ușoară reducere a intervalului de variație
la -3,7 la sută/0 la sută.
Deși procesul inflaționist s-a accentuat, după aterizarea creșterii medii anuale a
prețurilor în proximitatea țintei de inflație a zonei euro, respectiv la 2,1 la sută în
T1 2021, situația criteriului privind stabilitatea prețurilor a înregistrat o nouă ameliorare
ușoară în T3 2021. Deviația ratei inflației de la valoarea de referință corespunzătoare a
scăzut cu încă 0,2 puncte procentuale la 1,5 puncte procentuale. Reducerea s-a datorat
majorării mai ample a valorii de referință corespunzătoare, aceasta urcând cu
0,7 puncte procentuale în T3 2021 la 1,4 la sută. Media ratei inflației din ultimele
12 luni a înregistrat o creștere de 0,5 puncte procentuale în T3 2021 la 2,9 la sută în
România. Prognoza actualizată a CE indică, totuși, un nivel de 4 la sută al ratei inflației
medii anuale în România pentru T4 2021, în condițiile în care rata de referință
preconizată ar urma să se majoreze la 2,2 la sută. Astfel, deviația ratei inflației este
așteptată să revină la 1,8 puncte procentuale la sfârșitul anului curent.

Situația criteriului
privind stabilitatea
prețurilor a continuat
să se amelioreze
ușor, în pofida
presiunilor
inflaționiste, însă
noua corecție se
preconizează a fi
temporară

Pe acest fond, accentuările de tendință înregistrate de majoritatea indicatorilor de
convergență nominală au fost însoțite, totuși, de corecții ușoare ale deviațiilor de la
exigențele criteriilor de la Maastricht. Deși randamentele titlurilor de stat pe termen
lung au crescut substanțial, deviația mediei anuale de la valoarea de referință
corespunzătoare a înregistrat, totuși, o ușoară ajustare. Un rezultat similar a fost
înregistrat inclusiv în cazul criteriului privind rata inflației. Datele privind execuția
bugetară (cash) de la finalul lunii septembrie sugerează că procesul de ajustare a
dezechilibrului bugetar evidențiat de datele ESA pentru finalul lunii iunie a continuat
în cursul trimestrului trei al anului curent38.
Cu toate acestea, scenariul central pentru ultimul trimestru al anului 2021 prevede
întreruperea procesului de reducere a deviațiilor pozitive, în condițiile în care
rectificarea bugetară a consemnat valorificarea marginală a veniturilor bugetare peste
așteptări pentru corecția suplimentară a dezechilibrului finanțelor publice, iar piața
titlurilor de stat s-a retensionat. Pe acest fond, accentuarea majorării randamentelor
titlurilor de stat pe termen lung până la pragul de atenție de 5 la sută (a se vedea
Graficul 3.1) în cursul lunii octombrie a.c., în pofida recentei ameliorări a perspectivei
ratingului de țară de către agenția Moody’s (de la negativă la stabilă), a marcat
reintrarea evoluției ratei dobânzii pe termen lung în disonanță față de dinamica din
zona euro, concomitent cu accentuarea riscului „D”-urilor gemene39 comparativ cu
precedenta ediție a Euromonitorului.

Scenariul central
pentru ultimul
trimestru al anului
2021 prevede
întreruperea
procesului de
corecție

37 În ameliorare notabilă, totuși, comparativ cu nivelul înregistrat în 2021T2 (40 la sută).
38 Însă magnitudinea corecției prezintă un nivel semnificativ de incertitudine, pe fondul efectului favorabil asupra încasărilor

bugetare generat de recuperările parțiale a TVA și contribuțiilor la asigurări sociale amânate în anul 2020.
39 Tandemul risc de țară – risc de depreciere a monedei naționale, pe fond de deficit extern substanțial fără finanțare

considerabilă din resurse stabile și senzitivitate relativ înaltă a datoriei publice la cursul de schimb.
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Grafic 3.1. Incidența episoadelor de stres extern în funcție de randamentele titlurilor de stat pe termen lung
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Sursa: Eurostat, Banca Centrală Europeană, Banca Națională a României

Evidențele statistice de la nivelul UE pentru perioada 2005-2019 indică o incidență a
episoadelor de stres extern de cca. 20 la sută în următorii doi ani în cazul în care media
anuală a randamentelor titlurilor de stat pe termen lung se încadrează în intervalul
3,75-5 la sută. Pentru valori mai mari de 5 la sută, dar inferioare pragului de 7,5 la sută,
probabilitatea apariției unei crize de balanță de plăți în următorii doi ani se dublează.
Analiza de
senzitivitate a
evoluției datoriei
publice evidențiază
presiunea
suplimentară
notabilă indusă de
riscul de curs de
schimb asupra
îndatorării
guvernamentale

Analiza de senzitivitate a evoluției datoriei publice la diferite ritmuri ipotetice relativ
modeste ale deprecierii cursului de schimb, în condițiile realizării unei consolidări
bugetare în perioada 2022-2025 de câte 1,5 puncte procentuale anual40, evidențiază
presiunea suplimentară notabilă indusă de riscul de curs de schimb asupra îndatorării
guvernamentale, pe fondul ponderii relativ înalte a denominării acesteia în valută, atât
din perspectiva perioadei necesare stabilizării acesteia, cât și nivelului la care se
realizează plafonarea sa (a se vedea Graficul 3.2).
Grafic 3.2. Senzitivitatea datoriei publice la riscul de curs de schimb și evoluția PIB
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*) PIB în condiții de ritm nominal de creștere cu 2 puncte procentuale mai mic decât prognoza CNSP
Notă: Rata de dobândă pentru finanțarea deficitului bugetar și a refinanțării ratelor de capital ajunse la scadență
se calculează aplicând o marjă de 0,75 pp deprecierii așteptate a cursului de schimb.
Sursa: CNSP (prognoza de toamnă 2021), BNR

Deși un ritm mediu al corecției anuale a deficitului primar de 1,5 puncte procentuale41
în perioada 2022-2025 permite aritmetic acomodarea dezechilibrului finanțelor publice,
asociat inclusiv șocului pandemic, în limita amplitudinii erodării spațiului fiscal
40 De natură a stabiliza datoria publică în orizontul 2023-2024 la valori sub 55 la sută din PIB în ipoteza materializării prognozei

CNSP privind evoluția PIB.
41 Echivalent cu un pas de magnitudine similară în termeni de deficit bugetar total (SEC 2010), în condițiile menținerii relativ

constante a ponderii în PIB a cheltuielilor cu dobânzile în contul datoriei publice.
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corespunzătoare crizei declanșate în anul 2008, respectiv o majorare a ponderii datoriei
publice în PIB de cca. 20 de puncte procentuale, rezultatul este condiționat de o serie
de ipoteze notabile. Ilustrativă, în acest sens, este proiecția privind evoluția PIB. Un ritm
cu două puncte procentuale mai scăzut al creșterii volumului de activitate economică în
perioada de analiză decât prevede proiecția Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză
(CNSP) ar fi însoțit de valori cu 5 puncte procentuale mai ridicate ale ponderii datoriei
publice în PIB la finalul intervalului (2025).

Un ritm mediu al
corecției anuale a
deficitului primar
de 1,5 puncte
procentuale permite
limitarea erodării
spațiului fiscal la
dimensiunea șocului
indus asupra
îndatorării
guvernamentale de
criza declanșată în
anul 2008, însă
condiționat de o
serie de ipoteze
notabile

Stabilizarea datoriei publice în orizontul 2026 la pragul de 60 la sută din PIB în condițiile
scenariului cu un ritm anual de consolidare bugetară de 1 punct procentual în termeni
de ajustare a deficitului bugetar presupune un nivel mediu anual al deprecierii cursului
de schimb de maximum 2,5 la sută42 și materializarea prognozei CNSP privind evoluția
PIB.
Contorul deviațiilor de la valorile de referință corespunzătoare consemnează extinderea
perioadelor de abatere de la exigențele criteriilor de la Maastricht, după cum urmează:
(i) 16 trimestre consecutive de depășire a limitei în cazul criteriului privind rata
dobânzii, (ii) 14 în cazul ratei inflației, și (iii) 11 pentru soldul bugetar.
Perspectivele revenirii acestor indicatori la niveluri compatibile cu exigențele criteriilor
de la Maastricht depășesc orizontul uzual de prognoză. Potrivit Strategiei Fiscal-Bugetare
și noii recomandării CE adresate Consiliului în privința coordonatelor ieșirii României
din procedura de deficit excesiv, orizontul de timp pentru reintrarea deficitului bugetar
în limita de 3 la sută din PIB rămâne 202443.
Corectarea dezechilibrului finanțelor publice, va facilita, în final, inclusiv reîncadrarea în
limitele aferente criteriilor privind rata inflației și rata dobânzii pe termen lung, precum
și reducerea presiunilor asupra cursului de schimb, odată cu ameliorarea situației
contului curent.

42 Concomitent cu menținerea costului mediu de finanțare a deficitului bugetar la 3 la sută.
43 Potrivit Raportului privind acțiunile întreprinse la solicitarea Consiliului Uniunii Europene de ajustare a deficitului bugetar în

urma activării procedurii de deficit excesiv pentru România, execuția bugetară înregistrată până acum nu indică riscuri pentru
nerealizarea țintei de deficit bugetar pentru sfârșitul anului 2021. Ajustarea deficitului bugetar pe termen mediu se explică în
principal prin reducerea semnificativă a ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, în timp ce ponderea veniturilor fiscale rămâne
relativ constantă. În plus, impactul pozitiv al reformelor și investițiilor avute în vedere în Planul de Redresare și Reziliență al
României nu a fost luat în considerare la momentul realizării Strategiei Fiscale pentru 2021-2023. Potrivit PNRR, România
vizează consolidarea sistemului fiscal și creșterea capacității de colectare a veniturilor, cu un rezultat așteptat de cel puțin
3 procente (2,5 puncte procentuale din reforma administrației fiscale și 0,5 puncte procentuale din revizuirea cadrului fiscal)
din PIB până în 2026.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

55

România | Zona Euro Monitor

PARTEA a II-a: REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ECONOMICĂ

56

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 8 | An 3 | 2021

4. Uniunea Europeană: Implementarea
Mecanismului de Redresare și Reziliență (III)44
4.1. Scurtă recapitulare: ce a fost, ce urmează
Planul European NGEU, instrument comun de lucru pentru abordarea consecințelor
pandemiei în toate statele membre și pentru a răspunde la provocările schimbărilor
de climă, a fost prezent Consiliului în luna iulie 2020 și a intrat în vigoare la data de
12 februarie 2021, sub forma Regulamentului nr. 241/2021 de instituire a MRR (CE,
2021a). Elementul central al Planul European NGEU este MRR, o facilitate temporară
de finanțare care permite Comisiei să strângă și să direcționeze, către toate statele
membre, un număr semnificativ de resurse (723,8 miliarde euro prețuri curente),
distribuite prin: (i) împrumuturi de până la 6,8 la sută din Venitul Național Brut al unui
stat membru (în total 385,8 miliarde euro prețuri curente) solicitate până în luna august
2023 și, (ii) granturi (în total 338 miliarde euro prețuri curente), distribuite astfel:
pentru 70 la sută se iau în considerare trei criterii de evaluare: PIB invers pe locuitor,
dimensiunea populației, rata medie a șomajului între 2015 și 2019, toți raportați la
media UE; iar pentru restul de 30 la sută, în loc de rata șomajului, se va lua în
considerare pierderea în PIB real în 2020 și pierderea cumulativă în PIB real în perioada
2020-2021. Deocamdată, a fost solicitat doar 69 la sută din totalul fondurilor MRR,
în principal din cauza reticența unor state membre de a accepta împrumuturi MRR
(BCE, 2021b).

Procesul legislativ și
instituțional de
pregătire a
implementării MRR s-a
finalizat cu succes

Pentru a beneficia de sprijinul acestei facilității temporare de finanțare, statele membre
trebuie să prezinte CE planuri naționale de redresare și reziliență (PNRR), prin care
stabilesc reforme și investiții care urmează să fie angajate înainte de sfârșitul anului
2023, finanțarea având loc în 2026, cel mai târziu. Regulamentul CE nr. 241/2021
privind implementarea MRR stabilește cadrul legal, condițiile de accesare a acestor
fonduri, precum și șase piloni tematici care, împreună cu Recomandările Specifice de
Țară (RSȚ) (de natură fiscal-structurală, înainte de pandemie sau doar de natură
structurală, după 2020) și, Analiza anuală a creșterii din Semestrul European formează
setul de priorități strategice pentru proiectele PNRR.
Evaluarea fiecărui PNRR se realizează în raport cu următoarele șapte criterii, clasificate
A, B sau C: (i) alinierea și sinergia cu RSȚ, (ii) contribuția la tranziția verde (cel puțin
37 la sută din finanțare) și tranziția digitală (cel puțin 20 la sută din finanțare),
(iii) producerea unui impact de lungă durată, (iv) contribuția la potențialul de creștere,
crearea de locuri de muncă, reziliență și coeziune economică, socială și teritorială,
(v) justificarea costurilor într-un mod rezonabil, plauzibil și proporțional cu impactul
măsurilor, (vi) includerea de reforme și proiecte de investiții care devin acțiuni coerente
(adică modul în care se consolidează și se completează reciproc), și (vii) implementarea
preconizată a planificării, a etapelor și a obiectivelor (CE, 2021a, b, c).

Între evaluarea
pozitivă a PNRR și
începerea efectivă
a plăților din MRR
se interpun câteva
etape juridice și
aranjamente
operaționale

44 Această temă continuă analiza din ultimele trei ediții EuroMonitor, disponibile la: http://www.bnro.ro/Romania---Zona-Euro-

MONITOR--22672.aspx
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Resursele
financiare care
alimentează MRR
provin din
emisiuni UE de
obligațiuni
europene. Banii
ajung la statele
membre doar pe
bază de solicitare
scrisă

Plățile MRR sunt
condiționate de
performanța
economică a
fiecărui stat
membru

Procedura de evaluare pozitivă a celor 22 PNRR (până la finalul lunii noiembrie 2021) a
durat între două și cinci luni (se poate extinde în cazul în care o amânare a fost
convenită cu statul membru implicat) și, este urmată de: (i) o Decizie Națională de
implementare CND (Country Implementation Decision) (durează, de regulă, circa patru
săptămâni), un document de lucru al Comisiei, însoțit de (ii) documentația operațională
(acord de finanțare/contract de împrumut, aranjamente operaționale) (CE, 2021b,c).
Aceste acte juridice, care includ evaluarea criteriilor prevăzute în Regulamentul CE
nr. 241/2020 privind MRR, rămân, în următorii ani, cadrul legal național pentru
implementarea PNRR. (iii) Abia după ce aceste documente sunt perfectate, CE poate
angaja resurse și poate proceda la inițierea finanțării la cerere, pentru suma de până la
13 la sută din totalul granturilor și împrumuturilor alocate unui stat membru. Plățile vor
fi executate în termen de două luni, în măsura în care va fi posibil.
CE a început deja să utilizeze resursele colectate de pe piețele financiare. Până la finalul
lunii octombrie 2021 au avut loc patru runde de emitere de obligațiuni comune
europene (toate supra subscrise), care au cumulat 85 de miliarde euro din volumul total
al Planului European NGEU și, care au fost deja direcționate către 17 țări din zona euro
plus Croația. Pe 12 octombrie 2021 a avut loc cea mai mare lansare de obligațiuni verzi
UE, cu o scadență de 15 ani, care a înregistrat și cel mai înalt nivel de cerere pentru o
vânzare de obligațiuni verzi, CE făcând primul pas pentru a deveni cel mai mare emitent
de obligațiuni ecologice (green bonds) din lume (CE, 2021d).
Următoarele tranșe/intrări de bani europeni nu sunt automate ci, depind exclusiv de
performanțele economice naționale și, ca atare, nu sunt similare pentru toate statele
a căror PNRR au primit aviz pozitiv. Criteriile de evaluare se aplică la fel, dar CE va
autoriza finanțarea numai pe baza îndeplinirii satisfăcătoare a acelui grup de condiții
care reflectă progresul în reformele și investițiile din PNRR agreate politic între
autoritățile naționale și CE. La finalizarea etapelor și obiectivelor (ținte și jaloane)
convenite, statul membru va prezenta CE o cerere de plată a sprijinului financiar.
CE va pregăti o evaluare în termen de două luni și va solicita Comitetului Economic și
Financiar (EFC) opinia cu privire la îndeplinirea satisfăcătoare a etapelor și obiectivelor
de referință (milestones and targets). CE va adopta decizia privind eliberarea unei
tranșe în cadrul „procedurii de examinare” a comitologiei (EFC, Consiliul Ecofin,
Consiliu). Nu pot exista mai mult de două grupuri de etape și obiective pe an, deoarece
plățile pot avea loc de maxim două ori pe an (CE, 2021a, b).
În circumstanțe excepționale în care unul sau mai multe state membre consideră că,
în alt stat membru există abateri grave de la îndeplinirea satisfăcătoare a etapelor și
obiectivelor relevante, se poate solicita președintelui Consiliului să sesizeze problema
pe agenda următorului Consiliu, pentru a cere explicații publice (CE, 2021a, b).
PNRR românesc include: 64 de reforme, 107 investiții și peste 500 obiective de atins –
detalii în Caseta 4. Calculele experților europeni arată că, dacă România va respecta
cerințele din PNRR și va primi alocările financiare programate, impactul pe termen lung
al PNRR ar putea duce la o creștere anuală în plus a PIB de 1 la sută în următorii 20 ani
(CE, 2021e, p. 45).
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La data de 26 noiembrie 2021 a fost semnat Acordul de finanțare dintre CE și România,
componenta grant. Decizia Consiliului de implementare a PNRR românesc stabilește o
contribuție financiară de 14,2 miliarde euro45 pentru România, structurată astfel:
10,2 miliarde euro disponibile pentru angajamente până la 31 decembrie 2022 și o
sumă suplimentară de 4 miliarde euro disponibilă pentru a fi angajată de la 1 ianuarie
2023 până la 31 decembrie 2023, sub rezerva actualizării prevăzute la articolul 11
alineatul (2) din Regulamentul nr 241/2021 de implementare a MRR. În conformitate cu
articolul 13, aceeași decizie stabilește că, o sumă de 1,85 miliarde euro din contribuția
financiară (adică, 13 la sută din total contribuție) urmează să fie plătită ca prefinanțare,
în tranșe, în termen de două luni de la adoptarea de către CE a angajamentului legal
menționat la articolul 23 din Regulamentul privind implementarea MRR (CE, 2021a, b, k).
Stă scris explicit în Acordul de finanțare din 26 noiembrie 2021 (CE, 2021k),
componenta grant, setul de obligații-angajament pentru Guvernul și Parlamentul
României, după cum urmează:
Deși CE a plătit
României prima
tranșă de
prefinanațare,
Guvernul și
Parlamentul
României trebuie
să implementeze
în următoarele
luni un set de
obligațiiangajament
pentru
continuarea
finanțării
celorlalte tranșe
din cota MRR
aferentă României

Obligații de control și prevenție - un set de 6 cerințe detaliate în Anexa 1 a Acordului:
(i)

România trebuie să asigure un sistem de control intern eficient și eficient, inclusiv
separarea funcțiilor și aranjamentele de raportare și monitorizare, astfel:
– numirea unei entități naționale cu atribuții de monitorizare și coordonare a
implementării PNRR și ca punctul unic de contact al CE;
– mandatarea acestei autorități coordonatoare cu: (i) capacitatea administrativă
în ceea ce privește resursele umane, experiența și expertiza instituțională și
(ii) autoritatea de a exercita toate sarcinile relevante, inclusiv responsabilitățile
de raportare și monitorizare;
– identificarea autorității responsabile cu semnarea declarației de gestiune care
însoțește Cererea de plată și mandatarea legală pentru elaborarea și implementarea
procedurilor legale cu privire la: îndeplinirea satisfăcătoare a etapelor și
țintelor(milestones and targets), gestionarea corectă și transparentă a fondurilor
MRR, evitarea conflictelor de interese, prevenirea fraudei, corupției și dublei
finanțări;
– separarea adecvată între funcția de implementare și funcția de audit.

(ii) România se obligă să pună în aplicare măsuri antifraudă și anticorupție, alte măsuri
necesare pentru a evita în mod eficient conflictul de interese, precum și a acțiunilor
legale pentru recuperarea fondurilor europene deturnate.
(iii) România va permite, în mod transparent și facil, accesul la următoarele categorii
standardizate de date:
– numele beneficiarului final al fondurilor;

45 Valoarea contribuției financiare disponibile în temeiul alineatului (2) se modifică de către părți în urma calculului actualizat

prevăzut la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul MRR și, dacă este necesar, în urma unei modificări a deciziei de
Implementare, în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) și cu articolul 21 din Regulamentul de implementare a MRR.
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– numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final
al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu legislația UE sau
legislația națională privind achizițiile publice;
– prenumele, prenumele și data nașterii beneficiarilor efectivi ai beneficiarului de
fonduri sau contractantului, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (6) din
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;
– o listă a oricăror măsuri pentru punerea în aplicare a reformelor și a proiectelor de
investiții în cadrul PRR, cu valoarea totală a finanțării publice a acestor măsuri și cu
indicarea fondurilor plătite prin MRR și a fondurilor plătite prin alte instrumente ale
Uniunii.
(iv) România va autoriza CE, OLAF, Curtea de Conturi și, după caz, EPPO să își exercite
drepturile conform mandatelor instituționale naționale și europene.
Obligații de natura coordonării politicilor fiscal-bugetare:
(v) România va încuraja o coordonare eficientă a plăților din MRR pentru proiectele PNRR
și a plăților din CFM și din alte instrumente UE pentru alte tipuri de proiecte, dar cu
obligația evitării dublei finanțări.
(vi) România va asigura măsuri adecvate, inclusiv proceduri pentru verificarea îndeplinirii
etapelor și a obiectivelor (milestones and targets) și, pentru respectarea principiilor
orizontale ale bunei gestiuni financiare.
Cererea de plată a României (Anexa 2 la Acordul de finanțare, componenta grant) va fi
însoțită de:
• o justificare corespunzătoare a îndeplinirii satisfăcătoare a etapelor și obiectivelor
(milestones and targets) relevante stabilite în Decizia de implementare;
• o declarație de gestiune a fondurilor MRR;
Încălcarea
obligațiilorangajament
atrage sancțiuni

• declarații de gestiune conform cărora sistemele de control instituite oferă asigurări
necesare că fondurile MRR sunt gestionate în conformitate cu normele naționale și
europene aplicabile, inclusiv legislația cu privire la dubla finanțare.
Sancțiuni aferente: încălcarea oricăreia din aceste obligații poate atrage sancțiuni
administrative (cum ar fi sancțiuni financiare) sau alte măsuri de drept public, în plus
sau ca alternativă la măsurile prevăzute în Acordul de finanțare semnat la data
de 26 noiembrie 2021 – componenta grant (de exemplu, articolele 135-145 din
Regulamentul financiar și articolele 4 și 7 din Regulamentul 29 8 8/956).
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Caseta 4. PNRR românesc – caracteristici generale
Structură: conține 107 proiecte (investiții) și 64 de reforme, iar în calendarul de
implementare sunt de bifat 507 jaloane și ținte*.
Termene: toate proiectele din PNRR trebuie să fie începute până la 31 decembrie
2023 și finalizate, împreună cu reformele, până la 31 decembrie 2026 pentru a
putea absorbi toți banii alocați României.
Măsurile cheie care ar urma să asigure tranziția verde – 41 la sută dintre resursele
PNRR sunt alocate obiectivelor de climă. Între acestea:
• Modernizarea infrastructurii feroviare, inclusiv căile ferate electrificate sau cu
emisii zero și materialul rulant. Alocare de 3,9 miliarde euro.
• Mobilitate urbană, infrastructură pentru un transport urban ecologic și sigur.
Alocare 1,8 miliarde euro.
• Producția de energie curată: eliminarea treptată a producției de cărbune și lignit,
implementarea surselor regenerabile de energie, precum și a proceselor de
producție de hidrogen. Alocare 855 milioane euro.
• Eficiența energetică a clădirilor, renovarea din punct de vedere energetic (pentru
a reduce emisiile de CO2 cu cel puțin 0,15 milioane de tone în clădirile private și
0,075 milioane de tone în clădirile publice) și consolidare seismică a clădirilor.
Alocare 2,7 miliarde euro.
• Biodiversitate și protecția mediului: împăduriri și reîmpăduriri, pepiniere
forestiere, precum și alte măsuri de biodiversitate, reconstrucție ecologică și
protecția speciilor. Alocare 1,1 miliarde euro.
Măsuri esențiale pentru asigurarea tranziției digitale – 21 la sută dintre resursele
PNRR sunt alocate tranziției digitale. Între acestea:
• Digitalizarea administrației publice în domenii cheie precum justiția, ocuparea
forței de muncă și protecția socială, mediul, managementul serviciului public și
dezvoltarea competențelor, achiziții publice, securitate cibernetică, impozite și
vamă, construind în același timp o infrastructură cloud guvernamentală sigură și
sprijinind implementarea eID. Alocare 1,5 miliarde euro.

*
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În accepțiunea Regulamentului nr. 241/2021 privind implementarea MRR, „jaloane și ținte”
înseamnă măsuri de progres în direcția realizării unei reforme sau a unei investiții, jaloanele fiind
realizări calitative, iar țintele fiind realizări cantitative’ (articolul 2(5)). Toate jaloanele și țintele
preconizate potrivit calendarului indicativ pentru implementarea reformelor și a investițiilor, trebuie
încheiate până în data de 31 august 2026.
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• Digitalizarea sănătății: dezvoltarea unui sistem integrat e-sănătate, conectarea a
peste 25 000 de furnizori de servicii medicale și sisteme de telemedicină. Alocare
470 milioane euro.
• Digitalizarea educației: îmbunătățirea abilităților pedagogice digitale, a conținutului
educațional și a echipamentelor și resurselor, inclusiv în universități. Alocare
881 milioane euro.
Măsuri cheie pentru asigurarea rezilienței economice și sociale
• Consolidarea administrației publice: măsurile de consolidare a eficacității
sistemului judiciar și combaterea corupției vor contribui la îmbunătățirea calității
și eficacității administrației publice.
• Coeziune socială și teritorială: modernizarea sistemului de beneficii sociale
din România prin implementarea reformei veniturilor minime de incluziune,
o reformă a sistemului de pensii, măsuri de îmbunătățire a ocupării forței de
muncă și digitalizarea sistemelor digitale de protecție socială.
• Sustenabilitate fiscală: cadru bugetar consolidat, un control mai bun al
cheltuielilor și revizuirea impozitării, reforma sistemului de pensii.
• Reziliență consolidată a sistemului de sănătate: investiții în infrastructura
modernă a spitalelor pentru a asigura siguranța pacienților și pentru a reduce
riscul de infecții asociate asistenței medicale în cadrul spitalului. Alocare 2 miliarde
de euro.
Sursa: CE, 2021f, disponibil la: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet-romania_ro.pdf

4.2. Ce au în comun PNRR aprobate până acum – principii
orizontale
4.2.1. Obiective comune strategice
În timp ce redresarea
inegală se adâncește
chiar înainte de
începerea plăților
MRR, reziliența este
strâns legată de
reformele structurale

A] Redresarea: creșterea economică în UE după șocul pandemic a fost mai rapidă și
mai puternică decât se credea acum un an și jumătate; în prezent, prognoza este de
4,5 la sută pentru 2021 și 4,3 la sută anul viitor (CE, 2021g). Acest lucru îl datorăm unei
mari realizări științifice: dezvoltarea și producția în masă de vaccinuri eficiente.
Însă, Gros și Shamsfakhr (2021) și Van Vet et al. (2021) apreciază că este o redresare
în formă de K46, cu evoluții variate în diferite sectoare și sub-sectoare economice,
o redresare inegală chiar înainte de a începe plățile din MRR care, tinde să se
adâncească; de aceea PNRR ă țintește prioritar acele investiții și reforme cu rezultate
tangibile (CE, 2021b).

46 O redresare în formă de K apare atunci când diferite sectoare economice se recuperează la rate, momente sau magnitudini

diferite după o recesiune sau, în cazul de față, o pandemie. Este posibil ca cererea piețelor să se schimbe sau politicile
economice să modifice condițiile-cadru pentru unele sectoare economice (Gros și Shamsfakhr (2021)).
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B] Reziliența: PNRR ar putea facilita îndreptarea redresării inegale a economiilor UE
pornind de la un set de priorități comune (de exemplu: în domeniul schimbărilor
climatice și în domeniul digitalizării, acele obiective care ar putea genera efecte de
creștere a rezilienței la crize din punct de vedere economic, social și sanitar). Însă, până
atunci ar trebui rezolvată dezbaterea cu privire la ceea ce este considerat ,,verde″, de
care depinde canalizarea investițiilor publice și private. În centrul acestei dezbateri se
află viitorul „taxonomiei” de la Bruxelles privind finanțele durabile – o încercare de
pionierat de a defini ceea ce contează ca activitate economică cu adevărat verde pentru
a ajuta investitorii să elimine așa-numita „spălare ecologică” (green washing) în
industria financiară. De fapt este vorba despre un echilibru delicat între politică și
știință iar regulile vor fi concepute pentru a fi un exercițiu condus de știință în definirea
unei întregi părți a activității economice de la agricultură la energie. Recenta creștere a
prețului energiei electrice din Europa a schimbat echilibrul în favoarea unui tratament
mai generos pentru gazele naturale (care este un combustibil fosil cu o amprentă de
carbon mai mică decât cărbunele sau petrolul) și energia nucleară nucleare (care nu are
CO2, dar produce deșeuri toxice de lungă durată) în noul proiect CE de taxonomie.
Se așteaptă că MRR
să contracareze
reapariția fragmentării
și a divergenței
apărute în urma
crizei pandemice

C] Reforme structurale: circa 85 la sută din reformele structurale planificate a fi
finanțate prin MRR sunt orientate către: (i) sectorul public, (ii) asigurarea
condițiilor-cadru pentru tranziția verde și digitală – deși costuri de tranziție sunt ridicate
(de exemplu, sub forma șomajului tranzitoriu), este probabil ca efectele adverse
macroeconomice pe termen scurt ale mixului de reforme să scadă în comparație cu
impulsul fiscal benefic al MRR, și (iii) dereglementarea piețelor muncii și a produselor,
îmbunătățirea mediului de afaceri, reforme în sectorul educației și politici sociale – așa
numitele „politici clasice″ de tip coeziune care ar putea amplifica impactul pe termen
mediu al MRR asupra PIB potențial (Bruegel, 2021; BCE, 2021). Se speră astfel că, țările
care s-au angajat la mai multe reforme structurale și, deci care vor primi mai multe
fonduri MRR, vor putea înregistra o convergență pe creștere (BCE, 2021 p. 3) –
investițiile noi vor alimenta creșterea economică iar investițiile în politicile de coeziune
vor reduce disparitățile economice și sociale (upward convergence).
Însă, aceste trei obiective se regăsesc în mod diferit în fiecare PNNR, în funcție de
impactul pandemiei – este concluzia comună a mai multor analize BCE (2021), Bruegel
(2021), CEPS (2021), EPC (2021) și CPMR (2021) prezentate PE și Consiliului. Aproape
80 la sută din cheltuielile aferente statelor din zona euro sunt de așteptat să fie alocate
pentru circa 1 000 de proiecte de investiții, care sunt considerate a avea multiplicatori
fiscali relativ mai mari (peste unitate, conform literaturii, BCE, 2021, p. 2).
În ceea ce privește strategiile naționale de investiții, apar două distincții: (i) între statele
membre cu proiecte de investiții care se concentrează pe investițiile guvernamentale
directe (Italia, Franța, Portugalia, România) ce sprijină politicile de coeziune prin
proiecte specifice de coeziune socială și teritorială în regiuni sărace și/sau depopulate și
statele membre care se concentrează destul de puțin pe măsuri de coeziune și mult mai
mult pe investiții private prin transferuri de capital (de exemplu, Spania, Germania), și
(ii) între țările UE care au investit în tranziția ecologică și/sau transformarea digitală cu
mult peste pragurile minime stabilite de Regulamentul nr. 241/2021 privind
implementarea MRR (statele frugale, statele nordice și țările care și-au alocat cea mai
mare pondere a acestor fonduri (aproximativ 40 la sută) pentru proiecte din sfera
rezilienței socio-economice (Portugalia, Grecia, Italia, Ungaria, România).
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Din perspectiva creșterii rezilienței la un nou val pandemic, două exemple pot fi
relevante: necesitatea de a consolida dezvoltarea economică prin proiecte de
infrastructură de transport, conectivitate digitală, turism care pun accent puternic pe
reducerea decalajului existent urban-rural (PNRR suedez, românesc, danez, italian).
Un alt exemplu, se referă la modalitatea de abordare a infrastructurii de sănătate:
Grecia, Franța, Italia, Danemarca, Finlanda au ca priorități de investiții construirea și
îmbunătățirea infrastructurii de sănătate, în vreme ce alte state membre țintesc mai
mult robustețea infrastructurii și accesul egal la serviciile de sănătate.

Deși statele membre
și-au asumat
angajamente comune
de politici economice,
transpunerea în
practică poate genera
o serie de riscuri:

Din sfera sincronizării reformelor structurale din PNRR cu cele din RSȚ propuse prin
Semestrul European, trei categorii atrag atenția. Prima categorie de sinergii vizează
proiecte care au ca scop reducerea diferențelor inter-regionale în interiorul statelor
membre prin consolidarea accesibilității și a capacității rutiere – se regăsesc în PNRR
portughez (atenție specifică regiunilor interioare și transfrontaliere), francez (zone mai
puțin populate), spaniol (decalaj urban-rural), italian (mezzogiornificarea) și românesc
(conectarea marilor regiuni și traversarea lanțului muntos Carpatic). A doua categorie
de sinergii atrage atenția asupra prioritizării investițiilor în legătură cu migrația. Astfel,
în foarte puține state membre, migranții sunt menționați în mod specific ca țintă a unei
investiții prioritare specifice – semn că este necesară sincronizarea agendelor politice
ale G20, G7, COP26, Consiliului, cu scopul de a pune în aplicare Pilonul european al
drepturilor sociale. Însă, atunci când sunt menționați, migranții și refugiații sunt
potențiali beneficiari ai acelor măsuri de investiții doar în următoarele domenii de
politică socială: servicii sociale și locuințe (Portugalia), reforme privind egalitatea de gen
(Spania), politici sociale și de ocupare a forței de muncă (Germania, Grecia). Doar foarte
puține măsuri de investiții sunt direcționate pentru a promova integrarea migranților,
cum este cazul Belgiei sau Suediei care prevăd formarea și ocuparea forței de muncă
pentru grupurile vulnerabile și măsuri de integrare a imigranților cu nivel scăzut de
educație. A treia categorie de sinergii se referă la tranziția digitală aferentă migrației –
Belgia, Italia, Spania Grecia și Germania iau în considerare digitalizarea sistemului public
de gestionare a azilului și a imigrației, pentru o integrare mai rapidă.

4.2.2. Angajamente comune de politici economice asumate politic
Pentru ca aceste obiective să fie concretizate, CE a negociat cu statele membre un set
de măsuri cheie de angajamente de politici economice, asumate politic cu fiecare țară
care a primit aviz pozitiv (Decizia de Implementare) pentru PNRR, după cum urmează:
A] Pentru redresare: PNRR este asumat ca un instrument de direcționare a unor noi
fonduri europene care să suplimenteze fondurile primite de statele membre înainte
de pandemie prin CFM 2021-2027 (Bugetul UE pe termen lung); scopul ambelor
instrumente este consolidarea economiilor și nu doar amortizarea impactului pandemic.
Exercițiul de modelare al BCE asupra impactului NGEU (2021) avertizează că, utilizarea
redresării ca un simplu transfer fiscal (adică fără programe viabile și reforme) nu ar avea
un impact pozitiv susținut asupra PIB și, ar duce doar la creșterea stocului datoriei
publice naționale pentru acele state care solicită împrumuturi (BCE, 2021). În mod
notabil, raportul BCE recomandă utilizarea împrumuturilor din MRR pentru a înlocui
datoria națională doar acolo unde costul accesării piețelor financiare este mai mare
sau, acolo unde nu există capacitatea de a absorbi împrumuturile cu scopul reformării
64
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structurilor economice, ci numai pentru plăți curente (cheltuieli fixe) din bugetul de
stat. Amploarea impactului va depinde de calitatea programelor implementate prin
PNRR.

(i) riscul utilizării
redresării ca un
transfer fiscal (adică
fără programe viabile
și reforme)

(ii) riscul ca nici
investițiile și nici
reformele structurale
să nu fie direcționate
spre reformarea
structurilor economice
dacă nu se respectă
logica MRR

B] Pentru reziliența structurilor economice: PNRR este asumat nu doar ca o listă de
proiecte, ci ca un pachet consistent de măsuri care: (i) reflectă capacitatea autorităților
de a reacționa la circumstanțe/șocuri economice, sanitare, sociale, etc. în continuă
schimbare și, (ii) arată o înțelegerea solidă, aprofundată a punctelor tari și a punctelor
slabe ale economiei naționale. Angajamentul CE este ca MRR să finanțeze construirea
unei economii robuste, capabilă să se ajusteze și să reziste la șocuri. Angajamentul
statelor membre este ca PNRR să combine investițiile cu reformele structurale în
următoarea logică:
• Investiția finanțată prin MRR este definită ca „formarea de capital în domenii precum
capitalul fix, capitalul uman și capitalul natural47″(CE, 2021a, c) care ar putea sprijini
diverse scopuri, așa cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul MRR (de exemplu,
creștere ecologică, socială și incluzivă, precum și politici pentru generația următoare).
De asemenea, toate investițiile finanțate prin MRR trebuie să respecte principiul „nu fac
rău semnificativ″ și, să excludă toate activitățile care dăunează obiectivelor climatice și
de mediu, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul CE 852/2020. Investițiile
verzi în sine nu vor fi nici durabile din punct de vedere economic, nici din punct de
vedere ecologic, dacă nu au un impact pozitiv asupra structurilor economice. Ca urmare,
este posibil ca, în unele regiuni, modelul de afaceri să se schimbe substanțial pentru a
susține un nivel de bunăstare care să corespundă așteptărilor cetățenilor.
• Până înainte de pandemie, reformele structurale erau importante cel puțin din
câteva motive (Rubio, 2014; Dăianu, 2015; Dăianu et al., 2016): existau dezechilibre
macroeconomice între Nord și Sud, cu diferențial mare de competitivitate care, deși
s-a redus după criza din 2008, a rămas semnificativ (auf dem Brinke et al, 2015),
cu cicluri economice nesincronizate (de Haan, J. et al., 2007) și, cu un spațiu de manevră
(policy space) redus, care permitea doar devalorizări interne (internal devaluations)
ca proces de corecție, ceea ce este costisitor social și politic.
După pandemie, BCE (2021) avertizează că, în cazul în care guvernele nu fac reforme
pentru a deveni mai reziliente și pentru a se asigura că datoria publică nou creată
generează valoare adăugată în economie, investițiile PNRR în sine pot fi vulnerabile,
transformându-se doar într-un impuls temporar și fără un efect multiplicator pe termen
lung. De aceea angajamentul statelor membre a fost în favoarea susținerii acelor
condiții-cadru care să nu creează bariere pentru implementarea PNRR. Acolo unde
există bariere sau constrângeri/gâtuiri (bottlenecks) administrative sau de altă natură,
statele membre trebuie să pună în aplicare reforme credibile – însă, credibilitatea
reformelor propuse prin proiecte PNRR depinde de voința politică de a da rezultate cu
un impact durabil pe termen lung, care să genereze schimbări structurale.

47 În viziunea UE, capitalul natural reprezintă biodiversitatea sa, respectiv de ecosistemele care oferă bunuri și servicii esențiale,

de la sol fertil și păduri multifuncționale, până la terenuri și mări productive, de la apă dulce de bună calitate și aer curat, la
polenizare și reglarea climei și protecția împotriva dezastrelor naturale. Nefiind produs, acest tip de capital diferă de alte
forme de capital și tocmai de aceea, în contextul Pactului Ecologic European, prin Strategia UE pentru biodiversitate 2030 se
solicită înființarea unei inițiative internaționale de contabilizare a capitalului natural, pentru o direcționare cât mai eficientă a
investițiilor verzi finanțate prin MRR.
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Însă, dacă reformele
structurale sunt bine
implementate se
generează un cerc
virtuos de tip
redresare – rezoluție
– reforme
structurale, care are
potențial de creștere
a convergenței
economice

C] Pentru susținerea reformelor structurale: PNRR este asumat ca un angajament al
statelor membre de a implementa o viziune consolidată care să combine (i) sursele
europene de finanțare (MRR alături de celelalte elemente ale Planului European NGUE
și CFM 2021-2027) cu schemele naționale de sprijin fiscal, pentru ca, împreună, să pună
în mișcare un mecanism eficace de finanțare a reformării structurilor economice.
Nu întâmplător CE redefinește, în documentul de lucru care însoțește Regulamentul
nr. 241/2021 privind MRR, reforma structurală ca „o acțiune sau un proces prin care se
fac modificări și îmbunătățiri cu impact semnificativ și efecte de durată asupra
funcționării unei piețe, a unei politici, a structurilor unei instituții sau administrații sau
asupra progresului către obiectivele relevante, cum ar fi creșterea economică, crearea
de locuri de muncă, reziliență și tranziție digitală și verde” cu scopul de a „se îmbunătăți
condițiile cadru, schimba structural parametrii și să elimine obstacolele în calea
performanței [...] în domenii precum calitatea instituțiilor și a serviciilor publice, a
mediului de afaceri, cercetării și inovării, educației sau protecției sociale″. Prin urmare,
viziunea macroeconomică ar fi aceea ca, prin PNRR, să se genereze „sinergii între
reforme și investițiile acoperite în cadrul facilității″ (CE, 2021b, p. 14).
Au mai existat și înainte de pandemie obiective strategice comune și angajamente de
politici economice asumate politic și, s-a văzut că, proiectarea și implementarea
reformelor a variat mult de la o țară la alta. Dar chiar și așa, de data aceasta, se mizează
pe potențialul MRR de a sprijini convergența economică, din cel puțin două motive: în
primul rând, pe termen mediu, dovezile arată că o creștere estimată a PIB în 2026 în
fiecare stat membru ca efect al MRR este cu atât mai mare cu cât PIB pe cap de locuitor
al țării respective este mai scăzut, ceea ce este parțial o reflectare a cheii de alocare a
MRR. În al doilea rând, pe termen lung, investițiile guvernamentale și transferurile de
capital finanțate prin MRR sunt corelate negativ cu stocul net de capital pe cap de
locuitor al statelor beneficiare, făcând astfel MRR un mecanism de realocare a
capitalului în interiorul UE (BCE, 2021b, p.9).

4.3. Ce diferențiază alocarea fondurilor PNRR
Scopul implicării
cât mai multor
actori în
elaborarea PNRR
este de a genera
un sentiment
participativ, de
apartenență
socială la un
proiect național
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4.3.1. Asumarea răspunderii și calitatea instituțiilor
PNRR nu înseamnă doar proiecte și bani, ci și instituții eficiente, responsabile și
incluzive care să poată susține implementarea reformelor de guvernanță și
administrație publică, mai ales în acele state membre care se confruntă cu probleme de
bună guvernanță. Deși nu există o formulă magică pentru consolidarea procesului de
politici publice al unei țări, există cel puțin două fire comune care pot diferenția
calitatea instituțiilor care gestionează PNRR:
• Modalitatea de prioritizare a intereselor, valorilor și preferințelor societății, nu doar pe
cele ale unui grup. MRR a fost lansat ca un mecanism care să finanțeze interese comune
europene în beneficiul Uniunii, iar PNRR ca un instrument care să reflecte modul în care
guvernele naționale și-au tradus viziunea politică în proiecte care să ofere soluții
cetățenilor. Responsabilitatea se împarte, așadar, între UE și statele membre, atât în
ceea ce privește așteptările, cât și în atingerea etapelor și obiectivelor (milestones and
targets) și a criteriilor de performanță. Este vorba despre un proces în dinamică,
participativ, în sensul în care, dacă proiectele vor fi concepute în conformitate cu
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așteptările CE, atunci cresc șansele pentru a primi aviz pozitiv la următoarea tranșă de
finanțare – se știe că CE va autoriza finanțarea fiecărui stat membru numai pe baza
îndeplinirii satisfăcătoare a unui grup de etape și obiective care reflectă progresul în
reformele și investițiile din PNRR.
• Modalitatea de gestionare, în paralel cu fondurile europene, a resurselor publice
naționale care se referă la: creșterea veniturilor și conducerea administrației publice și
a funcției publice, atribute ce revin exclusiv statului membru beneficiar. În filozofia
europeană se menționează explicit că „asumarea răspunderii este un principiu care
privește în mod exclusiv pe Beneficiarul proiectelor [...] și este [definit prin]
determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate [...],
urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței deciziilor
adoptate pe parcursul derulării proiectelor″ (CE, 2015). Nu întâmplător unele state
membre au asumate în PNRR reforme în trei domenii: mobilizarea veniturilor,
gestionarea finanțelor publice și administrația publică (Grecia, România, Spania).

4.3.2. Construcția PNRR ca un proiect participativ
Succesul PNRR
depinde nu doar de
proiecte și de suma
de bani primită prin
MRR, ci și de calitatea
instituțiilor publice și
de consolidarea
procesului de politici
publice, mai ales în
acele state membre
care se confruntă cu
probleme de bună
guvernanță

Articolul 18 din Regulamentul CE nr. 241/2021 privind implementarea MRR prevede
obligativitatea ca statele membre să furnizeze un rezumat al consultării efectuate
pentru elaborarea PNRR împreună cu autoritățile locale și regionale, partenerii sociali,
societatea civilă și alte părți interesate, precum și modul în care sunt reflectate
contribuțiile acestora, ca parte a procesului politic de asumare publică (political
accountability). Regulamentul nu evocă amploarea și detaliile cu care trebuie să se
desfășoare aceste consultări. Mai mult, calitatea consultării și a explicațiilor din PNRR
nu este un criteriu de evaluare pentru CE, dar poate fi un barometru al capacității de
consensualizare politică și socială în jurul unui proiect de țară de tip PNRR.
În perioada elaborării PNRR, toate statele membre au întreprins proceduri de
consultare publică. Unele state membre (Portugalia, Germania, Belgia, Austria) explică
în detaliu procesul de consultare, actorii politici, economici, sociali implicați (partide
politice, instituții politice, administrații regionale, bresle, colectivități de cetățenii
interesați). Alte state, de pildă, Germania furnizează o listă a reuniunilor, datele la care
au avut loc, temele abordate și impactul schimbărilor preconizate (de exemplu,
introducerea digitalizării în mediul rural sau în comunități preponderente de vârsta a
treia, etc.), precum și alte informațiile relevante despre procesul de consultare publică.
Alte state (de exemplu, Spania, Danemarca, Finlanda) nu au efectuat o consultare
publică asupra planului în ansamblu, dar au optat în schimb pentru consultări tematice
specifice, pentru a detalia implicațiile anumitor măsuri sau politici.
Există state membre care nu oferă prea multe amănunte cu privire la procesul de
consultare, menționând, pe scurt, actorii consultați, dar fără explicații suplimentare.
Este cazul României, Bulgariei, Croației.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

67

România | Zona Euro Monitor

4.3.3. Cum s-a planificat cheltuirea banilor – câteva exemple

Deși comparația între
cele 26 de PNRR este
dificilă, Bruegel
construiește două
metodologii care
cumulează cele șapte
domenii emblematice
(flagships) din
Regulamentul
nr. 241/2021 cu
nomenclatorul
activităților din
conturile naționale
NACE

România are un PNRR
care echilibrează
politicile de reziliență
și politicile de
redresare către
aceleași tipuri de
activități ...
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Studii comparative despre PNRR sunt destul de dificil de efectuat, concluzionează
câteva analize Bruegel, CEPR, CPMR, EPC/Konrad-Adenauer-Stiftung, mai ales în ceea ce
privește comparația pe categorii de cheltuieli alocate pe tipuri de reforme; diferența
vine din multiplicitatea scopurilor (mai mulți piloni din Regulamentul nr. 241/2021
privind MRR se suprapun: de exemplu, „decarbonizarea industriei” încurajează tranziția
ecologică (primul pilon) și creșterea durabilă (al treilea pilon) dar și din faptul că,
numărul, definiția și disponibilitatea informațiilor rezumative despre categorii și
subcategorii de proiecte PNRR variază de la țară la țară. În analiza din această secțiune
este utilizată baza de date Bruegel care: (i) colectează datele din 26 PNRR (Țările de Jos
nu au depus PNRR), (ii) calculează aspecte de multiplicitate pentru fiecare pilon și,
(ii) are setul de date actualizat pe țări, cu o comparație între investițiile naționale
propuse prin PNRR și reformele aferente RSȚ în contextul Semestrului European.
Următoarele trei seturi de grafice au România ca reper și particularizează prioritățile
României din trei perspectiva lanțului redresare-reziliență – reforme structurale:
A] Ilustrarea practică a planificării cheltuirii fondurilor europene pentru obiectivul de
redresare. Graficul 4.1. se bazează pe Clasificarea statistică a activităților economice din
setul de date privind conturile naționale (NACE/Nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté Européenne) care are avantajul că, elimină
suprapunerea între activități, dar nu poate ocoli neconcordanțele cu privire la
clasificarea anumitor elemente de cheltuieli naționale.
Astfel, prioritățile României sunt pentru direcționarea fondurilor MRR către următoarele
domenii: (i) agricultura – organizarea și consolidarea asocierilor agricole, refaceri ale
plantațiilor calamitate pe terenurile agricole și forestiere, digitalizarea sistemelor
administrative agricole, investiții pentru reducerea poluării cu nitrați din surse agricole,
etc. (1,7 miliarde euro, adică 11 la sută din totalul alocării din MRR); (ii) furnizarea apei,
lucrări de canalizare, gestionarea deșeurilor și depoluare – investiții pentru coeziune și
incluziune regională (sistemul de gestionare a apei: apă și canalizare, dezvoltare
sisteme de irigații, dezmlăștiniri și antigrindină) simultan cu trecerea la tranziția verde
(completarea investițiilor în sistemele de deșeuri, Sistemul național de gestionare a
apei: acces la apă și canalizare, irigații, dezmlăștiniri, lucrări de combatere a eroziunii
solului și intervenții active în atmosferă etc. -3,7 miliarde euro, a doua ca pondere după
Italia); (iii) construcții – de exemplu, reformele și investițiile cuprinse în componenta:
„Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică″ pentru care s-a
planificat un buget de 2,2 miliarde euro, a doua cea mai mare sumă nominală după
Franța dar la mare distanță de Italia, care țintește o reabilitare masivă a clădirilor și
patrimoniului cultural; (iv) transporturi – dezvoltarea de infrastructuri și de transporturi
sustenabile, introducerea de politici și tehnologii ecologice și digitale în sectorul
transporturilor; digitalizarea serviciilor de transport, etc. (8,73 miliarde euro, cea mai
mare sumă alocată între statele membre din afara zonei euro, dar, din nou, la mare
distanță de Italia, care a planificat ecologizarea masivă a sectorului de transport). Un
capitol la care România se distinge este cel referitor la asigurarea sustenabilității
fondului național de pensii, care reprezintă o prioritate reiterată în RSȚ din ultimii ani;
doar Portugalia și Croația mai țintesc un astfel de obiectiv.
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Grafic 4.1. Analiza comparativă a repartizării fondurilor MRR pe activități NACE (selecție) și pe state membre
(selecție), procente
Distribuția pe categorii de activități NACE (selecție)

din care:
Activități privind
sănătatea umană și
asistență socială
12%

Alte activități
27%

defalcat, structura
pe țări pentru
fiecare activitate
NACE (selecție):

Agricultură, silvicultură,

Educație
11%

Furnizare
energie

Administrație publică și
apărare, asigurări
sociale obligatorii;
7%

Furnizare apă, lucrări
de canalizare,
gestionarea
deșeurilor și
depoluare
3%

Activități de servicii
administrative și de
sprijin
2%

Servicii financiare și
de asigurări (fondul
de pensii)
1%

Transport și
depozitare
18%

Construcții
6%

Agricultură, silvicultură, pescuit

Furnizare energie electrică, gaz, etc.
RO
PT 3%
2%

FR
2%
RO
11%

DE
5%

EL
7%

PT
5%

HU
2% FR
0%

PL
26%

IT
24%

PL
10%

EL
4%

IT
30%

HR
0%
HR
1%

CZ
3%

CZ
1%

ES
38%

ES
26%

Furnizare apă, lucrări de canalizare,
gestionarea deșeurilor și depoluare

Construcții
HU
1%

HU
FR
3%
4%
RO
22%

EL
7%

PT
3%

CZ
0%

HR
3%

PT
4%

RO
9%
FR
24%

PL
6%

DE
7%

HR
6%
CZ
3%

Transport și depozitare

Servicii financiare și de asigurări
(fondul de pensii)

HU
2%
PT
2%
HR
1%

RO
10%

FR
8%

EL
8%

IT
44%

IT
46%

DE
9%

EL
1%

RO
22%

PL
9%
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0%
IT
6%
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1%
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... care combină
primele două
priorități europene –
tranziția verde și
digitale – cu opțiunea
clasică pentru
incluziune și coeziune
socială: agricultura,
furnizarea
apei/canalizare/
gestionarea
deșeurilor

În România, deficitul fondului de pensii este în prezent în jur de 2 la sută din PIB, care
este finanțat integral de la bugetul de stat. Prin urmare, acest tip de reformă ar
beneficia, prin PNRR, de o examinare mai atentă a formulei de indexare a pensiilor, a
numărului de ani de contribuție și a rolului pensiilor speciale în cadrul a trei obiective
de atins până la finalul anului 2022: pregătirea analizei și propunerilor de reformă a
sistemului de pensii (regimul general și regimurile speciale), cadrul legislativ pentru
instituirea unei Comisii de monitorizare a revizuirii sistemului de pensii și de intervenție
la nivel de politici în sistemul de pensii, precum și implementarea cadrului legal care să
asigure sustenabilitatea Pilonului 2 de pensii).
B] Ilustrarea practică a planificării cheltuirii fondurilor MRR pentru obiectivul de
reziliență, din perspectiva sinergiei investiții-reforme structurale. Metodologia utilizată
pentru Graficul 4.2. se bazează pe cele șapte domenii emblematice (flagships) pentru
investiții și reforme, așa cum sunt definite de Regulamentul nr. 241/2021 privind MRR.
Grafic 4.2. Structura repartizării finanțării MRR pe categorii de reforme și investiții (flagships) în zona euro
versus zona non-euro (selecție țări)
procente
1. Tehnologii curate și
surse regenerabile
2. Eficiența energetică
a clădirilor
3. Transport durabil și
stații de încărcare
4. Lansarea serviciilor
de bandă largă rapidă
5. Digitalizarea administrației
publice
6. Capacități cloud de date
și procesoare durabile
7. Educație și formare
competențele digitale

Franța

Germania

Italia

Spania

Croația

Polonia

România
8. Alte domenii verzi

9. Alte domenii digitale

Alte categorii

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sursa: Bruegel data set, septembrie 2021; calcule proprii
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PNRR are potențialul
de a acționa ca un
catalizator pentru
modernizarea
economiei UE, în
special în ceea ce
privește prioritățile
UE pentru binele
public ale tranziției
verzi și digitale

Însă, pentru că, spre deosebire de clasificarea NACE, la acest tip de metodologie apar
multe suprapuneri de activități, greu de delimitat, Bruegel a optat pentru o
complementare a celor șase domenii emblematice (flagships) cu trei categorii noi de
domenii, care acoperă și obiective non-verzi și non-digitale (multe dintre acestea
asociate politicii de coeziune) preponderente atât la toate PNRR din statele din afara
zonei euro, cât și la cele din Italia, Franța și Spania.
Analiza comparativă a domeniilor emblematice (flagships) arată că, deși Italia,
Germania și Franța au propuneri de PNRR destul de echilibrate, totuși, ca volum,
contribuie cu mai mult de jumătate din propunerile specifice legate de climă. În zona
euro, ecologizarea proprietăților imobiliare și investiții în surse alternative de tehnologii
curate și surse regenerabile reprezintă punctul central al tranziției ecologice în
Germania, Italia și Spania, ceea ce înseamnă un efort comun de cel puțin 41,5 miliarde
euro; toate statele membre alocă mai mulți bani investițiilor în stații de încărcare și în
transportul mai ecologic.
Tranziția digitală este prima prioritate a Germaniei, majoritatea investițiilor fiind
destinate digitalizării (pe această temă au avut loc cele mai multe din consultările
publice pentru a discuta impactul componentei digitale din PNRR asupra acelor
categorii sociale cu deprinderi digitale mai reduse).

Investițiile și alte
cheltuieli productive
cresc în mod direct
stocul de capital, pot
crește productivitatea
totală a factorilor
și/sau pot crea locuri
de muncă, crescând
astfel nivelul
producției potențiale

Pe metodologia domeniilor emblematice (flagships), prioritățile României sunt:
(i) tranziția verde pentru: transportul verde, tehnologii curate și surselor regenerabile
(cea mai mare sumă alocată, mai mult chiar decât Germania, Franța, Italia, Spania), și
eficientizarea energetică a clădirilor (la egalitate cu Germania, mai mult decât Polonia,
dar în urma Franței, Italiei, Spaniei și Croației), (ii) tranziția digitală în special din
perspectiva investițiilor în educație și formare de competențe digitale (peste
Germania, Italia, Spania, Polonia) și, (iii) incluziunea/coeziunea socială în special în
zonele/regiunile sărace, acolo unde nu au o componentă verde sau digitală și, unde
se consideră că este nevoie de alocarea unor fonduri speciale pentru activități de
consultanță în atragerea de fonduri europene. De precizat că, România nu are proiecte
de investiții în modernizare digitală. Spania, Germania, Polonia și Italia tind să
investească semnificativ în proiecte 5G.
C] Ilustrarea practică a planificării cheltuirii fondurilor MRR pentru obiectivul de
susținere a reformelor structurale incluse în RSȚ în ultimii 10 ani. Graficul 4.3. se
bazează pe aceeași metodologie NACE și, urmărește, comparativ, alocarea fondurilor
MRR, pentru principalele activități NACE.
Prima, și cea mai importantă dintre reformele structurale repetat recomandate
României în rapoartele CE, BCE și a altor instituții internaționale se referă la politica și
administrația fiscală – dacă România vrea să cheltuiască mai mult pe pensii, educație
sau sănătate (adică, pe bunuri publice esențiale populației în perioada pandemică),
trebuie să stimuleze colectarea veniturilor. Însă, cifra alocată de România pentru
reformarea administrației publice și a altor servicii administrative și de sprijin rămâne
foarte redusă, atât în cifre nominale (cca. 1,5 miliarde euro) cât și ca pondere în totalul
repartizărilor (doar 1 la sută), cu mult în urma cifrelor planificate de Polonia, Ungaria și
Cehia. Interesant de remarcat sunt sumele mari prevăzute de țări dezvoltate precum
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Germania, Spania, Italia special pentru digitalizarea și transparentizarea serviciilor de
administrație publică și asigurări sociale. De asemenea, trei state din afara zonei euro
(Cehia, Polonia și România) alocă sume importante pentru servicii administrative,
ocuparea forței de muncă (agenții de plasare a forței de muncă) și activități de
promovare a turismului.
Grafic 4.3. Analiza comparativă a repartizării fondurilor MRR pe activități NACE generatoare de bunuri
publice (pondere din total sumă alocată la nivel UE pentru fiecare activitate)
Administrația de stat și politici economice și sociale,
reglementarea serviciilor de sănătate, educație,
justiție, apărare, siguranță și ordine publică,
asigurări sociale obligatorii
CZ
1%

HR
2%
PL
PT
1%
4%
RO
1%

ES
14%

DE
14%

IT
62%

Activități de servicii administrative: leasing și închirieri,
resurse umane, ocuparea forței de muncă, curățenie,
amenajări parcuri, agenții de turism

HU
0%

PL
35%
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0%

FR
0%

RO
11%

EL
0%
CZ
8%
IT
45%

EL
1%

Reformele structurale
viitoare ar putea
consolida impactul
investițiilor
planificate în unele
state și/sau ar putea
mări impactul asupra
potențialului de
creștere economică și
a rezilienței pe
termen lung

DE
1%

Activități privind sănătatea umană
și asistență socială

Educație
HU
3%

RO
6%
PT
7%
HR
1%
CZ
1%

HU FR
5% 5%

PT
3%
DE
10%
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9%

EL
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2%
CZ
3%

PL
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RO
7%

FR
8%

DE
4% EL
4%

ES
15%

ES
7%
IT
45%

IT
47%

Îmbunătățirea protecției sociale rămâne una din reformele structurale esențiale pentru
a spori eficacitatea sectorului public și a oferi servicii publice pentru cetățeni. Reforma
în domeniul educației este abordată diferit: în vreme ce Italia și Spania țintesc o
regândirea sistemului educațional de stat prin investiții care să crească performanța
indicatorilor procesului de învățământ, România alocă circa 3,4 miliarde euro (7 la sută
din totalul alocărilor MRR în domeniul educației la nivelul UE, mai mult decât majoritatea
statelor membre) pentru proiecte de reformare prin creștere incluziunii (de exemplu:
până la finalul anului 2021 – intrarea în vigoare a legislației privind programul național
pentru reducerea abandonului școlar, lansarea procedurii de ofertare pentru sprijinirea
elevilor în vederea asigurării tranziției de la învățământul secundar inferior la cel
superior, iar până la finalul anului 2022 – intrarea în vigoare a cadrului legal pentru
asigurarea unor standarde de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și
educaționale, a legii care stabilește profilul viitorului cadru didactic și modalitatea de
evaluare a competențelor digitale în examenul de grad didactic și a legislației privind
sporirea calității mediului de învățare).
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Voința politică
franco-germană este
motorul proiectelor
transeuropene și
multinaționale

În domeniul sănătății cel mai importat obiectiv de atins în PNNR este prevăzut pentru
anul 2022 și se referă la implementarea cadrului legislativ pentru dezvoltarea capacității
de management al serviciilor de sănătate și al managementului resurselor umane din
sănătate. Deși ponderea alocării este mai redusă în total activități privind sănătatea
umană și asistența socială, suma de 3,4 miliarde este relativ apropriată cu Spania și
Portugalia și peste alocările din Ungaria și Grecia. De remarcat suma semnificativă
(peste 23 miliarde euro) solicitată de Italia pentru reformarea din temelii a serviciilor și
infrastructurii medicale și a sistemului de învățământ de stat.

4.3.4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale
Cadrul legal al Regulamentului CE nr. 241/2021 privind implementarea MRR oferă
posibilitatea de a pune în aplicare proiecte transfrontaliere și multinaționale în
așa-numita platformă „Proiecte importante de interes comun european” (IPCEI).
Acest tip de parteneriat permite statelor membre să sprijine proiecte de mare
anvergură, cu impact în lanțurile valorice strategice și, care beneficiază de reguli
specifice de ajutor de stat. Spania și Franța sunt statele membre care planifică, cu
statele membre învecinate, cel mai mare număr de astfel de proiecte. Merită amintit
că, aceste proiecte au la bază un parteneriat strategic și un consens politic între
Germania și Franța, la care au fost încurajate și alte state membre să adere.
Proiectele macroregionale s-au regăsit
destul de puțin
în PNRR

Câteva exemple de proiecte transfrontaliere și multinaționale care vor fi puse în
aplicare vizează sprijinirea tranziției ecologice și digitale, cum ar fi: (i) producția și
transportul de hidrogen verde (Franța-Germania printr-un IPCEI); (ii) producția și
transportul de energie electrică (Franța-Germania – Italia-Spania prin IPCEI); (iii) apă și
biodiversitate (Portugalia-Spania); (iv) piese și subansamble electrice pentru vehicule
electrice (Portugalia-Spania); (v) conexiune energetică (Franța-Spania); (vi) rețea
digitală 5G și super computere (Spania-Franța-Germania printr-un IPCEI pe cloud,
Grecia-Cipru); (vii) decarbonizarea feroviară (coridoarele Franța-Spania Atlantic și
Mediterană); (viii) adaptarea la schimbările de climă (Portugalia-Spania).
Există, în continuare, o preocupare redusă pentru strategii macro-regionale și proiecte
de cooperare în jurul bazinelor fluviale de tip SUERD, Strategia UE pentru regiunea
Dunării, care ar fi putut coagula efortul comun al statelor din Europa centrală și de sud
est. Nu același lucru se întâmplă în nord, unde Finlanda are planificate proiecte legate
de mediu și gestionarea apei marine în conformitate cu Strategia UE pentru Marea
Baltică.

4.4. Ce ar putea întârzia tranșele următoare aferente PNRR
4.4.1. Abordarea macroeconomică: gestionarea unei singure crize, când,
de fapt, este o sumă de crize
Traversăm o perioadă
în care se
îngemănează mai
multe tipuri de crize
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În prezent, ne confruntăm simultan cu o sumă de multiple deficite legate de: lipsa de
forță de muncă, dezechilibrele de pe piața materiilor prime (gaz, energie, combustibili),
blocaje în lanțurile de aprovizionare, deficiențe rezultate din fenomene meteorologice
neobișnuite, chiar extreme (temperaturi neobișnuit de mari/mici, inundații, incendii de
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vegetație, erupții vulcanice prelungite, tornade/cicloane foarte rapide, etc.). Toate
aceste neajunsuri s-au manifestat, până acum, în moduri diferite iar pentru ușurință,
există tendința de a le grupa sub un numitor explicativ comun (pandemia și/sau
schimbările climatice). Însă, de fapt, aceste fenomene au cauze și rădăcini de natură
diferită și, marea majoritate nu dau semne a se estompa rapid. Un motiv ar fi acela că
exista interdependențe care generează și întrețin un sistem mondial de tranzacționare
care acum, odată cu pandemia, s-a văzut cât de fragil și de vulnerabil este la șocuri și
care, este posibil să genereze noi lipsuri și în alte domenii. Aceasta înseamnă că, și dacă
tensiunile de pe piețele de bunuri se vor diminua în timp, pe măsură ce prețurile
relative se ajustează și cererea va reechilibra oferta, nu sunt excluse dezechilibre în alte
domenii și/sau pe alte piețe în următoarele 6-12 luni.
BCE și FMI sunt de
părere că, pe termen
scurt, băncile
centrale ar trebui să
ignore prețurile mai
mari care provin din
șocurile prețurilor
la energie ...

… însă, dacă există
semne că aceste
creșteri de prețuri
vor persista, atunci
ar trebui să
acționeze înainte
să apară efectele
de runda a doua
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De exemplu, deși multe state din UE și din lume se confruntă cu deficite de forță de
muncă, aceste nu vor dispărea odată cu pandemia; sursa problemei nu este doar
conjuncturală, ca efect al pandemiei, ci are rădăcini structurale adânci încă dinainte de
criza din 2008-2009 (zona euro), sau este ca efect al schimbării politicii de imigrație
(cazul post-Brexit), sau ca o consecință a prelungirii sprijinului financiar pe piața muncii
în timpul pandemiei (cazul SUA). Efectele crizei forței de muncă vor fi de lungă durată
(BCE și FMI, 2021) și, este posibil să aibă un efect mai mare asupra creșterii potențiale a
PIB. Sau, alt exemplu, se referă a tensiunile de pe piețele de bunuri, care se datorează
fie unei creșteri a cererii legate de pandemie, fie blocajelor în lanțurile de
aprovizionare, care par să se intensifice în lunile următoare, deși ar trebui să se
diminueze odată cu normalizarea obiceiurilor de consum. De asemenea, o iarnă
neobișnuit de rece în emisfera nordică ar menține prețurile la gaze și energie la cote
ridicate.
Cartografierea de mai sus dezvăluie modul în care lipsurile cauzate de acești factori atât
de diferiți se alimentează și se exacerbează reciproc. BCE și FMI sunt de părere că, pe
termen scurt, băncile centrale ar trebui, în general, să ignore prețurile mai mari care
provin din șocurile prețurilor la energie sau din dificultățile temporare legate de
reintroducerea pe scară largă a produselor pe piețe. Îngrijorarea băncilor centrale este
că această creștere a prețurilor va eroda veniturile reale, devenind totodată integrate în
așteptări, generând astfel o spirală crescătoare a prețurilor și salariilor și o perioadă de
stagflație. De aceea, dacă există semne că aceste creșteri de prețuri vor persista, atunci
ar trebui să acționeze înainte să apară efectele de runda a doua (Schnabel, 2021;
Gopinath, 2021).
Având în vedere că viitorul este mai imprevizibil decât de obicei, ce ar trebui făcut?
Cel mai important lucru a devenit acum cel mai dificil: cooperarea la nivel național
(Wolf, 2021). O sumă de crize care cere cooperare activă și eficientă pentru o
gestionare simultană a acestora, pivotând de la a repara - să se intervină doar după ce
se produce dauna – la a pregăti economia și populația, prin luarea de măsuri în avans
care să protejeze de riscurile și șocurile viitoare acute (valuri noi de pandemie) sau
cronice (polarizarea veniturilor, fenomene meteo extreme) (vezi Mazzucato, 2021
pentru o analiză globală). Semnalul unui progres rapid și necesar ar fi un efort accelerat
de vaccinare concomitent cu un acord economic și politic ambițios și credibil pentru
cum cheltuim banii și, nu pentru ce sumă primim prin PNRR.
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4.4.2. Performanțele economice și sanitare naționale
Conform regulilor clar definite în Regulamentul CE nr. 241/2020 privind implementarea
MRR, în cazul în care CE apreciază că nu toate etapele și obiectivele asociate unei
tranșe sunt îndeplinite în mod satisfăcător, se va efectua doar o plată parțială. Restul
plății tranșei va fi suspendat (indiferent dacă este împrumut sau grant). Statul membru
poate continua punerea în aplicare a restului PNRR, doar încadrându-se în criteriile de
performanță (inclusiv jaloane și ținte) stabilite. După prezentarea observațiilor, statul
membru are la dispoziție șase luni pentru a lua măsurile necesare pentru a asigura
îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor și obiectivelor. Dacă acest lucru nu a fost
realizat în termen de șase luni, CE poate reduce restul de plată aferent României.

Contribuția financiară
din MRR se poate
diminua sau anula
dacă statul membru
încalcă angajamentele
și criteriile de
performanță asumate

De asemenea, pentru ca o plată să fie efectuată de CE, nici unul din obiective sau
obiectivele îndeplinite anterior nu poate fi inversat. În cazul în care etapele și
obiectivele nu mai sunt realizabile pentru circumstanțe obiective, statul membru are
posibilitatea de a prezenta CE un PNRR modificat.

Există câțiva factori
de risc care pot
întârzia plățile MRR:

1) Gradul de
incoerentă al
politicilor
macroeconomice

2) Sustenabilitatea
rezultatelor
proiectelor

3) Inconsistențe
în etapizarea
proiectelor

Deși aceste reguli sunt aceleași pentru toate statele membre, există câteva elemente
care pot fi problematice și de care ar putea depinde alocarea tranșelor următoare
pentru România:
• Coerența și sustenabilitatea pe termen lung a politicilor macroeconomice: la criza din
2008, măsurile luate ținteau readucerea economiei la nivelul pre-criză. Acum, s-a mizat
pe un program cu o multitudine de obiective, dintre care unele sunt legate de
pandemie iar altele sunt corelate cu obiective din CFM 2021-2027. Din experiența
ultimilor trei decenii, programele naționale multi-obiectiv au fost de succes atunci când
a existat o instituție integratoare cu viziune și dinamism pentru coordonarea și
sincronizarea obiectivelor de politici economice în strânsă colaborare cu instituții de
linie flexibile, care conlucrau pentru implementarea obiectivelor comune, de țară.
• Sustenabilitatea rezultatelor proiectelor PNRR, din perspectiva includerii acelor reforme
și proiecte de investiții care să reprezinte acțiuni coerente, adică modul în care se
consolidează și proiectul și investiția finanțată prin PNRR să se complementeze
reciproc. În acest sens, s-a dorit justificarea transparentă a costurilor într-un mod
rezonabil, plauzibil și proporțional cu impactul preconizat al măsurilor.
• Sustenabilitatea calendarului de implementare: ce repere vor fi finalizate până în 2026
în ceea ce privește viteza de implementare a granturilor și a împrumuturilor. Se știe că,
pentru granturi, 70 la sută din angajamente trebuie depuse până la 31 decembrie 2022
și restul de 30 la sută până la 31 decembrie 2023, cu cereri de împrumuturi depuse
până cel târziu la 31 decembrie 2023. Plățile pentru măsurile îndeplinite trebuie
finalizate până cel târziu în 2026. Dacă obiectivul este de a construi structuri rezistente
pentru viitor, nu este destul de clar pentru România dacă actualul calendar de
implementare încurajează utilizarea fondurilor mai mult pentru rezultate mai rapide și,
mai puțin pentru obiective ambițioase în termeni de reforme durabile și sustenabile.
• Filozofia de etapizare a proiectelor: în timp ce la noi etapele sunt arareori legate de
rezultate, ci mai mult de procese, metodologia PNRR cere ca efectuarea plăților să fie
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corelată cu atingerea obiectivelor de etapă și asociată cu progresul în implementarea
proiectelor, pe principiul că, cu cât o economie are structurile administrației publice
mai flexibile și mai transparente, cu atât se micșorează perioada de așteptare între
atingerea obiectivului de etapă și intrarea banilor în conturi.

4) Inconsistențe
în reformarea
structurilor
economice

5) Neglijarea
dimensiunii
europene a
proiectelor PNRR

• Reforme structurale reale: nu este clar dacă PNRR se concentrează exclusiv asupra
schimbării, a reformării structurale a economiei în direcția creșterii rezilienței sau doar
asupra activităților de susținere a sectoarelor economiei care au avut de suferit de pe
urma pandemiei. CE insistă ca, redresarea să includă reforme serioase și sprijin pentru
companiile care își închid sau redirecționează activitățile, precum și susținerea și
recalificarea forței de muncă. Aceasta înseamnă ca, prin PNRR ar trebui să se
promoveze politici active de reconversie a forței de muncă în regiunile depopulate sau
sărace, ceea ce nu a fost foarte clar pentru unele din proiecte. Este adevărat că, unele
finanțări prin MRR pot fi folosite pentru a amortiza impactul și costurile tranziției și
adaptării la piață după criză, dar, din perspectiva CE, nu este rolul PNRR să atenueze
impactul social post-pandemie.
• Dimensiunea europeană a PNRR: una dintre cerințele MRR este de a contribui la
autonomia strategică a UE, care reflectă concluziile Noii strategii industriale a CE
(2020). Cu toate acestea, dincolo de o simplă mențiune, autonomia strategică nu este
abordată în multe din PNRR. O analiză a lui Van Vet et al. (2021) discutată în PE despre
impactul pandemiei asupra industriei europene identifică necesitatea unei abordări
solide a lanțurilor valorice la nivel european pentru politica industrială. Raportul a
identificat o lipsă de coerență a politicilor între statele membre în ceea ce privește
sectoarele industriale, inclusiv cel digital, care afectează eficiența. Având în vedere că
UE se concentrează acum pe protejarea industriilor esențiale analiza consideră o
abordare politică comună în acest domeniu ar fi fost binevenită (Núñez Ferrer, 2021).
Lipsa unei dimensiuni europene în PNRR în acest domeniu poate indica o abordare
diferită (adică, mai mult națională și mai puțin europeană) a politicilor din sectorul
industrial.

4.4.3. Prelungirea discuțiilor privind flexibilizarea PSC
Drumul înapoi către
regulile fiscale ale
PSC va implica
negocieri trilaterale
CE – state
reformatoare (doves)
– state tradiționaliste
fiscal (hawks)

PSC a fost creat în 1997 și a fost modificat de trei ori de atunci; ultima oară a fost în
luna martie 2020, odată cu activarea Clauzei generale derogatorii a PSC, pentru a oferi
guvernelor mai multă flexibilitate în combaterea efectelor pandemiei. Deși CE a anunțat
reîntoarcerea la aplicarea regulilor privind limitele deficitului bugetar și a datoriilor
suverane începând cu ianuarie 2023, modificări ale PSC (în marja TGFUE) ar putea fi
făcute înainte.
În comunicarea din 3 martie (CE, 2021h), CE a subliniat intenția de a „relansa
dezbaterea publică privind cadrul de guvernanță economică, odată ce redresarea are
loc”, cel mai probabil în a doua jumătate a acestui an. Prin documentele lansate la data
de 19 octombrie 2021 (CE, 2021i), Bruxelles încearcă să identifice domeniile de
reformare a normelor de deficit și de datorie ale UE. Iată ce se întâmplă în continuare:
• Consultarea publică va fi deschisă până în primul trimestru al anului 2022, când CE
declară că va oferi „îndrumări” de politici fiscale pentru perioada viitoare, care să ajute
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statele membre să își pregătească planurile fiscale pentru 2023 și mai departe
(bugetele naționale multi-anuale), care vor fi incluse în programele de convergență
și/sau stabilitate ce vor fi transmise CE, în aprilie 2023.

CE a intrat în această
dezbatere cu o
consultare cu privire
la reformarea PSC

• Propunerile de reformă pe termen mai lung vor fi anunțate în prima jumătate a anului
2022 (CE/Gentiloni, 2021i), dar va depinde de succesul CE în obținerea unui consens cu
statele membre. Aceste propuneri ar putea fi sub forma unor schimbări legislative, dar
este „puțin probabil” să existe un nou cadrul legislativ până la începutul anului 2023
(CE/Gentiloni, 2021i).
CE ar putea prezenta, alternativ, o nouă comunicare, similară cu cea din 2015
(CE/Dombrovskis/2021i), care să ofere un cadru fiscal revizuit pe termen lung, dar fără
a implica reforme necesare a fi reglementate prin noi acte legislative.
• De asemenea, este posibil să se ajungă la câteva concluzii timpurii, provizorii, cu privire
la prioritățile CE pentru de reformarea PSC.

Reformatorii înclină
spre opțiunea creșterii
investițiilor ecologice
pentru atingerea
obiectivelor
ambițioase asociate
reducerii emisiilor de
gaze sau a altor
obiective climatice

• CE este interesată să examineze modalități de a stimula anumite tipuri de investiții
publice, de exemplu investiții ecologice, deși este greu de imaginat în acest stadiu cum
ar putea fi noul regim fiscal. În cele din urmă, există un apetit și pentru simplificarea
regulilor fiscal-bugetare, având în vedere dependența lor de metrici greu de măsurat,
cum ar fi echilibrul structural.

Pentru tradiționaliștii
fiscali „flexibilizarea”
PSC generează
„crearea de datorii
(care) este
periculoasă, chiar și
cu dobânzi scăzute”
(Blumel, 2021)
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De partea statelor membre reformatoare, în timp ce miniștrii de finanțe din statele
membre sunt de acord cu reducerea sprijinului fiscal pe măsură ce producția revine la
niveluri anterioare pandemiei, există divizări în ceea ce privește: (i) viteza și calendarul
de reducere, (ii) cum vor fi adaptate regulile fiscale PSC la noile valori ale deficitelor și
datoriilor suverane acumulate în ultimul an și, (iii) cum vor fi sprijinite investițiile
viitoare necesare combaterii schimbărilor climatice – de pildă, pentru a oferi stimulente
pentru cheltuielile publice verzi, având în vedere că, în prezent, nu se acordă nici un
tratament special investițiilor publice, deși există un angajament comun al UE pentru a
atinge zero emisii nete de CO2 până în 2050.
O analiză Bruegel din luna septembrie 2021 (Darvas et al., 2021) arată că, în cursul
acestui deceniu, atingerea obiectivelor UE în domeniul climei va necesita o creștere a
investițiilor verzi totale cu aproximativ 2 puncte procentuale din PIB anual UE, din care
investițiile publice vor trebui să se ridice la 0,5 la sută și 1 la sută din PIB UE numai dacă
se menține actuala flexibilitate a PSC. Lecția crizei anterioare, în opinia Bruegel, este că,
episoadele de austeritate și de consolidare fiscală din trecut au dus la reduceri majore
ale investițiilor publice, în timp ce acum este o nevoie substanțială de investiții care vor
fi foarte greu de atins în actualul cadru fiscal al PSC. În prezent, din punct de vedere
metodologic, regulile fiscale tind să dezavantajeze investițiile, tratându-le ca și cheltuieli
curente, care sunt afectate de limitele deficitului UE. În consecință, lucrarea Bruegel
recomandă introducerea unui „pact fiscal verde” și a unei „reguli verde de aur” care
scutește investițiile publice nete verzi din calcului deficitului bugetar.
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O altă opinie, nu cu mult diferită de cea a reformatorilor, vine din partea Consiliului
Fiscal European care susține crearea unei „capacități fiscale europene” (European fiscal
capacity), ca instrument de intervenție în perioade de criză. Rețeaua consiliilor fiscale
independente din UE este de opinie că se impune o simplificare a regulilor fiscale, care
au devenit excesiv de complexe.
Din perspectiva tradiționaliștilor, cei opt miniștri de finanțe din țările frugale pun sub
semnul întrebării motivațiile țărilor sudice care susțin scutiri pentru cheltuieli ecologice,
de teamă că nu vor face față regulilor necesare. Deși au lăsat ușa deschisă discuțiilor
privind ideile de reformă, aceștia preferă ca modificarea PSC să se refere la
simplificarea și transparentizarea regulilor.
Un lucru este cert: un set de reguli bugetare la nivelul UE poate fi o ancoră potențial
mai puternică pentru politica fiscală națională. Problema de fond rămâne însă deschisă:
dificultatea de a conveni un buget comun al zonei euro arată profunzimea diviziunilor
diferențelor de gândire și de abordări politice privind politica fiscală. Dar acest lucru nu
ar trebui să împiedice reforma necesară, căci atingerea sustenabilității fiscale în zona
euro și în afara zonei euro este în interesul tuturor statelor membre.
Nu trebuie uitat că, indiferent de rezultatul dezbaterii, decizia de a dezactiva Clauza
generală derogatorie va fi acompaniată de o evaluare generală a stării economiei pe
baza unor criterii cantitative, având ca reper evoluțiile macroeconomice din perioada
anterioară crizei. Potrivit prognozei de toamna a Comisiei, zona euro va avea un deficit
bugetar de 7,1 la sută din PIB anul acesta, în timp ce datoria publică va ajunge la
100 la sută din PIB (CE, 2021g).

România se află într-o
situație singulară,
fiind singurul stat
membru aflat în PDE
și care trebuie să
prezinte măsuri
corective de
consolidare fiscală

România a fost un caz singular pentru CE în anul 2020, deoarece PDE a fost deschisă
înainte de pandemie, pe baza datelor din anul 2019 și, după un istoric de șase ani de
neîndeplinire a măsurilor de corecție. CE a continuat să opereze ciclul anual de
supraveghere fiscală, în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din TFUE, căci
activarea Clauzei generale derogatorii nu a suspendat procedurile din PSC (CE, 2020).
Așa se face că, în 2021, CE a recomandat48 Consiliului prelungirea corecției deficitului
excesiv al României până în 2024 (CE, 2021e).

4.4.4. Calitatea instituțiilor naționale implicate în conducerea
și implementarea PNRR
Una din cele mai mari îngrijorări ale partenerilor europeni în ceea ce privește noile
state membre se referă la capacitatea instituțională a acestora de a conduce și
implementa, transparent, un PNRR de o asemenea anvergură care depinde, în mare
măsură, de calitatea instituțiilor, de performanța și implicarea autorităților de
management și a celor intermediare responsabile cu implementarea proiectelor
(Núñez Ferrer, 2021).

Trei surse de
riscuri pentru
guvernanța PNRR:

48
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Conform acestei recomandări, România ar trebui să atingă un obiectiv general de deficit public de 8,0 la sută din PIB în 2021,
6,2 la sută din PIB în 2022, 4,4 la sută din PIB în 2023 și 2,9 la sută din PIB în 2024, ceea ce este în concordanță cu o rată de
creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete de 3,4 la sută în 2021, 1,3 la sută în 2022, 0,9 la sută în 2023 și 0,0 la sută în
2024. Această traiectorie corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,7 la sută din PIB în 2021, 1,8 la sută din PIB în
2022, 1,7 la sută din PIB în 2023 și 1,5 la sută din PIB în 2024.
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Există trei surse care alimentează acest tip de îngrijorare. Prima sursă este de ordin
organizațional-instituțională: înființarea unei autorități naționale distincte care să preia
gestionarea implementării tuturor proiectelor, a fondurilor de finanțare și a
procedurilor aferente. A doua sursă se referă la conținut: proiecte insuficient de viabile
pentru a asigura tranziția dublă verde și digitală și, dacă este cazul, a unor argumente
suficient de pertinente din punct de vedere economic și social (regiuni/zone sărace).
A treia sursă este legată de procedurile de control a beneficiarilor reali ai banilor
europeni: transparentizarea tuturor contractelor și a circuitului fondurilor europene.
În unele țări, „placarea cu aur” (supraîncărcarea aprobărilor de proiecte cu cerințe
ex ante pentru a evita problemele în stadiul de control) poate descuraja beneficiarii să
aplice.
(i) Capacitate limitată
și nesincronizată de a
gestiona PNRR,
(ii) proiecte insuficient
de viabile și,
(iii) proceduri
insuficient de
transparente pentru
control beneficiarului
real al banilor MRR

Una din recomandările propuse pentru a remedia aceste neliniști este concentrarea
autorităților mai mult pe rezultate și mai puțin pe proceduri de justificare a
neîndeplinirilor. PNRR, spre deosebire de CFM, corelează efectuarea plăților de
rezultate specifice și îndeplinirea lor cu succes. O concentrare sporită asupra
rezultatelor necesită o consolidare a mecanismelor ex-post pentru evaluare, control
și sancțiuni. Pentru a asigura protejarea intereselor financiare ale UE, în același timp
creșterea vitezei de livrare a rezultatelor și a eficienței necesită reforme în acest
domeniu. Acest lucru nu ar trebui să aibă loc doar la nivelul UE pentru fondurile UE,
ci ar trebui urmărit și de guvernele care stabilesc standarde transparente, fiabile și
comparabile de evaluare a impactului ex-ante și ex-post, în special pentru proiecte și
programe mari.
În sfârșit, nu a fost clar nici care va fi rolul guvernanței, pe diferite nivele de implicare:
național și regional/județean, care să identifice cei mai buni actori de implementare ai
proiectelor, în conformitate cu principiul subsidiarității. S-a insistat mai mult pe rolul
ministerelor, la nivel național, și mai puțin pe faptul că, implicarea autorităților
regionale poate duce la o atomizare a finanțării în numeroase proiecte mici, care să
dilueze accentul pe priorități și să reducă eficacitatea cheltuirii banilor europeni.
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PARTEA a III-a: SECTORUL FINANCIAR
ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE
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5. Sectorul financiar
Sectorul bancar din
România traversează
o perioadă
favorabilă, atât în
ceea ce privește
solvabilitatea și
profitabilitatea, cât și
calitatea activelor

Sectorul bancar din România traversează o perioadă favorabilă, atât în ceea ce privește
solvabilitatea și profitabilitatea, cât și calitatea activelor. Până în prezent, efectele
negative ale pandemiei asupra activității bancare au fost limitate:
• Capitalizarea sectorului bancar este la niveluri ridicate (25,1 la sută rata fondurilor
proprii totale, respectiv 23,2 la sută rata fondurilor proprii de nivel 1 în decembrie
2020; 23,9 la sută și respectiv 22,1 la sută în iunie 2021). Ajustarea descendentă din
prima parte a anului 2021 este explicată în mare măsură de creșterea expunerii totale
la risc, în contextul accelerării creditării economiei reale.
• Dinamica accentuată a activității de creditare: exceptând perioada de lockdown din al
doilea trimestru al anului 2020, soldul creditului neguvernamental s-a situat în mod
constant peste nivelul consemnat înainte de declanșarea pandemiei ajungând la
300 miliarde lei în iunie 2021 (plus 10,8 la sută față de februarie 2020). Dacă în anul
2020 modificările au fost relativ modeste, ritmul de creștere al creditului a accelerat în
primele luni ale acestui an, cele mai recente date disponibile marcând creșteri, în
termeni anuali, de peste 10 la sută (11 la sută în iunie și 12,6 la sută în iulie 2021).
• Indicatorii de lichiditate nu sunt de natură a crea constrângeri în privința activității de
creditare. Cerința de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) (263 la sută, iunie
2021) se menține cu mult peste nivelul mediu european, în timp ce evoluția raportului
credite/depozite (LTD) indică în continuare un surplus al economisirii comparativ cu
activitatea de creditare a sectorului real.

CNSM a recomandat
BNR majorarea ratei
amortizorului
anticiclic de capital,
de la 0 la sută, la 0,5
la sută, începând cu
data de 17 octombrie
2022

• Profitabilitatea s-a consolidat, până la valori comparabile cu cele înregistrate înainte de
declanșarea crizei pandemice. Profitul net agregat a însumat 4 miliarde lei la sfârșitul
primului semestru al anului 2021, cu 1,3 miliarde lei peste nivelul perioadei similare din
anul anterior.
• Debitorii eligibili au acces la finanțare, idee susținută atât de creșterea accelerată a
creditului acordat companiilor și populației, cât și de concluziile Sondajului privind
creditarea companiilor nefinanciare și populației, publicat în august 2021, potrivit căruia
băncile au menținut, în unanimitate, nemodificate standardele de creditare pentru
împrumuturile și liniile de credit acordate companiilor nefinanciare, în timp ce condițiile
de creditare aferente sectorului populației fie au fost menținute constante, fie au
consemnat relaxări. Pentru trimestrul următor, T3 2021, toate instituțiile de credit
participante la sondaj estimează menținerea constantă a standardelor de creditare, atât
în cazul împrumuturilor acordate companiilor nefinanciare, cât și în cel al ambelor
categorii de credite destinate populației.
Această situație favorabilă privind activitatea bancară, coroborată cu menținerea
ridicată a incertitudinilor cu privire la evoluția crizei sanitare și energetice, alături de
persistența tensiunilor la nivelul echilibrelor macroeconomice, a justificat inițierea de
către Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) a măsurii
de majorare a ratei amortizorului anticiclic de capital, de la 0 la sută, la 0,5 la sută,
începând cu data de 17 octombrie 2022 (Recomandarea CNSM nr. R/7/2021 privind
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amortizorul anticiclic de capital). Măsura CNSM este în linie cu tendința de normalizare
a politicii macroprudențiale în cadrul UE, o serie de state membre anunțând majorarea
ratelor amortizorului anticiclic de capital, în vreme ce a fost adoptată renunțarea la
restricțiile privind distribuirea dividendelor.
De la declanșarea pandemiei, 5 dintre cele 30 de state ale Spațiului Economic European
au menținut amortizorul CCyB activat, respectiv Bulgaria, Cehia, Luxemburg, Norvegia și
Slovacia. Totodată, în contextul relaxării restricțiilor impuse de autorități și a semnalelor
de revenire a economiei, concomitent cu accelerarea creditării pe parcursul acestui an,
Norvegia, Suedia, Danemarca, Islanda, Cehia și Bulgaria au adoptat primele acțiuni la
nivel european de majorare a ratei amortizorului CCyB.

Deviația de la
tendința pe termen
lung a ponderii
creditului în PIB își
continuă tendința
ascendentă, depășind
pentru al patrulea
trimestru consecutiv
pragul de semnal,
vulnerabilitățile
privind deficitele
gemene se mențin,
rata de creștere
anuală a prețurilor
imobiliare rămâne în
teritoriul pozitiv, în
linie cu evoluțiile
similare din multe
țări UE

Una dintre principalele lecții ale pandemiei Covid-19 în domeniul politicii macroprudențiale
o constituie importanța pentru instituțiile de credit de a deține rezerve de capital
adecvate, constituite în „perioade bune”, care să poată fi utilizate în situații de criză,
prin eliberare (capital buffer release)49. În discuțiile de la nivel european, este invocată
tot mai des necesitatea constituirii din timp a acestor rezerve. Amortizorul anticiclic de
capital (CCyB) este un instrument conceput pentru a varia în timp. Acesta ar trebui
constituit atunci când circumstanțele permit acest lucru – când impactul creșterii
cerințelor are un impact minim, inclusiv pe fondul creșterii rapide a creditării – urmând
a fi eliberat, ulterior, cu scopul de a susține creditarea în perioadele de criză, atenuând
astfel recesiunea economică.
În cazul României, analizele specifice care se elaborează în cazul calibrării CCyB sunt:
• Deviația de la tendința pe termen lung a ponderii creditului în PIB, cuantificată prin
utilizarea metodologiei alternative (ce are la bază ipoteza unui ciclu financiar scurt), și-a
continuat dinamica ascendentă, depășind pentru al patrulea trimestru consecutiv
pragul de semnal de 2 puncte procentuale (2,22 puncte procentuale în luna iunie 2021).
• La nivel sectorial se observă semnalele unei creșteri pronunțate a activității de
creditare. În privința sectorului populației, rata de creștere nominală în termeni anuali a
creditării ipotecare a fost relativ ridicată în T2 2021, înregistrând nivelul de 11,26 la
sută. Totodată, în luna iunie, România a consemnat cea mai puternică creștere din UE
pe segmentul creditelor acordate companiilor nefinanciare (14,7 la sută). Această
componentă a generat în criza din anul 2008, atât în România cât și în UE
• Rata de creștere anuală a prețului proprietăților imobiliare s-a menținut în palierul
pozitiv pe parcursul primului trimestru din 2021, înregistrând un nivel de 1,41 la sută în
martie 2021, fiind astfel continuată evoluția ascendentă înregistrată pe parcursul anului
trecut.
• În privința standardelor de creditare, în T2 2021 valoarea calculată a indicatorului DSTI
(debt service-to-income) la nivelul creditelor nou acordate a fost de 36,32 la sută, sub
pragul de alertă de 40 la sută, în ușoară scădere față de datele înregistrate la finalul
trimestrului anterior. Aceeași dinamică este observată și în cazul gradului mediu de
îndatorare a debitorilor aferent creditelor ipotecare și de consum.

49
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• Vulnerabilitățile consemnate în analizele anterioare în privința deficitelor gemene se
mențin: datele preliminare arată că valoarea anualizată a deficitului de cont curent în al
doilea trimestru din 2021 este de 6,38 la sută, valoare ce depășește pragul de semnal
de 5 la sută. În același timp, deficitul bugetar structural prognozat pentru anul 2021
este de 7,1 la sută (potrivit Prognozei de toamnă a Comisiei Europene, p. 119), cu mult
peste nivelul de 1 la sută recomandat de CE.
Măsura nu va presupune un efort din partea instituțiilor de credit în sensul unor
aporturi noi de capital, având în vedere excedentul de capital disponibil în acest
moment, ci aceasta are rolul de a conserva o parte a capitalului în condițiile în care, pe
de o parte, (i) este așteptată o disipare a rezervelor suplimentare de capital ca urmare a
expirării recomandării privind restricțiile aplicabile distribuirilor de dividende și a altor
măsuri aplicate prin pachetul Quick fix pe durata pandemiei de Covid-19, iar pe de altă
parte (ii) se acumulează vulnerabilități în creștere, îndeosebi în ceea ce privește riscul
de credit.

Deținerile băncilor de
titluri de stat sunt în
creștere
semnificativă,
ajungând ca pondere
în bilanțul bancar la
cel mai ridicat nivel în
comparație
europeană.
Portofoliul de titluri
de stat contribuie la
îmbunătățirea
poziției de lichiditate
a băncilor, dar aceste
dețineri generează
risc important de rata
dobânzii

Un ultim subiect pe care-l atingem în această ediție a Euro Monitor se referă la
deținerile ridicate ale băncilor de titluri de stat. Creanțele față de sectorul guvernamental
local (credite și titluri de stat) constituie o componentă în creștere și semnificativă a
activelor, sectorul bancar românesc având cea mai ridicată pondere din UE. Deținerile
băncilor de titluri emise de administrația centrală a statului român cuantifică 22 la sută
din activele sectorului bancar (143 miliarde lei, august 2021). Portofoliul de titluri de
stat contribuie la îmbunătățirea poziției de lichiditate a băncilor, precum și la cea de
solvabilitate, având în vedere tratamentul specific calculării indicatorilor de lichiditate
(LCR, NSFR), dar și ponderarea cu zero a acestor expuneri în determinarea cerințelor
prudențiale de capital pentru riscul de credit. Pe de altă parte, deținerile de titluri
generează risc de rata dobânzii (cea mai importantă componentă a riscului de piață),
natura dominantă a portofoliului solicitând reevaluarea acestuia la piață, cu efecte
directe asupra profitabilității și solvabilității bancare. Incertitudinile economice asociate
evoluției pandemiei, cuplate cu cele politice, pot ajusta sentimentul investitorilor
asupra României, ceea ce, alături de reluarea ciclului ascendent al ratei de politică
monetară, ar putea duce la o majorare a randamentelor cerute de investitori pentru
titlurile de stat românești.
Structura titlurilor deținute de bănci în funcție de tratamentul contabil IFRS9 relevă
că 73 la sută sunt evaluate la valoarea justă, acestea fiind clasificate FVOCI (titluri
disponibile în vederea vânzării, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global) și FVPL (titluri desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin
profit sau pierdere), ceea ce crește importanța marcării la piață și influențează direct
capitalul în cazul FVOCI, respectiv indirect prin contul de profit și pierdere în cazul FVLP.
Portofoliul bancar de titluri emise de statul român în euro va fi afectat de disiparea
măsurilor CRR Quick fix în privința cerințelor de capital pentru riscul de credit, care vor
crește de la 0 la 10 la sută în anul 2023, respectiv la 25 la sută în anul 2024 (în cazul
menținerii ratingului de țară actual), cu efecte asupra solvabilității. La nivel agregat,
aplicarea ponderilor de risc specifice anului 2023 ar deteriora suplimentar rata
fondurilor proprii cu 0,4 puncte procentuale.
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6. Reglementarea criptoactivelor
Interesul față de piața criptoactivelor a crescut semnificativ ultimii ani, deopotrivă din
perspectiva utilizatorilor acestor instrumente, cercetătorilor și mediului academic,
comunității instituțiilor responsabile de reglementarea și supravegherea sistemului
financiar, mass-media și publicului general. Ca și în cazul altor inovații cu dinamică
exponențială și răspândire globală, implicațiile sale sunt multiple și nu se limitează la
efecte asupra sistemului financiar.

Așa-numitele
criptomonede și
active stabile
reprezintă categoriile
cele mai populare de
criptoactive, dar nu
sunt singurele.
Definițiile acestor
instrumente nu sunt
încă unitare la nivel
global

Conform definițiilor utilizate de comunitatea participanților pe aceste piețe, un
criptoactiv este orice activ digital care utilizează tehnologii criptografice pentru a-și
menține funcționarea ca activ tranzacționat sau aplicație descentralizată. Criptoactivele
folosesc criptografia, algoritmii de consens, registrele distribuite, tehnologia
peer-to-peer și/sau contractele inteligente pentru a funcționa și a fi tranzacționate.
Cele mai cunoscute categorii de criptoactive sunt așa-numitele criptomonede și active
stabile (stable coins), jetoanele utilitare și jetoanele de securitate. Jetoanele utilitare
pot fi folosite pentru a accesa un anumit produs sau un serviciu (de exemplu, Storj
permite deținătorului să plătească pentru utilizarea spațiului de stocare descentralizat
în rețeaua sa) dar sunt uneori utilizate și ca mijloc de schimb, deși nu acesta este scopul
lor principal. Tokenurile de securitate sunt criptoactive care își obțin valoarea din alte
active, atât fizice, cât și digitale, care pot fi tranzacționate. Unele dintre acestea sunt
supuse reglementărilor aferente piețelor de capital.
CE definește criptoactivele ca reprezentări digitale ale valorilor sau drepturilor, care pot
fi transferate și stocate electronic, folosind o tehnologie specifică (tehnologie registrului
distribuit – DLT). Criptoactivele sunt indisolubil legate de blockchain-uri, deoarece
acestea sunt blocurile care alcătuiesc lanțurile în sine. Și în accepțiunea Comisiei
criptoactivele vin în multe forme și cu drepturi și funcții diferite: un criptoactiv poate
servi ca o cheie de acces la un serviciu (jetoane utilitare), poate fi proiectat pentru a
facilita plățile (jetoane de plată), dar poate fi proiectat și ca instrument financiar, similar
valorilor mobiliare – în conformitate cu Directiva privind piețele instrumentelor
financiare (MiFID II).

6.1. Nevoia de reglementarea generată de implicațiile pentru
stabilitatea financiară
Relevanța pentru
stabilitatea
financiară a piețelor
de criptoactive este
evidențiată, printre
altele, de creșterea
dimensiunii și
interconectării
acestora cu sistemul
financiar clasic
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6.1.1 Dimensiunea piețelor de criptoactive
Interesul autorităților de reglementare și supraveghere financiară față de piețele de
criptoactive încă nereglementate specific are cel puțin două justificări obiective
importante: dimensiunea globală semnificativă pe care au dobândit-o într-un timp
foarte scurt și interconexiunile tot mai consistente și mai complexe pe care unele dintre
aceste piețe le au cu entități și segmente ale sistemului financiar clasic. Aceste două
criterii (dimensiune și interconectare) sunt printre primele pe lista celor care definesc
relevanța din perspectiva stabilității financiare.
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În octombrie 2021
capitalizarea totală la
nivel global a piețelor
de criptoactive
era estimată la
2,68 miliarde USD

Site-ul CoinMarketCap, care se numără printre cele mai citate surse de date cantitative
privind piața criptoactivelor, monitorizează la nivel global activitatea a peste 6 600 de
criptoactive și mai mult de 300 de burse de tranzacționare a acestor instrumente.
Conform statisticilor publicate aici, capitalizarea totală a piețelor de criptoactive a
depășit 2 trilioane de dolari SUA la începutul lunii aprilie a anului curent. După o
scădere de circa 50 la sută în cursul lunilor mai, iunie și iulie piața a revenit spectaculos
aproape dublându-și valoarea în numai 3 luni și consemnând noi maxime istorice în
jurul palierului de 2,68 trilioane de dolari SUA la începutul ultimei decade a lunii
octombrie. Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor cu cele mai cunoscute și utilizate cinci
criptoactive (Bitcoin, Tether, Ethereum, Binance Coin și Cardano) a depășit 168 de
miliarde de dolari SUA în primele două decade ale lunii octombrie 2021. Cifrele
prezentate anterior descriu atât dimensiunea importantă (din perspectiva capitalizării și
rulajelor zilnice) pe care au căpătat-o piețele de criptoactive cât și volatilitatea extremă
ce le caracterizează.

6.1.2. Interconexiunile cu sistemul financiar clasic
Criptoactivele pot fi
văzute ca o extensie
a shadow banking,
constituind o zonă
aproape complet
nereglementată ce
are însă impact și
interconexiuni
puternice cu sistemul
financiar clasic

Se remarcă o
dinamică
semnificativă a
fluxurilor bănești ce
circulă între piețele
financiare clasice și
cele de criptoactive
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Deși mecanismele lor de funcționare sunt în mare parte diferite, datorită impactului și
complexității interconexiunilor cu sistemul financiar clasic piețele de criptoactive pot fi
privite ca o expansiune a „sectorului bancar umbră” (Dăianu, 2021). Pentru comparație,
cel mai recent Raport de monitorizare a riscurilor privind intermedierea financiară
nebancare în UE publicat de Comitetul European pentru Risc Sistemic arată că valoarea
totală a activelor administrate de fonduri de investiții și alte instituții financiare
(exclusiv bănci, fonduri de pensii, societăți de asigurări și contrapărți centrale cu licență
bancară) se situa la finele anului trecut, doar în Uniunea Europeană, la nivelul de circa
39,4 trilioane de euro. Așadar, considerate împreună prin natura implicațiilor pe care le
au asupra sistemului financiar clasic, universul activelor financiare cu reglementare
precară are dimensiuni considerabile.
Interconexiunile piețelor de criptoactive cu sistemul financiar clasic sunt multiple, cele
mai relevante fiind ilustrate de: (1) fluxurile financiare în monedă fiduciară generate de
decontarea tranzacțiilor cu criptoactive, (2) valoarea ridicată a lichidităților în monedă
fiduciară și a activelor financiare tradiționale ce formează rezerva emitenților de
așa-numite active stabile, (3) precum și anvergura în creștere a plasamentelor în
criptoactive ale investitorilor instituționali (în special fonduri de investiții alternative,
dar nu numai). Se pot identifica astfel importante rețele de expuneri și legături
bidirecționale încrucișate între segmente și entități ale sistemului financiar clasic și
emitenții respectiv piețele de criptoactive.
Prima interconexiune menționată mai sus este deja evidențiată de cifrele prezentate
în paragrafele anterioare. Trebuie însă remarcată totodată dinamica în creștere a
fluxurilor financiare dinspre activele tradiționale către cele digitale. De exemplu, se
observă în perioada curentă o reducere a interesului față de metalele prețioase ca activ
de rezervă preferat în perioadele cu inflație în creștere, în favoarea plasamentelor în
criptoactive. O parte dintre investitori, inclusiv instituționali, renunță la plasamentele
în aur (ce are o istorie îndelungată ca activ de rezervă) pentru a cumpăra active
digitale introduse de doar câțiva ani și care sunt acum preferate pentru diversificare
portofoliilor datorită corelațiilor reduse cu majoritatea celorlalte active financiare
85
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existente pe piață. În acest context, cel mai important fond de investiții tranzacționat la
bursă (ETF) a consemnat retrageri de circa 10 miliarde de dolari numai în acest an iar
prețul aurului a scăzut cu circa 6 procente.

Investitorii de retail
nu conștientizează
lipsa de
reglementare a
piețelor

Lipsa de
reglementare a
funcționării
„activelor stabile”
(stable coins) este
mai amplă
comparativ cu
situația fondurilor de
piață monetară
anterior crizei
fiananciare globale

În unele jurisdicții
(ex. SUA)
reglementatorii
pieței financiare iau
deja măsuri față de
lipsa de transparență
și comunicarea
înșelătoare
practicată de
emitenții de monede
stabile

86

În cazul investitorilor de retail, această ajustare a preferințelor ține de modificări
comportamentale care adesea survin pe fondul lipsei de informare și de înțelegere a
mecanismelor de piață, accentuând caracterul puternic speculativ pe care atât piețele
clasice cât și cele ale criptoactivelor îl au în perioada actuală. De exemplu, un studiu
publicat recent al Autorității britanice pentru supravegherea conduitei pe piețele
financiare (FCA) arată că 69 la sută dintre persoanele cu vârsta sub 40 de ani care
tranzacționează criptoactive cred că acestea sunt reglementate. Circa 58 la sută dintre
respondenți au spus că au fost motivați să facă o investiție cu risc ridicat după ce au
auzit despre astfel de active la știri sau pe rețelele de socializare. Aceste date
argumentează nevoia de reglementare a piețelor de criptoactive nu doar pentru
consolidarea stabilității financiare ci și din necesitatea protejării utilizatorilor de
produse și servicii financiare.
În ceea ce privește rezervele de monedă fiduciară și active financiare clasice constituite
de emitenții privați de monede stabile, este relevantă poziția Tether care a afirmat
anterior că deține rezerve de lichiditate reprezentând 100 la sută din capitalizarea
monedelor emise (în prezent circa 69 de miliarde de dolari SUA). Totuși, o investigație
recent finalizată a US Commodities Futures Trading Commission (CFTC), aferentă
perioadei 2016-2018, a descoperit că doar 27,6 la sută din valoarea criptoactivelor
emise a fost efectiv acoperită de rezerve în monedă fiduciară ale Tether. Ca urmare,
pe data de 15 octombrie a anului curent, Tether a fost amendată de CFTC cu 41 de
milioane de dolari SUA pentru publicarea de informații de natură să dezinformeze
investitorii. Simultan a fost amendată și Bitnetfix (una dintre bursele importante de
tranzacționare a criptoactivelor) cu 1,5 milioane de dolari SUA pentru efectuarea de
tranzacții ilegale în afara piețelor reglementate.
Situația descrisă mai sus arată că, mai ales în cazul așa-numitelor active stabile (stable
coins) ce funcționează similar fondurilor de piață monetară cu valoare fixă a unității de
fond, sunt necesare reglementări clare cel puțin cu privire la transparență, structura și
nivelul rezervelor constituite de entitatea emitentă. Aceasta însă nu ar adresa decât în
mică parte riscurile la adresa stabilității financiare pe care aceste tipuri de mecanisme îl
presupun, așa cum au fost evidențiate de intrarea în dificultate a numeroase fonduri
monetare în perioada crizei financiare globale declanșate în anul 2007 și care ulterior a
generat un amplu efort internaționale de întărire a reglementărilor macro și micro
prudențiale privind funcționarea lor. Date fiind similaritățile între cele două
instrumente, reglementări comparabile s-ar impune în prezent și pentru monedele
stabile emise de entități private. În timp ce instituțiile de supraveghere și reglementare
din SUA pot aplica unele măsuri pe piețele monedelor stabile, așa cum o dovedesc
acțiunile recente ale CFTC împotriva Tether și Bitfinex, totuși acestea rămân încă în
mare parte nereglementate în majoritatea jurisdicțiilor. CE a lansat în urmă cu 12 luni o
propunere de regulament privind piețele criptoactivelor însă deocamdată mai rămân
încă de parcurs o serie de pași până la adoptarea sa. Și Administrația Biden lucrează la
noi reglementări pentru monedele stabile, similare celor aplicabile băncilor, dar și
acestea se află în stadiu incipient. Totuși, efortul SUA de a exercita acțiuni de
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supraveghere asupra acestor piețe este tot mai evident. Un alt exemplu în acest sens
este solicitarea transmisă la începutul lunii octombrie de SEC către Circle (o entitate
cheie implicată în emiterea monedei stabile USDC – a doua în termeni de capitalizare
din lume, evaluată la aproximativ din capitalizarea Tether), privind documente aferente
operațiunilor și produsele sale.

Expunerile unor
vehicule
investiționale clasice
față de piața
criptoactivelor au
devenit semnificative
și sunt în continuare
alimentate de
conjunctura macrofinanciară actuală

Totuși, în unele
jurisdicții importante
(de ex. Marea
Britanie sau China)
acestea nu sunt
permise
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În ceea ce privește cea de-a treia conexiune semnificativă dintre sistemul financiar
clasic și piețele de criptoactivelor, respectiv expunerile față de acestea ale unor
segmente și entități ale sistemului financiar clasic, evoluțiile recente indică o dinamică
ascendentă a acestora. Pe data de 20 octombrie anul curent a fost lansat la
tranzacționare pe bursa din New York primul fond de investiții listat (ETF) dedicat
Bitcoin, valoarea tranzacțiilor din prima zi depășind 1 miliard de dolari SUA iar
capitalizarea sa a atingând 570 milioane dolari. Anterior, furnizorii de ETF din SUA au
încercat fără succes timp de opt ani să obțină autorizarea SEC pentru astfel tipuri de
vehicule investiționale listate la bursă și bazate pe criptoactive, dar autoritatea
principală de reglementare a valorilor mobiliare din SUA a fost reticentă până acum față
de aceste solicitări, manifestând prudență ca urmare a volatilității extreme a acestei
clase de active. ETF bitcoin ProShares deține însă contracte futures care urmăresc
prețul bitcoin fără să achiziționeze direct criptoactivul respectiv. Această strategie a fost
posibil pentru că instrumentele financiare derivate precum contractele futures și
opțiunile având la bază criptoactive se tranzacționează pe o piață reglementată în
vreme ce tranzacționarea la vedere (spot) cu criptoactive are loc pe o mare varietate de
burse în mare parte nereglementate. De asemenea, investitorii americani puteau deja
investi indirect în criptoactive prin intermediul unor trusturi private (de exemplu
Grayscale Bitcoin Trust cu o valoare a activului net de circa 39 miliarde dolari) sau a
unor fonduri de investiții nelistate (de exemplu Bitwise 10 Crypto Index Fund cu o
valoare a activului net de 1,2 miliarde dolari).
ETF-uri similare se tranzacționează deja în alte jurisdicții precum Canada, Germania sau
Suedia. Nu însă și în Marea Britanie, unde accesul la acest tip de fond pentru investitorii
de retail rămâne blocat de Financial Conduct Authority (FCA), care a declarat că nu
va autoriza deocamdată un fond care are expunere la criptoactive din cauza
îngrijorărilor ridicate față de integritatea acestor piețe. FCA și-a exprimat în mod
repetat îngrijorarea cu privire la criptomonede, menționând volatilitatea lor extremă și
lipsa unei baze solide pentru evaluare. Și viceguvernatorul adjunct al Băncii Angliei,
Jon Cunliffe, a declarat că „criptomonedele ar putea declanșa o criză financiară globală
dacă nu sunt introduse reglementări stricte”, comparând rata de creștere a pieței
criptomonedelor, de la 16 miliarde în urmă cu cinci ani la 2,68 trilioane dolari SUA în
prezent, cu cea a pieței creditelor ipotecare subprime, de 1,200 trilioane dolari, din
2008. Acesta si-a nuanțat însă afirmațiile menționând că guvernele și autoritățile de
reglementare trebuie să fie atente să nu reacționeze în mod exagerat sau să clasifice
noile abordări ca fiind „periculoase″ doar pentru că sunt diferite și a remarcat,
de asemenea, că tehnologiile cripto oferă perspective de „îmbunătățiri radicale″ în
domeniul serviciilor financiare. Aceste poziții sunt consonante cu cea exprimată chiar
pe fondul corecției masive a prețurilor criptoactivelor din luna mai a acestui an de
guvernatorul Băncii Angliei, domnul Andrew Bailey, care a avertizat asupra lipsei de
„valoare intrinsecă″ a acestora.
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În prezent aproape 50 de scheme colective de investiții tranzacționate având la bază
criptoactive sunt tranzacționare la bursă la nivel global, valoarea totală a activelor
acestora depășind 14 miliarde dolari SUA (potrivit datelor TrackInsight). Cel mai
important dintre ele este ETF Purpose Bitcoin listat în Toronto, care în doar 8 luni de la
lansarea sa în februarie 2021 a ajuns la un activ net de circa 1,7 miliarde dolari SUA.
Unele dintre acestea au avut dificultăți serioase și au fost nevoite să suspende
temporar tranzacționarea și retragerile efectuate de investitori, în special pe parcursul
lunii mai a anului curent, pe fondul corecției abrupte a prețurilor criptoactivelor.

6.2. Testarea de monede digitale emise de băncile centrale

O serie de bănci
centrale importante
testează deja
funcționarea unor
prototipuri de
monede stabile
oficiale

Complementar față de implicațiile privind stabilitatea financiară, autoritățile monetare
sunt tot mai preocupate de posibilitatea ca inițiativele sectorului privat în ceea ce
privește plățile digitale și emiterea criptomonedelor să conducă la reducerea eficienței
mecanismelor de transmisie a politicii monetare. De aceea, pentru a răspunde
provocărilor generate de creșterea anvergurii piețelor de criptoactive emise de entități
private, pe lângă studierea posibilității reglementării acestora, aproape 90 la sută din
băncile centrale din întreaga lume evaluează activ avantajele și dezavantajele emiterii
propriilor monede digitale („central bank digital currency” – CBDC) (Boar and Wehrling
2021).
În unele jurisdicții acestea sunt deja o realitate, cum ar fi spre exemplu China sau
Suedia, care se afla deja într-un stadiu avansat de testare cu caracter limitat și controlat
a utilizării unor monede digitale oficiale în cadrul tranzacțiilor din economia reală.
În mod surprinzător, sau poate că dimpotrivă, China este totodată și una dintre
jurisdicțiile care au emis cele mai severe reglementări privind criptoactivele emise de
entități private. Astfel, în luna mai a acestui an s-a interzis instituțiilor financiare și
companiilor de plată să furnizeze servicii legate de tranzacțiile cu criptomonede iar
pe 24 septembrie zece instituții publice, inclusiv banca centrală și autoritățile de
reglementare financiară au emis reglementări prin care practic este interzisă complet
orice tranzacție ce implică criptoactive emise privat, inclusiv minarea acestora.
În Franța activele digitale și tehnologia blockchain au fost recent folosite în mediu
de test pentru o serie de tranzacții cu obligațiuni, marcând una dintre cele mai
semnificative încercări de acest fel de până acum într-o economie dezvoltată aflată în
nucleul pieței unice europene. Astfel, un consorțiu format din cei mai mari participanți
la piața financiară din Franța a utilizat o monedă digitală emisă de Banque de France în
tranzacții pe piața instrumentelor cu venit fix locală, ca parte a unui experiment ce a
durat 10 luni, coordonat de depozitarul de valori mobiliare Euroclear, la care au mai
participat instituția guvernamentală responsabilă de gestionarea datoriei publice și
banca centrală. Participanții au tranzacționat obligațiuni guvernamentale ca jetoane
(tokens) de valori mobiliare, decontarea realizându-se cu criptomonede furnizate de
banca centrală. Proiectul a testat utilitatea tehnologiilor digitale în locul mecanismelor
clasice pentru o serie de tranzacții uzuale pe piața datoriei suverane, cum ar fi emiterea
de noi obligațiuni guvernamentale, utilizarea acestora în contracte de răscumpărare,
precum și plata cupoanelor și rambursarea principalului la maturitate.
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6.3. Răspunsul de reglementare ale UE

Pe plan european
există un proiect
amplu de
reglementare a
întregului univers de
instrumente și
utilizări ale
criptoactivelor, aflat
încă în dezbatere

Răspunsul Uniunii Europene la nevoia de reglementare a piețelor criptoactivelor
evidențiată anterior a venit în data de 24 septembrie 2020 prin publicarea de către CE
a propunerii de Regulament privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei
(UE) 2019/1937 (MiCA) ce face parte din pachetul privind finanțele digitale. Măsurile
propuse sunt menite să creeze un cadru favorabil inovației, care să nu pună obstacole
în calea aplicării noilor tehnologii în sectorul financiar, asigurând în același timp o
abordare comună pe piața unică și adresând noile riscuri pe care le prezintă
criptoactivele.
Conform propunerii, MiCA se va aplica oricărei entități care furnizează servicii pe piața
criptoactivelor sau care emite criptoactive în Europa, precum și oricărui criptoactiv care
nu este deja supus reglementărilor UE. Aceasta va include jetoanele utilitare, jetoanele
de plată și jetoanele cu referință la active (așa-numitele monede stabile), dar nu se va
aplica jetoanelor de securitate care sunt deja supuse regimurilor de reglementare
existente ale UE. De asemenea, nu se va aplica monedelor digitale emise de băncile
centrale, însă impune cerințe semnificative pentru monedele stabile semnificative
(monedele stabile globale – GSC). Astfel propunerea de regulament este menită să
asigure că băncile centrale vor păstra controlul asupra politicii monetare și vor avea
instrumente pentru a se proteja împotriva riscurilor potențiale aferente GSC.
MiCA se concentrează în principal asupra jetoanelor cu referință la active emise
de entități private (monedele stabile private) și burselor de tranzacționare a
criptoactivelor. În particular, monedele stabile vor fi supuse unor standarde stricte de
reglementare privind transparența, funcționarea și guvernanța. Ele vor trebui să fie
autorizate de instituțiile de reglementare pentru a fi tranzacționate în UE, iar cerința
de autorizare se aplică și monedelor stabile aflate deja în circulație.
Companiile care transferă bitcoin sau alte criptoactive trebuie să colecteze detalii
despre expeditori și destinatari pentru a ajuta autoritățile să diminueze activitățile
ilicite precum evaziunea fiscală, spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Abordarea
propusă de CE este de a aplica tranzacțiilor cu active cripto metoda cunoscută sub
numele de regulă de călătorie (travel rule), pentru a asigura trasabilitatea deplină a
acestora. Această regulă este deja aplicabilă tranzacțiilor bancare, fiind una dintre
recomandările Grupului de acțiune financiară (Financial Action Task Force).
O companie care manipulează cryptoassets pentru un client trebuie să includă numele
clientului, adresa, data nașterii și numărul contului, precum și numele persoanei care
va primi criptoactivele. Furnizorul de servicii al destinatarului trebuie, de asemenea,
să verifice dacă sunt evidențiate toate informațiile necesare. Furnizarea de portofele
anonime de criptoactive va fi, de asemenea, interzisă, la fel cum conturile bancare
anonime sunt deja interzise conform normelor UE împotriva spălării banilor.
Totodată, propunerea de regulament adresează nevoia de a preveni abuzul de piață și
abuzul de poziție dominantă pe aceste piețe.
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Regulamentul va fi aplicat în primul rând de autoritățile naționale de reglementare
desemnate de statele membre. Autoritățile naționale vor stabili reguli procedurale
naționale și vor impune căi de atac prevăzute în legislația națională. Deși urmează un
model de aplicare descentralizat, regulamentul conferă, de asemenea, Autorității
Bancare Europene (EBA) și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA),
puteri semnificative de supraveghere și investigare. În mod similar, Banca Centrală
Europeană va fi implicată în procedura de aprobare a monedelor stabile cu aviz
neobligatoriu (non-binding opinion) iar CE va avea autoritatea să adopte acte delegate
prin care să stabilească alte detalii necesare în aplicarea regulamentului.
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7. Schimbările climatice – o preocupare globală,
dar cu implicații și pentru România50
Despre fenomenul de încălzire a climei, ca o consecință directă a emisiilor de gaze cu
efect de seră în atmosferă, provenind în special din activități economice, se discută
de decenii, la nivelul specialiștilor, al cercetătorilor, al autorităților publice și private,
la nivel internațional dar și local, inclusiv în cadrul societății civile.

7.1. Acordul de la Paris – un reper primordial pentru apelul global
la acțiune
Încă din anul 1992, Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările
climatice (UNFCCC) a stabilit bazele pentru abordarea acestei problematici din ce în ce
mai stringente. Ulterior, în 12 decembrie 2015, în cadrul Conferinței Părților (COP21),
a fost adoptat Acordul de la Paris (UNFCCC, 2015), pentru limitarea încălzirii climei.
România a transpus Acordul de la Paris prin Legea nr. 57/ 2017.
Această tranziție sistemică spre economii nepoluante implică reduceri ample ale
emisiilor de gaze cu efect de seră în toate sectoarele, explorarea unui portofoliu larg
de opțiuni de atenuare a efectelor climatice negative și o creștere semnificativă a
investițiilor. Economiile se confruntă cu o situație de urgență climatică care solicită
acțiuni colective, iar mediul financiar, poate lua un rol de sprijin în abordarea acestei
problematici complexe, devenind parte a soluției globale, prin instrumentele și
competențele aflate în sfera de activitate publică și privată. Din perspectiva Băncii
Centrale Europene, așa cum se arată în cel mai recent Raport asupra Stabilității
Financiare (BCE, 2021), publicat în luna mai a acestui an, riscurile financiare
determinate de schimbările climatice ar putea afecta economia și sistemul financiar în
zona euro. Spre exemplu, pierderile economice produse de fenomene meteo extreme
au reprezentat aproximativ 1 la sută din Produsul Intern Brut al zonei euro, în contextul
în care doar o treime din riscurile de pierderi economice legate de fenomene climatice
sunt asigurate. Sub aspecte legate de riscurile de tranziție, se apreciază că active
bancare de peste 4 000 miliarde euro sunt expuse, ca urmare a emisiilor de gaze cu
efect de seră directe, a celor rezultate din producția de energie, cât și a celor emise
indirect, pe tot parcursul lanțurilor de distribuție integrată. Prin același raport, se arată
că, pe măsură ce piețele financiare pentru instrumente verzi s-au dezvoltat, băncile din
zona euro au sporit rolul finanțării ecologice în economiile europene.

Mediul financiar are
capacitatea de a
sprijini procesul de
tranziție spre
ecologizarea
economiilor, din
perspectiva
asigurarării
stabilității financiare

Pentru sprijinirea
realizării obiectivelor
Acordului de la Paris,
este necesară
mobilizarea și
accelerarea finanţării
proiectelor ecologice

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, în anul 2019 emisiile de carbon au
totalizat aproximativ 33 miliarde tone (Agenția Internațională pentru Energie, 2020).
În vederea menținerii încălzirii globale la valori sub 2 grade Celsius, emisiile de gaze cu
efect de seră ar trebui să se diminueze într-un ritm anual de 6 la sută până în anul 2050,
ceea ce ar necesita un volum semnificativ de investiții (Bloomberg NEF, 2021). La nivel
50
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Network for
Greening the
Financial System își
propune ca, în limita
mandatelor băncilor
centrale și
autorităţilor de
supraveghere
membre, să
contribuie la
ecologizarea
economiilor, chiar
dacă rolul acestora
este indirect

european, estimările Grupului de experți privind finanțarea durabilă (High-Level Group
on Sustainable Finance, HLEG) arată că pentru a atinge numai țintele de energie și
politică climatică ar fi necesare investiții suplimentare anuale de aproximativ
180 miliarde euro în domenii precum renovarea și creșterea eficientizării energetice
a clădirilor, energii regenerabile sau transporturi cu emisii reduse de carbon, iar
necesarul este concentrat în principal în statele membre din Europa Centrală și de Est
(CE, 2018).
În data de 12 decembrie 2017, cu prilejul primului „One Planet Summit”, organizat la
inițiativa Franței, opt bănci centrale și autorități de supraveghere au decis constituirea
unei organizații internaționale, ce are ca obiectiv principal să susțină Acordul de la Paris
în limita mandatelor membrilor săi. Astfel, a fost înființată Rețeaua pentru Ecologizarea
Sistemului Financiar (Network for Greening the Financial System – NGFS), iar membrii
săi urmăresc să contribuie la dezvoltarea gestionării riscurilor de mediu și climatice în
sectorul financiar și să mobilizeze finanțări care să susțină tranziția spre o economie
durabilă. Banca Națională a României a devenit membru al NGFS în anul 2020
(BNR, 2020).

7.2. UE – Pactul Verde European, strategia UE în abordarea
schimbărilor climatice

Uniunea Europeană
își propune să
devină, până în anul
2050, prima regiune
la nivel global cu
amprentă neutră a
emisiilor de carbon

Domeniul „finanțelor verzi” cunoaște o ascensiune accelerată, fiind considerat o
prioritate de importanță deosebită pentru viitorul Uniunii Europene. La nivelul Băncii
Centrale Europene, preocupări pentru ecologizarea sistemului financiar european au
fost exprimate de membrii marcanți ai acestei instituții, un exemplu relevant fiind
alocuțiunea lui Benoît Coeure, membru al Conducerii executive a BCE la acel moment,
cu tema „Monetary Policy and Climate Change” (Coeure, 2018), prezentarea domnului
Luis de Guindos, Vicepreședinte al BCE, cu tema „Implications of the transition to a
low-carbon economy for the euro area financial system” (de Guindos, 2019) și discursul
Președintelui BCE, Christine Lagarde, cu tema „Climate change and the financial sector”
(Lagarfe, 2020). De asemenea, în anul 2017, CE a publicat documentul de referință
„Defining ʻgreenʼ in the context of green finance” – raport final (Oficiul pentru publicații
al UE , 2017), pentru conturarea ariei finanțărilor „verzi”, în linie cu obiectivele de
dezvoltare durabilă ale ONU și ale Acordului de la Paris în domeniul climatic.
Pactul Verde European (CE, 2019) prezentat în luna decembrie a anului 2019 de către
CE, ar permite Europei să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic
până în anul 2050, să protejeze biodiversitatea, să dezvolte o economie circulară și
să elimine factorii de poluare a mediului, urmărindu-se competitivitatea la nivel
internațional și echitatea socială pentru compensarea efectelor adverse în procesul
de tranziție spre o economie ecologică.
În discursul din 16 septembrie 2020 privind Starea Uniunii (von den Leyen, 2020),
președintele Comisiei Europene, Ursula von den Leyen, a propus alocarea pentru
obiectivele Pactului Verde European a 37 la sută din fondurile Planului European NGEU
ce totalizează 750 miliarde euro și finanțarea a 30 la sută din această sumă prin
emisiuni de obligațiuni verzi, precum și pachetul de reformă „Fit for 55” (CE, 2020a,
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2020b) prin care se urmărește reducerea netă a emisiilor de gaze cu efect de seră cu
55 la sută până în 2030 față de nivelurile din 1990.

7.3. CNSM – raport privind perspectivele de sprijinire a finanțării
ecologice în România
În România, CNSM a
publicat un raport ce
conține recomandări
pentru o creștere
sustenabilă a
finanțării proiectelor
verzi, sprijinirea
schimbărilor
structurale în
economie în procesul
de tranziție spre
ecologizare și
modalități de
îmbunătățire a
transparenței și a
gradului de
conștientizare cu
privire la impactul
schimbărilor
climatice în
economie și la nivelul
sistemului financiar
românesc

Parteneriatul
României cu
instituțiile financiare
internaționale ar
putea fi dezvoltat în
relațiile cu băncile
autohtone pentru
extinderea
finanţărilor verzi
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În acest context, la nivelul Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială
(CNSM) a fost constituit un grup de lucru ce a pregătit un raport (CNSM, 2021) privind
finanțarea verde în România. Raportul a fost adoptat de Consiliul General al CNSM la
începutul lunii iunie din acest an și urmărește: (i) să prezinte un set de recomandări
legate de diminuarea posibilelor efecte negative generate de riscul climatic la adresa
sistemului financiar și a economiei reale, (ii) să eficientizeze economia, orientând-o spre
sectoare sustenabile pe termen mediu si lung, în linie cu agenda europeană și (iii) să
conducă la îmbunătățirea accesului la finanțare privind implementarea proiectelor care
pot diminua riscul climatic. Astfel, grupul de lucru la nivelul CNSM a reunit experți din
domenii variate, ce a inclus reprezentanți ai Băncii Naționale a României, ai ministerelor
de resort din cadrul Guvernului României (inclusiv din partea Ministerului Finanțelor), ai
Autorității de Supraveghere Financiară, ai Administrației prezidențiale și ai instituțiilor
financiare internaționale, fiind totodată invitați să participe și reprezentanți ai
sectorului privat din România, pentru sprijinirea finanțărilor ecologice.
Grupul de lucru a identificat 16 recomandări, a căror implementare va fi atent
monitorizată, iar acestea privesc o creștere sustenabilă a finanțării proiectelor verzi,
sprijinirea schimbărilor structurale în economie în procesul de tranziție spre ecologizare
și modalități de îmbunătățire a transparenței și a gradului de conștientizare cu privire la
impactul schimbărilor climatice în economie și la nivelul sistemului financiar românesc,
aducând în discuție oportunități de evaluare a unui set de măsuri care să răspundă la
impactul negativ al schimbărilor climatice.
În acest context internațional orientat spre ecologizarea economiilor, miza schimbărilor
climatice este ridicată pentru economia românească, atât din perspectiva oportunităților,
inclusiv prin atragerea fondurilor europene de aproximativ 60 miliarde euro (doar
pentru finanțarea proiectelor ecologice), cât și a costurilor în cazul în care această
tranziție ar fi întârziată. Firmele din România care activează în sectoare cu emisii de
carbon semnificative generează peste 40 la sută din valoarea adăugată produsă și
cumulează peste 50 la sută din activele tuturor companiilor din țară. Prin politici
adecvate, aceste firme ar putea să-și crească activitatea și accesul la finanțare în mod
sustenabil.

7.4. Instituțiile financiare internaționale – rol esențial în sprijinirea
investițiilor ecologice
Instituțiile financiare internaționale (precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții) încurajează finanțările ecologice,
dezvoltând expertiză și capacitate pentru asistență tehnică de specialitate și
consultanță strategică. Parteneriatul României cu instituțiile financiare internaționale ar
putea fi dezvoltat în relațiile cu băncile autohtone în ceea ce privește finanțarea IMM,
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dar și direct la nivelul proiectelor ecologice ale întreprinderilor mari și instituțiilor
publice, prin atragerea de finanțare suplimentară.
Prin noua strategie,
Banca Europeană de
Investiții urmărește
să devină banca UE
pentru finanțarea
proiectelor în
domeniul climei și
sustenabilității
mediului

BEI va deveni banca climatică a UE. Strategia BEI în domeniul acțiunilor climatice
(BEI, 2020a), aprobată în luna noiembrie a anului 2019, are trei piloni centrali: stabilirea
țintei de 1 000 de miliarde euro pentru investiții în acțiuni în domeniul climei și al
sustenabilității mediului, în perioada 2021-2030, creșterea graduală a ponderii finanțării
acțiunilor în domeniul climei la 50 la sută până în 2025 și după acest an, precum și
alinierea, la nivel de grup, a activităților de finanțare cu principiile și obiectivele
Acordului de la Paris (BEI, 2020b), ceea ce s-a implementat începând din anul 2021.
De asemenea, conform politicii de creditare în domeniul energiei, BEI nu va mai finanța
din anul 2022 investițiile în combustibili fosili. În plus, BEI va stabili un pachet pentru
tranziție energetică pentru statele membre și regiunile cele mai afectate.
Grupul BEI, în calitate de bancă specializată în investiții a UE, este un important pilon
de sprijin pentru realizarea obiectivelor pe termen lung din Pactul Verde European,
printr-un spectru larg de produse financiare și servicii de consultanță. Prin intermediul
Fondului European de Investiții (FEI), Grupul BEI susține dezvoltarea unui ecosistem
inovator și ecologic: fonduri de capital de risc, transfer de tehnologie, dar și mobilizări
de resurse și capital privat (în special privind infrastructura).
În perioada 2012-2019, BEI a sprijinit investirea a peste 150 miliarde euro în acțiuni în
domeniul climei, din care peste 20 miliarde euro au fost investiți în țările în curs de
dezvoltare. BEI a crescut în mod constant proporția de finanțare pentru acțiuni în
domeniul climei, de la 25 la sută în 2014 la 31 la sută în anul 2019. În ceea ce privește
reziliența la schimbările climatice, BEI a lansat un sistem de evaluare a riscurilor în
februarie 2019. Astfel, toate proiectele noi de investiții sunt examinate în mod
sistematic în etapa de evaluare, urmărindu-se vulnerabilități la schimbările climatice.
Exemple de programe BEI privind investițiile verzi sunt Cleaner Transport Facility,
European Local Energy Assistance Facility (ELENA), European Initiative for Building
Renovation,„EIB-R”, InnovFin Energy Demo Projects, Clean Oceans Initiative, Natural
Capital Financing Facility și Circular City Funding.

BEI a fost pionierul
obligațiunilor de
conștientizare a
riscurilor în domeniul
climatic și a
sustenabilității
mediului

Totodată, BEI a fost pionierul obligațiunilor de conștientizare a riscurilor climatice
(Climate Awareness Bonds, CAB), prima emisiune de obligațiuni verzi din lume având
loc în anul 2007. Astfel în perioada 2007-2020, BEI a emis peste 33 miliarde euro de
astfel de instrumente, în 17 monede, cu scadențe cuprinse între 2-27 de ani. În timp ce
sumele provenite din emisiunile de CAB sunt alocate proiectelor care contribuie la
atenuarea schimbărilor climatice, sumele provenind din obligațiunile de conștientizare
a sustenabilității (Sustainability Awareness Bonds, SAB) sunt alocate proiectelor care
contribuie la obiectivele de mediu și de durabilitate socială. În anii 2019 și 2020,
BEI a emis deja zece astfel de SAB, în valoare de 4,5 miliarde euro, ce se adaugă la
cele 14,6 miliarde euro provenind din emisiunile de obligațiuni de conștientizare a
schimbărilor climatice și durabilitate.
BERD își propune să devină o bancă verde majoritară (BERD, 2021) până în anul 2025,
crescând obiectivele de finanțare ecologică și cu emisii reduse de carbon la peste
50 la sută din volumul său anual de afaceri până în 2025. De asemenea, BERD are o
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serie de programe pentru finanțarea verde, în cadrul inițiativei privind tranziția la o
economie verde (Green Economy Transition). Exemple de programe privind investițiile
verzi sunt Green Economy Financing Facilities, Green City Action Plans sau Technology
and Transport Inovation Support.

7.5. Piețele de capital – o importanță deosebită pentru finanțările
verzi
Piața de capital are
un rol determinat în
finanțarea și
accelerarea
investițiilor în
proiecte ecologice,
iar agențiile de rating
au inclus schimbările
climatice în factorii
de mediu, sociali și
de guvernanță
ca parte a analizei
de risc pentru
calificativele
de rating

Progresele României
privind reducerea
emisiilor poluante
pot încuraja
atragerea investițiilor
ecologice și
sustenabile
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Conform Reuters (Reuters, 2021), pe baza datelor companiei Refinitiv, pe parcursul
anului 2020, emisiunile de obligațiuni sustenabile au totalizat 544,3 miliarde dolari la
nivel global, în creștere cu 96 la sută comparativ cu anul 2019. Totodată, agențiile de
rating au început să urmărească cu atenție aspectele legate de factorii de mediu, sociali
și de guvernanță, aceștia fiind incluși în analizele de risc.
Respectarea angajamentelor internaționale privind combaterea eficientă a schimbărilor
climatice necesită eforturi financiare semnificative pentru investiții și activități în
direcția reducerii emisiilor de carbon sau pentru adaptarea la schimbările climatice.
Obligațiunile verzi suverane ar putea oferi oportunitatea de a finanța implementarea
măsurilor de politici publice pentru ecologizarea economiilor, asigurând în același timp
diversificarea bazei de investitori în instrumentele de datorie publică. Totodată, cadrul
transparent de emisiune și raportare a obligațiunilor verzi (CE, 2021) asigură prioritate
în implementarea acestor politici și garantează investitorilor că finanțarea acestor
activități va fi asigurată pe măsură ce fondurile obținute din obligațiuni sunt
disponibilizate.
Liderii globali au adoptat măsuri cu privire la angajamentele pentru o creștere
sustenabilă și incluzivă. Orientarea consumatorilor spre soluții durabile (și care
contribuie la reducerea poluării) favorizează noi investiții și instrumente de finanțare
cu rezultate generate prin tehnologii ecologice, ecologizarea transporturilor,
decarbonizarea sectorului energetic, promovarea eficienței energetice pentru clădiri
și colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor globale
de mediu.
România poate valorifica aceste oportunități, iar poziționarea ca țară atractivă pentru
investițiile străine directe din sectoarele verzi este sprijinită de progresele realizate în
ultimele decenii, perioadă în care țara noastră a înregistrat, spre exemplu, cea mai
mare reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din regiune, respectiv raportat la
media UE, promovând cele mai ample planuri privind ponderea în domeniul energiei
regenerabile în totalul surselor de energie.
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8. Provocări și oportunități oferite de reglementări
în procesul de tranziție verde – Taxonomie,
transparență și raportări nefinanciare51
Schimbările climatice sunt astăzi mai mult decât o problemă de mediu, iar acțiunea
climatică este cel mai probabil provocarea definitorie a timpului nostru. Trebuie să fim
conștienți de necesitatea urgentării procesului de transformare, ținând cont de
caracteristicile fiecărei economii și asigurând o tranziție justă la nivel de societate, dar
și de deciziile adoptate în acest sens la nivelul UE, rezultat al procesului de co-decizie
dintre CE, Consiliul și PE.

8.1. Inițiative legislative la nivelul UE
Atingerea obiectivului ambițios de neutralitate climatică al UE până în anul 205052
necesită investiții semnificative atât din partea UE, prin Planul de investiții al Pactului
Ecologic European53, cât și din partea sectoarelor public și privat la nivel național.
Ca parte a Planului UE de acțiune pentru finanțarea creșterii durabile54, inițiativele
legislative la nivel european vizează: (i) crearea unui cadru de raportare nefinanciară
cuprinzător şi transparent, (ii) introducerea taxonomiei UE pentru creșterea vizibilității
participanților la piața financiară care doresc să investească în activități durabile și
(iii) prezentarea în mod transparent pe pagina internet, în informații precontractuale
sau rapoarte periodice a produselor financiare care promovează caracteristici de
mediu. Aceste demersuri contribuie la facilitarea dialogului dintre sectorul nefinanciar
și investitori/finanțatori: pe de-o parte, între consumatori și sectorul privat și
deopotrivă între investitori individuali și investitori instituționali, într-un sistem de
valori ce propune atenție sporită acordată aspectelor de durabilitate. În același timp,
acest proces rămâne complex, laborios și plin de provocări pentru toate părțile
interesate implicate, necesitând: (i) coordonare la nivelul sectorului public, din partea
statelor membre, pentru formularea poziției naționale în negocieri, și (ii) consultare
extinsă cu sectorul privat, atât la nivel național, cât și în plan european.

UE are un plan de
acțiune care vizează
creșterea
transparenței și a
oportunităților de
investiții durabile

Regulamentul privind
taxonomia stabilește
un sistem uniform de
clasificare a
activităților, din
perspectiva
contribuției la
îndeplinirea
obiectivelor de
mediu
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Taxonomia UE (Regulamentul (UE) 2020/85255) instituie o înțelegere unitară a
activităților economice durabile din punct de vedere al mediului în UE, printr-un
sistem de clasificare a activităților durabile și stabilirea unor praguri de performanță,
reprezentate de criteriile tehnice de examinare pentru șase obiective de mediu:
(i) atenuarea schimbărilor climatice; (ii) adaptarea la schimbările climatice;
(iii) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; (iv) tranziția către
o economie circulară; (v) prevenirea și controlul poluării; (vi) protecția și refacerea
51

Analiză a fost elaborată de Monica Drăgoi (KPMG), Oana Antonescu-Stan (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), Angela
Carabaș (Ministerul Finanțelor), Ana Holobiuc (Banca Națională a României) și este disponibilă la adresa:
http://www.opiniibnr.ro/index.php/macroeconomie/516-provocari-si-oportunitati-oferite-de-reglementari-in-procesul-detranzitie-verde-taxonomie-transparenta-si-raportari-nefinanciare

52

Informații disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro

53

Comunicatul de presă este disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_17

54

Detalii disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_ro

55

Regulamentul este disponibil la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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biodiversității și a ecosistemelor. Concomitent, activitatea economică este considerată
durabilă din punct de vedere al mediului dacă nu prejudiciază semnificativ niciunul
dintre aceste obiective de mediu. Acest sistem permite instituțiilor financiare europene
și companiilor să îmbunătățească durabilitatea activităților lor și să se alinieze la
tranziția către activități durabile.
În plus, Regulamentul (UE) 2019/208856 instituie cerințe uniforme pentru participanții la
piața financiară și consultanții financiari în ceea ce privește prezentarea de informații
investitorilor finali în legătură cu integrarea riscurilor de durabilitate. Stabilirea unor
criterii comune la nivelul UE va aduce beneficii atât pentru investitorii finali, cât și
pentru operatorii economici. Astfel, investitorii vor putea identifica entitățile care
desfășoară activități economice durabile, comparând din această perspectivă
oportunitățile de investiții, în timp ce instituțiile financiar-bancare își vor redefini
modelele de afaceri pentru a răspunde noilor cerințe, transformând activitățile durabile
într-un potențial vector competitiv.

Regulamentul privind
transparența
instituie cerințe de
informare a
investitorilor finali

8.2. Activitatea grupului de lucru înființat de Comitetul Național
pentru Supraveghere Macroprudențială privind identificarea unor
posibile soluții pentru sprijinirea finanțării verzi
Raportarea nefinanciară, transparența și taxonomia UE privind activitățile durabile au
reprezentat o parte din subiectele de analiză ale Grupului de lucru înființat prin decizia
Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială în octombrie 202057,
având drept mandat identificarea unor posibile soluții pentru sprijinirea finanțării verzi
în România. Prin activitatea susținută desfășurată în perioada noiembrie 2020 – aprilie
2021, la nivelul acestui grup de lucru au fost identificate o serie de vulnerabilități
privind cantitatea, calitatea și comparabilitatea informațiilor nefinanciare publicate de
companiile raportoare, pentru a răspunde nevoilor investitorilor și altor părți interesate.
În urma transpunerii directivei europene care reglementează obligația de publicare de
informații nefinanciare58, entitățile care au un număr mediu de peste 500 de angajați în
cursul exercițiului financiar au obligația de a întocmi o declarație nefinanciară ce
conține informații privind aspecte de mediu, sociale și despre angajați, respectarea
drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită. În România, mai mult de
700 de entități sunt eligibile de a raporta declarație nefinanciară ca parte a raportului
administratorilor sau, pentru anumite tipuri de entități, ca raport separat. Cu toate
acestea, declarația nefinanciară este disponibilă eventualilor utilizatori numai pentru un
număr mic dintre aceste entități raportoare. Se remarcă astfel fie un grad redus de
conformare cu cadrul legislativ actual, fie o transparență limitată în cazul în care
declarația nefinanciară este totuși întocmită, dar nu este publicată pe pagina de internet a
entității raportoare. Mai mulți utilizatori semnalează și absența unor standarde unitare de
raportare de durabilitate care generează lipsă de comparabilitate între informațiile
nefinanciare publicate și afectează posibilitatea investitorilor de a măsura riscurile și a
evalua randamentele la nivel de companie, în scopul orientării capitalului.

Grupul de lucru are
scopul de a identifica
soluții de sprijinire a
finanțării verzi în
România

56

Regulamentul este disponibil la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R2088

57

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: http://www.cnsmro.ro/sedinta-cnsm-din-14-octombrie-2020/

58

Directiva este disponibilă la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&
from=EN
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8.3. Perspective ale grupului de lucru asupra agendei europene
în domeniul finanțării durabile
Aspectele de mai sus rămân în dezbatere pe agenda europeană. La data de 21 aprilie
2021, CE a adoptat un pachet59 cuprinzător de măsuri vizând îmbunătățirea fluxurilor
financiare către activități durabile în UE și facilitând orientarea investitorilor și a
companiilor către investiții durabile.

UE a continuat în
anul 2021 să
promoveze
finanțarea creșterii
durabile, prin
adoptarea unui
pachet cuprinzător
de măsuri

Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei60 include criteriile tehnice de
examinare pentru activitățile din sectoarele economice care au o contribuție
substanțială la primele două obiective de mediu, exceptând sectorul agricultură,
activitățile referitoare la gazele naturale și energia nucleară din sectorul energie și o
parte dintre activitățile din sectorul de fabricație (ce vor face obiectul unui act delegat
complementar în cursul acestui an). Ulterior, CE va elabora un act delegat separat care
va acoperi celelalte patru obiective de mediu din taxonomia UE.

Una dintre
propunerile Comisiei
Europene vizează
extinderea numărului
de entități raportoare
și a informațiilor
furnizate de agenții
economici din
perspectiva
durabilității

Totodată, propunerea de directivă privind raportarea de către întreprinderi a
informațiilor privind durabilitatea (CSRD)61 modifică cerințele de raportare existente,
prin extinderea numărului de entități raportoare (la companii mari și companii listate
pe piețe reglementate din UE, altele decât microîntreprinderi, crescând numărul
acestora de la 11 000 la 50 000 la nivelul UE) și a informațiilor raportate. Totodată se
introduce cerința de auditare și noțiunea de standarde unitare de raportare a
durabilității la nivelul UE. Apreciem că în procesul de negociere și ulterior de
transpunere în legislația națională un obiectiv ar trebui să fie acoperirea unui număr
relevant și suficient de entități raportoare pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor
în materie de durabilitate și a impulsiona, la nivel de companii, analiza proprie în
privința impactului riscurilor de durabilitate asupra afacerilor și impactului operațiunilor
asupra obiectivelor de durabilitate la nivel de societate. Totodată, considerăm oportună
crearea unui cadru de publicare și monitorizare a raportării declarației nefinanciare
sau a raportării de durabilitate, în paralel cu sprijinirea companiilor să își dezvolte
capacitatea de conformare prin emiterea unor ghiduri de bune practici privind
raportarea nefinanciară, elaborarea unor norme de aplicare, inclusiv la nivel de
sectoare de activitate, și creșterea gradului de pregătire a personalului. În particular,
Grupul de lucru a identificat sectorul IMM ca având o importanță deosebită în
promovarea agendei verzi și a propus măsuri pentru încurajarea raportării nefinanciare
de către această categorie de entități, care reprezintă o proporție semnificativă din
economia românească și puncte-cheie în lanțuri de valori ale unor activități durabile,
urmărind în același timp evitarea creșterii poverii administrative.

Acțiunile de combatere
a schimbărilor
climatice și noile
cerințe instituite la
nivel comunitar pot
crea dificultăți de
adaptare și costuri
suplimentare pentru
agenții economici, însă
totodată pot oferi
oportunități, prin
îmbinarea obiectivelor
financiare cu cele de
mediu și
fundamentarea
avantajelor
competitive pe
dimensiunea
sustenabilă
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De cealaltă parte, din martie 2021, entitățile financiare care iau în considerare efectele
negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și creatorii de
produse care promovează, printre altele, caracteristici de mediu sau sociale sau au ca

59

Comunicare disponibilă la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0188&
from=EN

60

Regulamentul delegat este disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulationdelegated-act-2021-2800_en.pdf

61

Propunerea de directivă este disponibilă la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
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obiectiv investiții durabile, au obligativitatea de a publica o serie de indicatori complecși
referitori la companiile din portofoliu (de exemplu: emisiile de carbon tip 1-3, producția
de deșeuri, media diferenței salariale de gen și altele). La momentul actual nu există un
sistem de raportare care să asigure diseminarea unor astfel de informații între companii
nefinanciare și investitorii lor și, mai mult decât atât, de cele mai multe ori astfel de
informații nu sunt disponibile pentru monitorizare și evaluare nici la nivelul entităților
nefinanciare respective. În acest context, proiectarea unui cadru digitalizat de raportare
de date devine esențială pentru dezvoltarea de produse financiare verzi care să
promoveze investiții durabile, aliniate taxonomiei și obiectivelor UE.
Dincolo de cerințele de reglementare, momentul actual este un prilej bun de reflecție
pentru companii, indiferent de talia acestora, în care să se întoarcă, cu un ochi critic,
la ceea ce le definește ca organizații, și să chestioneze dacă misiunea, operațiunile,
produsele lor sunt adaptate acestei noi realități care implică riscuri, dar oferă și
oportunități. Reorientarea investițiilor către tehnologii și întreprinderi durabile,
asigurând pașii către un viitor mai curat, poate lua în calcul taxonomia UE, în timp ce
raportarea nefinanciară – într-un format digital, simplu și cuprinzător – alături de cea
financiară tradițională, reprezintă un instrument necesar, de utilizat și de diseminat,
pentru a răspunde provocărilor generate de procesul de transformare a economiei.
Una din concluziile grupului de lucru este că îmbunătățirea raportărilor nefinanciare ale
firmelor cu privire la activitățile verzi poate accelera semnificativ procesul de creditare
a acestor tipuri de investiții inclusiv în țara noastră.
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9. Piața muncii
Capacitatea sistemului medical public din România de a face față pandemiei și creșterea
economică sunt direct amenințate de deficitul de resursă umană, care a fost amplificat
de o emigrație masivă în ultimul deceniu. Și totuși, pe piața muncii din România există
resurse de muncă neutilizate, iar aceasta duce la scăderea competitivității economice
și poate crea presiuni asupra bugetului. Convergența structurală este afectată de
dezechilibrele de pe piața muncii, fie că acestea se referă la creșterea ratei locurilor de
muncă vacante, fie la numărul persoanelor descurajate în a mai căuta un loc de muncă.

9.1. Emigrația medicilor și resursele locale
Într-un top al țărilor din care provin medicii străini care lucrează în state membre OECD,
medicii care provin din România sunt pe locul cinci, în urma Indiei, Chinei, Pakistanului
și Germaniei. Conform OECD, la nivelul anilor 2015/2016, în statele membre OECD
activau peste 21 000 de medici născuți și educați în România, la care se adăugau tot
atâtea cadre medicale cu studii medii provenite din România.

Peste 40 de mii de
cadre medicale din
România lucrează în
cele mai dezvoltate
state ale lumii

Numărul medicilor (exclusiv stomatologi) care profesează în România, conform datelor
din Anuarul statistic al României, era în anul 2019 de 63 303. Numărul absolvenților
care rămân să profeseze în România reușește să asigure o structură pe grupe de vârste
a medicilor relativ tânără, comparativ cu alte state din UE62. În România, unul din doi
medici are vârsta mai mică de 45 de ani. Pe de altă parte, există țări în care mai mult de
o treime dintre medici se încadrează în grupa de vârstă 55-64 de ani (așa cum este cazul
în Germania, Italia sau Franța), iar dacă la aceasta se adaugă presiunea emigrației
medicilor, necesitatea de a atrage medici din alte state membre este din ce în ce mai
mare.

În Germania, Franța
și Italia peste o
treime dintre medici
se apropie de
pensionare
(au vârsta între
55-65 de ani)

Numărul medicilor care și-au procurat documentele necesare practicării meseriei în alte
state în perioada 2019-2020 se apropie de numărul absolvenților de medicină dintr-un
an63. Salariile medicilor au crescut în anul 2018, dar acest lucru nu a coincis cu o scădere
semnificativă a numărului de medici care pleacă să profeseze în alte state. Salariile
pentru medicii rezidenți au crescut de la o valoare brută de 3 065 de lei în anul 2017,
la aproximativ 7 500 de lei în anul 2018, respectiv aproape 8 000 de lei în anul 202064.
Viitorii medici rezidenți sunt atrași încă din ultimii ani de facultate cu salarii care încep
de la 2 000 de euro în state precum Franța, Belgia, Țările de Jos sau Suedia65. Câștigurile
salariale anuale medii brute pentru medici variază în statele membre UE de la 46 657 euro
în România, 53 385 euro în Polonia, 56 267 euro în Ungaria, 75 182 euro în Cehia,
82 963 euro în Grecia, la 128 256 euro în Italia, respectiv 147 380 euro în Germania66.

În ultimii trei ani,
România a pierdut,
prin emigrație,
o generație de
absolvenți de
medicină, iar salariile
sunt parte a
explicației

62

Datele provin de la Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_
personnel_statistics_-_physicians&oldid=460643

63

Datele provin din surse diferite – Ministerul Sănătății și asociațiile profesionale.

64

Sursa datelor este disponibilă la: https://insp.gov.ro/index.php/informatii-publice/category/40-transparenta-veniturisalariale

65

Sursa datelor este BestJobs.eu.

66

Datele sunt disponibile la: https://www.salaryexpert.com/salary/browse/countries/medical-doctor
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Factorii care determină emigrația personalului medical nu țin doar de aspectele de
natură salarială, existând și costuri de natură psihologică, dar și considerații de natura
realizării profesionale într-un mediu spitalicesc cu alt nivel de dotare tehnică.
Una dintre problemele principale din sistemul de sănătate din România este accesul
cetățenilor la servicii de calitate, cauzată și de distribuția inegală a cadrelor medicale la
nivelul țării. Un indicator al numărului medicilor la mia de locuitori, indicator urmărit de
Banca Mondială67, arată că România se află la coada clasamentului la nivelul UE. Astfel,
cifra de 3 medici la mia de locuitori în anul 2017, este inferioară mediei de 3,7 medici
la 1 000 de locuitori la nivelul UE și cu o treime mai mică decât media zonei euro, de
4 medici la mia de locuitori. Decalajele la nivelul județelor țării sunt semnificative:
indicatorul – la nivelul anului 201968 – înregistrează valori maxime în marile centre
universitare (6,6 la București, 6,4 pentru județul Timiș, 5,4 în județul Cluj, respectiv
4,3 la nivelul județului Iași), dar arată că există doar un medic la mia de locuitori în
județul Călărași (la fel cum se întâmplă și în județele Vaslui, Dâmbovița, Ialomița și Giurgiu).
Pentru majoritatea județelor țării nu există nici măcar doi medici la mia de locuitori.

În București, numărul
de medici la 1 000 de
locuitori este dublul
mediei UE, dar
majoritatea județelor
nu au nici doi medici
la mia de locuitori

9.2. Resurse de muncă din România
Pe piața muncii din România, șase la sută din totalul populației active (populația cu
vârsta între 15-64 ani) nu lucrează și nici nu dorește să își caute un loc de muncă, fără să
aibă vreun motiv clar69. O astfel de atitudine față de muncă este la fel de răspândită
atât în rândul persoanelor tinere (populația cu vârsta între 15-24 ani) cât și al adulților
(populația cu vârsta între 25-64 ani). La nivelul UE (și al zonei euro) atitudinea aceasta
este mai des întâlnită în rândul tinerilor, dar indicatorii sunt semnificativ mai mici decât
cei din România (media indicatorului este dublă în România față de UE).

Doar unul din doi
români era ocupat
pe piața muncii
în anul 2020, iar
1,3 milioane de
femei erau casnice

Rata inactivității este mai mare în România, decât mediile din UE sau zona euro,
dar nu este singurul stat cu un nivel înalt al acestui indicator. În schimb, în România
se înregistrează al doilea cel mai înalt nivel al ratei inactivității în rândul femeilor
(pe primul loc fiind Italia), pentru că patru din zece femei cu vârsta între 15-64 ani nu
lucrează. Opt din 100 de femei cu vârsta între 15-64 ani nu lucrează, nu își caută un loc
de muncă și nici nu au vreun motiv obiectiv pentru care nu își doresc să participe pe
piața muncii. Doar 52 din 100 de români cu vârsta de 15 ani și peste desfășurau o
activitate economică producătoare de bunuri sau servicii în scopul obținerii unor
venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii la nivelul anului 2020
(INS, 2021, p. 27). În totalul populației de 16,3 milioane de persoane cu vârsta
peste 15 ani, în care majoritare erau femeile, populația ocupată se ridica la cifra
de 8,5 milioane persoane, dar femeile erau minoritare (doar 42,6 la sută).
Populația inactivă cu vârsta de 15 ani și peste număra 7,3 milioane persoane, dintre
care 4,4 milioane pensionari și 1,3 milioane elevi și studenți. Restul populației inactive
se referă la persoanele casnice70, care se regăsesc majoritar în mediul rural (57 la sută)
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Datele sunt disponibile la: https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS

68

Indicatorii au fost calculați pe baza datelor din Anuarul Statistic al României.

69

În cazul altor motivații – concediere, alte motive legate de familie, îngrijirea adulților cu dizabilități sau a copiilor, educație,
boală, inexistența locurilor de muncă disponibile, pensionare - indicatorul din România se apropie de media UE.

70

Persoana casnică reprezintă persoana care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie (INS, 2021, p. 17).
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și sunt repartizate relativ egal între grupele de vârstă. Numărul casnicelor a crescut cu
13 mii persoane în 2020 comparativ cu anul anterior, deși populația cu vârsta de 15 ani
și peste a scăzut în același interval cu aproape 9 000 de persoane.
Durata vieții profesionale medii în România este printre cele mai mici din UE, iar în
cazul femeilor durata vieții profesionale este mai mare doar comparativ cu Italia și
Grecia71. Pe de altă parte, în România se înregistrează cel mai mare decalaj din UE între
pensiile femeilor și bărbaților72. Ponderea forței de muncă feminine este majoritară în
ramuri în care salariile se situează fie în jurul mediei naționale (ex. comerț), fie sub
media națională (ex. hoteluri și restaurante), în timp ce forța de muncă masculină este
majoritară în domeniile care sunt plătite cel mai bine (ex. informații și comunicații)73.

Românii muncesc
mai puțini ani decât
ceilalți europeni, dar
mai intens și nu
percep ca utilă
contribuția lor la
locul de muncă

Numărul românilor cu vârsta între 15-64 de ani, care lucrează și sunt rezidenți într-un
alt stat al UE, este de aproximativ 2,7 milioane persoane, în timp ce următoarele două
clasate sunt Polonia, cu 1,9 milioane persoane, respectiv Germania cu 1,2 milioane74.
Pe de altă parte, românii sunt lucrătorii care resimt cel mai puțin dintre europeni
(cu excepția polonezilor) faptul că munca lor este utilă75. În plus, angajații din România
sunt cei care percep cel mai mult presiunea la locul de muncă pentru că fie trebuie să
lucreze cu viteză foarte mare, fie au de respectat termene de finalizare foarte strânse76.

9.3. Evoluții ale indicatorilor pieței muncii în ultimele 18 luni
Revenirea economiei, după șocul adus de pandemie, este încurajată și de creșterea
investițiilor, care se bazează parțial pe sectorul construcțiilor. Evoluțiile din acest sector,
în ultimele 18 luni, sunt caracterizate cel puțin de două tendințe – creșterea prețurilor
la materialele de construcție, respectiv lipsa forței de muncă.

În România,
activitatea din
sectorul
construcțiilor a
depășit nivelul de
dinainte de
pandemie

La nivelul UE, sectorul construcțiilor încă nu și-a revenit la nivelul de dinainte de
pandemie, rata de recuperare a activității fiind calculată de Eurostat la 98,6 la sută77.
Același nivel al indicatorului este valabil și pentru zona euro. În comparație cu media
UE, revenirea în acest sector s-a produs deja în România, indicatorul fiind 100,2 la sută.
În plus, numărul de angajați din sectorul construcțiilor din prezent depășește cifra din
anul premergător pandemiei. Deși indicele activității din construcție în cazul clădirilor
nerezidențiale nu mai are același ritm de evoluție pozitivă ca anul trecut, creșterea
sectorului este asigurată de expansiunea din domeniul clădirilor rezidențiale și de
menținerea ritmului în cazul construcțiilor inginerești78. Ca atare, lipsa de forță de
71

Sursa datelor este disponibilă la: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_dwl_a/default/table?lang=en

72

Afirmația este conformă cu graficul de la p.6 din analiza disponibilă la: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
file_import/european-semester_thematic-factsheet_labour-force-participation-women_ro.pdf

73

Informațiile se bazează pe datele cuprinse în INS (2021), Tabel 6, respectiv INS, Buletin Statistic Lunar, Tabel 56.

74

Informațiile conforme cu datele disponibile la: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfst_lmbpcoba/
default/table?lang=en

75

Informațiile conforme cu datele disponibile la: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/qoe_ewcs_7b3/
default/table?lang=en

76

Informațiile conforme cu datele disponibile la: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/qoe_ewcs_7b4/
default/table?lang=en

77

Informațiile sunt conforme cu datele disponibile la: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_construction&oldid=512229#Development_by_country

78
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Informațiile provin din Comunicatul INS cu privire la lucrările din construcții, disponibil la: https://insse.ro/cms/sites/default/
files/com_presa/com_pdf/indici_constr07r21.pdf
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muncă în domeniul construcțiilor s-a acutizat, numărul locurilor de muncă vacante
crescând cu 10 la sută în ultimele 12 luni. Chiar dacă activitatea în construcții își revine
în țări precum Austria, Suedia, Finlanda sau Țările de Jos, există o scădere a participării
lucrătorilor din alte state în acest domeniu. Mai mult, pentru lucrătorii români șansele
de angajare în alte state UE sunt semnificativ mai mici decât în țară79.
Rata locurilor de muncă vacante per total economie în România (0,8 la sută în al doilea
trimestru al anului 2021) era printre cele mai scăzute la nivelul UE (fiind superioară
doar celor din Spania și Grecia), cele mai mari fiind în Cehia, Belgia, Țările de Jos,
Austria și Cipru80. În acest clasament european, lipsa forței de muncă în fiecare
domeniu economic diferă, pentru unele state fiind mai mare nevoia resimțită în
sectoarele industriei și construcțiilor (Letonia, Malta, Polonia, Slovenia), decât în cel al
serviciilor (majoritatea statelor, cu excepția României, unde este egală). Rata locurilor
de muncă vacante din România este mai mică decât în anul 2019, cu excepția
sectoarelor de producție și furnizare de energie electrică și termică, respectiv de
distribuție a apei, salubritate, gestionarea deșeurilor. În ciuda scăderii de activitate
în majoritatea domeniilor, sectorul din România cu cea mai mare rată a locurilor de
muncă vacante continuă să fie cel al administrației publice și apărării, asigurărilor
sociale din sistemul public, nivelul fiind apropiat de media pentru toate sectoarele la
nivelul UE. România ocupă penultimul loc între statele membre UE în ceea ce privește
ponderea lucrătorilor cu vârsta între 15-64 ani care au lucrat de acasă în cursul anului
2020 (rata fiind de 2,5 la sută)81. Media UE a fost de 12,3 la sută dintre lucrători,
finlandezii fiind primii clasați, cu un sfert din personal lucrând de acasă. Între statele
membre UE din estul UE, doar în Estonia indicatorul a fost superior mediei UE.

Rata locurilor de
muncă vacante din
România este mai
mică decât media UE,
cu excepția
administrației
publice, apărării și
asigurărilor sociale
din sistemul public

Dezechilibrul de pe piața forței de muncă din România este în creștere de la începutul
anului, cel puțin din două motive. În primul rând, în ciuda faptului că există o creștere a
ratei locurilor de muncă vacante, se înregistrează o creștere lentă a șomajului. Este
posibil ca factorii determinanți să fie atât de natură structurală (dezechilibre între
pregătirea forței de muncă și cerințele companiilor), cât și administrativă (prelungirea
doar pentru unele sectoare a măsurilor de susținere a locurilor de muncă afectate de
pandemie). În al doilea rând, numărul celor care vor să participe pe piața muncii dar nu
o pot face (fie pentru că sunt în șomaj, fie pentru că sunt într-un program de muncă
parțial dar ar dori să lucreze mai multe ore, fie pentru că ar dori să lucreze în plus față
de programul normal) este în creștere82. Aceste evoluții explică, probabil, creșterea de
aproape cinci ori a numărului persoanelor descurajate în a mai căuta un loc de muncă,
de la aproximativ 31 de mii în primul trimestru al anului 2020 la peste 144 de mii în
primul trimestru al anului 2021.

Dezechilibrele de pe
piața muncii din
România sunt în
creștere
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Informațiile sunt conforme cu datele prezentate în Comisia Europeană, 2021 („Annual Report on Intra-EULabour Mobility
2020”), p. 58, respectiv Fig. 38, p. 60.

80

Informațiile sunt conforme cu datele Eurostat disponibile la:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/jvs_q_nace2/default/table?lang=en

81

Informațiile sunt conforme cu datele Eurostat disponibile la: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//edn-20210517-2

82

Informațiile sunt conforme cu datele Eurostat disponibile la: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_SLA_Q__
custom_1180590/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=c7ecf2db-ca83-455d-81c7-1f15f745e692
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10. Aspecte ale rezilienței în pandemie83
Pe parcursul anului 2021 România a continuat revenirea economică începută în a doua
jumătate a anului precedent. Ritmurile trimestriale de creștere a PIB în primul semestru
al anului curent au fost printre cele mai rapide din cadrul UE, astfel încât, potrivit
datelor Eurostat, încă din primul trimestru
Grafic 10.1. Nivelul PIB în statele UE comparativ
PIB a revenit la nivelul de la sfârșitul
cu trimestrul IV 2019
procente
anului 2019, când activitatea economică
130
a fost neafectată de criza pandemică
120
110
(Grafic 10.1).

Pe parcursul anului
2021 România a
continuat revenirea
economică, astfel
încât din trimestrul I
PIB a revenit la
nivelul de la sfârșitul
anului 2019

100
90

Dar pandemia a afectat în mod diferit
sectoarele economice, unele dintre
70
acestea, în special cele afectate sever
la debutul crizei pandemice, cum ar fi
activitățile artistice și recreative,
T1 2021
T2 2021
T3 2021
recuperând până la jumătatea anului 2021
Notă: Date ajustate sezonier.
doar parțial din scăderile generate
Sursa: Eurostat
prin măsurile de distanțare socială
(Grafic 10.2). În aceeași perioadă, alte sectoare precum informațiile și comunicațiile sau
construcțiile au fost în general mai reziliente, activitatea revenind, sau chiar depășind
nivelurile din trimestrul IV 2019 (Grafic 10.3).
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Grafic 10.2. Valoarea adăugată brută în sectoare
mai intens afectate de criza pandemică
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Grafic 10.3. Valoarea adăugată brută în sectoare
mai puțin afectate de criza pandemică

T4 2019

Pandemia a afectat
în mod diferit
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Notă: Indici cu baza în lanț, date ajustate sezonier.
Sursa: Eurostat

Conform estimării semnal de la jumătatea lunii noiembrie, PIB s-a majorat în trimestrul III
cu 0,3 la sută față de trimestrul precedent. Pe fondul expansiunii veniturilor și al
reducerii relative a severității măsurilor de distanțare socială generate de îmbunătățirea
situației sanitare, sectorul serviciilor a continuat în perioada iulie – septembrie
evoluțiile trimestriale favorabile, atât pentru cele prestate populației, cât și firmelor,
fiind reflectate și de nivelul ridicat de încredere a operatorilor în domeniu84.

Sectorul serviciilor a
continuat în perioada
iulie-septembrie
evoluțiile trimestriale
favorabile

83

Date disponibile până la data de 29 noiembrie 2021. În absența altor precizări, datele sunt calculate folosind seriile ajustate
sezonier.

84

Cifra de afaceri pentru serviciile de piață prestate populației s-a majorat în trimestrul III față de trimestrul II cu 26,2 la sută,
iar cea aferentă celor prestate în principal întreprinderilor cu 2,7 la sută, date ajustate sezonier și în funcție de numărul de
zile lucrătoare. Sondajul DGECFIN privind încrederea operatorilor din sectorul serviciilor indică o creștere cu 5,4 puncte a
soldului conjunctural în trimestrul III față de cel anterior.
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La începutul trimestrului IV, datele sondajelor indică o slăbire a activității în acest
sector85.
Pe partea de cheltuieli, în trimestrul III traiectoria consumului a beneficiat de sporirea
din perioadele anterioare a veniturilor (cele salariale nete cu dinamici peste cea a ratei
inflației) și a predispoziției relativ ridicate de consum86. Aceasta este indicată și de
evoluția pozitivă a cifrei de afaceri în comerțul cu ridicata și, respectiv, cu amănuntul
(cu excepția celui cu autovehicule și motociclete)87. Cu toate acestea, din luna
septembrie, situația sanitară a început să se deterioreze marcant și să devină dramatică
pe parcursul trimestrului IV, puterea de cumpărare a slăbit într-o oarecare măsură
pe parcursul trimestrului III, iar încrederea operatorilor din sectorul comerțului cu
amănuntul a continuat să se reducă în lunile octombrie și noiembrie.

Deteriorarea
marcantă a situației
sanitare și slăbirea
recentă a puterii de
cumpărare ar putea
indica prezența unei
slăbiri a traiectoriei
consumului în ultimul
trimestru al anului
curent

Grafic 10.4. Formarea brută de capital fix
pentru anumite clase de active

construcții (total)
mașini și echipamente
mi jloace de transport
echipamente ITC
agricultură
Sursa: Eurostat
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În ceea ce privește evoluția investițiilor în
anumite clase de active până în trimestrul II
2021, cele din agricultură sau construcții
se plasează semnificativ peste nivelul
pre-pandemie (probabil și pe fondul unei
cereri mai pronunțate pentru îmbunătățirea
condițiilor de locuire generate de criza
pandemică88), cele în mașini și echipamente
și echipamente ITC au revenit la acel nivel
în prima parte a anului 2021 după anumite
fluctuații, iar cele în echipamentele de
transport înregistrează doar o recuperare
parțială (Grafic 10.4).

Ediția din luna noiembrie a sondajul derulat de BNR privind creditarea populației și
companiilor nefinanciare în trimestrul III sugerează instituțiile de credit autohtone au
menținut nemodificate standardele de creditare în cazul împrumuturilor acordate
companiilor nefinanciare și populației. În ceea ce privesc perspectivele pe termen scurt,
așteptările pentru trimestrul următor sunt de menținere relativ nemodificată a
standardelor de creditare.
În trimestrele recente, deși menționate de o parte relativ redusă a operatorilor,
întreruperile în lanțurile de producție generate de criza pandemică își fac simțită
prezența într-o măsură tot mai mare în cadrul factorilor care limitează producția în
diferite sectoare, necesitând un efort suplimentar de adaptare al agenților economici
pe fondul atenuării problemelor referitoare la cerere (Graficele 10.5, 10.6 și 10.7).
În plus, semnale ale unor posibile limitări ale activității investiționale provin de la
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Indicatorii încrederii în sectorul serviciilor în luna noiembrie a scăzut până la 4,1.

86

În trimestrul III soldul conjunctural al așteptărilor privind comenzile în sectorul comerțului cu amănuntul în următoarele trei
luni, s-a situat la nivelul de 8,4, fiind în reducere de la 12 în trimestrul II; soldul conjunctural al așteptărilor privind activitatea
a fost de 11,5, în creștere ușoară de la 11,2 în trimestrul precedent.

87

Cifra de afaceri în comerțul cu ridicata a crescut în trimestrul III cu 9,5 la sută față de trimestrul II, iar cea în comerțul cu
amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) s-a majorat cu 1,3 la sută în trimestrul III față de cel
anterior.

88

Sondajul DG ECFIN în rândul consumatorilor din UE relevă majorarea soldului conjunctural privind intenția de achiziționare a
unei locuințe de la -81 în trimestrul IV 2019 la -76 în trimestrul IV 2021.
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sondajul în rândul operatorilor din industrie cu privire la comenzile noi în lunile recente
ce relevă o restrângere în sub-sectoarele bunurilor de investiții și bunurilor de consum
de folosință îndelungată.

financiari
cerer ea
forța de muncă
lipsă materi ale/echipament e
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Notă: Date ajustate sezonier.
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Referitor la sectorul construcțiilor,
indicele lucrărilor de construcții a
înregistrat o reducere semnificativă în
trimestrul III comparativ cu trimestrul II89.
Încrederea operatorilor în domeniu s-a
deteriorat pe parcursul trimestrului III,
fiind urmată doar de o ușoară
îmbunătățire la începutul trimestrului IV,
ceea ce indică riscuri privind dinamizarea
investițiilor în domeniu pe termen scurt
având în vedere și erodarea recentă a
puterii de cumpărare.
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Grafic 10.7. Factori care limitează producția
în construcții
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În perioada ianuarie-septembrie 2021
deficitul contului curent al balanței de
plăți a consemnat o majorare cu
aproximativ 47 la sută comparativ cu
aceeași perioadă a anului anterior
(de la aproximativ 7,8 miliarde euro la
11,5 miliarde euro). Principala contribuție
la deficit a provenit de la balanța bunurilor
care a fost doar parțial compensată de
excedentul înregistrat de balanța serviciilor.
Noul indicator privind incertitudinea
publicat de CE/DG ECFIN indică la nivel
agregat o majorare a acesteia în lunile

Indicele lucrărilor de construcții a scăzut în trimestrul III cu 10,2 la sută comparativ cu trimestrul II, cele mai abrupte reduceri
fiind pe seama reparațiilor capitale și a clădirilor nerezidențiale.

107

România | Zona Euro Monitor

octombrie și noiembrie comparativ cu trimestrul III, atribuibilă în special sectoarelor
comerț cu amănuntul și servicii (Grafic 10.8).90
În ceea ce privesc evoluțiile macroeconomice pe termen mediu, ediția din toamna
anului 2021 a Proiecției Economice Europene elaborată de CE relevă ritmuri robuste de
creștere a PIB în UE pentru trimestrul III 2021, perspectivele pentru ultimul trimestru al
anului rămânând pozitive.

Prognoza de toamnă
a CE anticipează
pentru anii 20222023: (i) expansiunea
economică va fi
susținută de
condițiile favorabile
de pe piața muncii,
de reducerea inflației
pe parcursul
orizontului de
prognoză, de
cheltuielile finanțate
prin MRR și de
normalizarea
anticipată a situației
lanțurilor de
producție, ...
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așteptat ca, deși în încetinire față de
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Sursa: Ameco, proiecția Comisiei Europene, toamna anului 2021
fie susținută de condițiile de pe piața
muncii, de reducerea inflației pe parcursul
orizontului de prognoză, de cheltuielile finanțate prin MRR și CFM, de normalizarea
anticipată a situației lanțurilor de producție.
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Grafic 10.9. Evoluția recentă și proiectată a PIB
în statele UE

Grafic 10.10. Evoluția recentă și proiectată
a ratei inflației IAPC în statele UE

... (ii) inflația IAPC va
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Conform aceleiași proiecții a Comisiei
Europene, pe perioada anilor 2022-2023
este anticipată la nivelul UE o atenuare
a evoluției ratei inflației IAPC față de
anul 2021, prețurile produselor
energetice continuând să domine evoluția
acesteia. Similar situației altor state
europene și în cazul României este de
așteptat ca șocurile asupra prețurilor
să se disperseze treptat pe parcursul
perioadei de proiecție (Grafic 10.10).

2023

În ceea ce privește deficitele bugetare în
statele din UE, inclusiv România,
ponderea acestora în PIB este anticipată a se restrânge pe parcursul anilor 2022-2023
pe seama unor factori cum ar fi continuarea revenirii economice și a retragerii graduale
a măsurilor de urgență adoptate pentru combaterea efectelor economice ale crizei
pandemice (Grafic 10.11). Cheltuielile finanțate prin MRR sunt anticipate să susțină
într-o mare măsură majorarea investițiilor publice.
Sursa: Ameco, proiecția Comisiei Europene, toamna anului 2021
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Noua întrebare a chestionarului solicită consumatorilor și conducătorilor de companii să indice cât de dificil le este să
formuleze așteptări cu privire la situația finanțelor gospodăriei, respectiv a situației afacerilor.
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Grafic 10.11. Evoluția recentă și proiectată
a ponderii deficitului bugetar în PIB în statele UE
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... (iv) deficitele
contului curent se vor
diminua în linie cu
eliminarea graduală a
perturbărilor în
comerțul cu bunuri și
servicii

Grafic 10.12. Evoluția recentă și proiectată a ponderii
în PIB a soldului contului curent în statele UE
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La nivelul întregii Uniuni, ponderea în PIB a soldului contului curent al balanței de
plăți este anticipată a crește considerabil, în special pe seama eliminării perturbărilor
în comerțul cu bunuri și servicii, care totuși vor continua să aibă un impact
eterogen între state. Pentru România, după adâncirea deficitului contului curent
din anul 2021 este anticipată o restrângere ușoară până la orizontul anului 2023
(Grafic 10.12).
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11. Normalizarea politicilor monetare – viteze
diferite și abordări nuanțate ale băncilor centrale
Accelerarea inflației în contextul creșterii puternice a prețurilor energiei și ale
produselor alimentare la nivel global pe fondul redresării economiilor după șocul inițial
al pandemiei dar și al persistenței unor blocaje în lanțurile de producție și aprovizionare
generează reacții în viteze și maniere diferite ale băncilor centrale de pe mapamond.
Autoritățile monetare din statele emergente apasă pedala prin cel mai percutant
instrument – rata dobânzii de politică monetară – însă marile bănci centrale din
economiile dezvoltate (Fed, BCE, Banca Japoniei sau Angliei) se axează preponderent pe
abordării graduale și utilizarea altor pârghii (forward guidance, ajustarea relaxării
cantitative) pentru a reduce stimulii generoși oferiți la debutul pandemie în anul 2020.

Majorări ale ratelor
de dobândă

Creștere peste
așteptări a inflației

În statele membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est – Cehia, Polonia,
Ungaria, România – băncile centrale ce implementează strategii de țintire a inflației au
operat deja creșteri succesive ale ratelor dobânzii de politică monetară. Cea mai amplă
majorare a fost de 125 puncte procentuale în Cehia, unde rata dobânzii de politică
monetară a ajuns la nivelul de 2,75 la sută. Banca centrală a Poloniei, inițial mai
rezervată, a decis la începutul lunii noiembrie a.c. creșterea cu 75 de puncte de bază a
indicatorului semnal, la 1,25 la sută. În Ungaria, prin cea mai recentă decizie, banca
centrală revine la o amplitudinea a majorării de 30 de puncte procentuale a ratei
dobânzii de politică monetară ce urcă la 2,1 la sută – mișcarea fiind însoțită de măsuri
privind gestiunea lichidității și majorarea ratei la depozite care, potrivit analiștilor,
echivalează cu o întărire de facto mai pronunțată a conduitei monetare. De notat faptul
că la debutul pandemiei cele trei instituții au coborât relativ abrupt ratele dobânzii de
politică monetară, conduita acomodativă fiind completată prin alte măsuri, precum
relaxări cantitative, ajustarea coridorului sau gestiunea fermă a lichidității.
Puseul neașteptat al ratei anuale a inflației în aceste state din afara zonei euro,
la 5,8 la sută în Cehia, 6,8 la sută în Polonia și 6,5 la sută în Ungaria – deși generat cu
preponderență de factori din afara sferei de influență a băncilor centrale – a condus nu
doar la majorări ale ratelor semnal dar și la o accentuare a retoricii privind înăsprirea în
continuare a condițiilor monetare. Creșterea prețurilor în aceste state, confruntate și cu
tensiuni ale pieței muncii, este sensibil mai mare decât cea din zona euro, însă trebuie
spus că nivelul ratelor dobânzii cheie era superior celui din țările dezvoltate chiar și
înainte de demararea procesului de normalizare a politicii monetare. În România,
inflația a urcat la nivelul de 7,9 la sută în luna octombrie a.c., sub impulsul preponderent
al scumpirii energiei, însă întărirea condițiilor monetare a început încă din lunile de vară
prin majorări prudente ale ratei dobânzii cheie a BNR, gestiunea atentă a lichidității
piețelor și repoziționarea recentă a coridorului ratelor de dobândă ale băncii centrale.
Este de remarcat persistența atitudinii mai rezervate a marilor bănci centrale (Fed, BCE,
Banca Angliei ori autoritățile monetare din Canada sau Australia), al căror discurs
invocă posibilul caracter tranzitoriu al creșterilor de prețuri din ultima perioadă.
Această retorică este însă contestată de piețe, de analiști sau economiști, care
punctează nevoia unui răspuns ferm, prin instrumentul tradițional al ratelor de
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Alte pârghii de
recalibrare monetară

Fermitate versus
prudență
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dobândă de politică monetară. Există totodată nuanțări, îndeosebi cu privire la maniera
de normalizare a conduitei monetare: oficialii Fed, unde rata anuală a inflației a atins
nivelul de 6,2 la sută în octombrie 2021 – cel mai înalt nivel din ultimele trei decenii –
indică preferința pentru a demara mai întâi recalibrarea relaxării cantitative, în timp ce
forward-guidance al BCE articulează pre-condiții pentru creșterea ratei cheie, insistând
că perspectivele inflației din zona euro pe termen mediu rămân aceleași, în pofida
nivelului peste așteptări de 4,1 la sută în luna octombrie a.c, instituția urmând să
anunțe în curând deciziile tactice privind achizițiile sale de active.
Măsurile restrictive asociate valurilor succesive ale pandemiei alături de criza
energetică globală și persistența blocajelor în lanțurile de producție/aprovizionare
induc incertitudini sporite asupra perspectivelor inflației, făcând tot mai dificilă
misiunea băncilor centrale de a alege ritmul de normalizare a politicii monetare și
instrumentele folosite.
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12. Ce fac alte state din afara zonei euro
Croația și Bulgaria, două dintre cele trei state membre ce aplică MCS2, își mențin
angajamentele pentru adoptarea euro în linie cu planurile agreate anterior. În alte trei
state din afara zonei euro – Cehia, Polonia și Ungaria – parcursul oficial către moneda
unică europeană nu este prioritar.
CROAȚIA
În luna octombrie a.c. oficialii europeni afirmau că deși ritmul redresării economiei
Croației este bun, riscurile asociate impactului pandemiei persistă, îndeosebi cele
referitoare la parametrii fiscali, deficitul bugetar fiind estimat la 4,5 la sută din PIB în
acest an, față de o țintă inițială de 3,8 la sută dar în scădere de la 7,42 la sută în 2020.
Planului național de trecere la euro adoptat de guvernul croat la finele anului 2020
prevede introducerea euro la 1 ianuarie 2023. Oficialii de la Zagreb au anunțat
intensificarea campaniei de informare a publicului despre moneda unică europeană în
anul 2022 în condițiile în care cel mai recent Eurobarometru relevă o menținere a
proporției euroscepticilor peste nivelul celor favorabili introducerii euro. Intensificarea
mesajelor va încerca și să contrabalanseze o recentă campanie a euroscepticilor care
militează pentru organizarea unui referendum împotriva adoptării euro.
BULGARIA
Potrivit Planului Național de trecere la euro aprobat de autoritățile de la Sofia în luna
iunie a.c., document ce statuează principiile fundamentale ale acestui proces,
adoptarea monedei unice europene este prevăzută la data de 1 ianuarie 2024.
În pofida efectelor pandemiei și al incertitudinilor din plan politic în contextul unor
runde de alegeri (parlamentare/prezidențiale), analiștii afirmă că Bulgaria pare bine
plasată pentru adoptarea euro conform calendarului propus, parametrii săi de
convergență, îndeosebi cei fiscali, fiind mai aproape de cei necesari adoptării euro
comparativ cu Croația, cu un deficitul bugetar estimat la 3,9 la sută din PIB în 2021.
CEHIA, UNGARIA, POLONIA
Potrivit celui mai recent Eurobarometru al CE publicat în luna septembrie a.c., sprijinul
pentru moneda euro se menține pe ansamblu UE la cel mai ridicat nivel din anul 2004 –
70 la sută.
Cu toate acestea, în timp ce în trei state din afara zonei euro, procentul celor care
susțin moneda unică europeană este majoritar sau se plasează peste cel al
euroscepticilor – Ungaria (67 la sută), România (53 la sută) și Bulgaria (42 la sută)
– în alte cinci state membre din această categorie, proporția celor care se pronunță
împotriva euro o depășește pe cea a susținătorilor – Croația (48 la sută), Polonia
(54 la sută), Cehia (63 la sută), Suedia (77 la sută), Danemarca (64 la sută).
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