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Planul de redresare economica al CE ar putea ajuta România sa aplice masuri cu
efect benefic asupra procesului de convergenta (raport)
Planul de redresare economica al Comisiei Europene are potentialul de a ajuta România sa aplice masuri
de reforma structurala si de corectie la nivel macroeconomic, ce vor avea efecte benefice asupra procesului
de convergenta si de pregatire a aderarii la zona euro, potrivit raportului "România - Zona Euro,
Monitor".
Documentul atrage atentia asupra faptului ca România a devenit, odata cu declansarea procedurii de deficit
excesiv, singurul stat membru al Uniunii Europene care nu mai respecta niciunul dintre criteriile de la Maastricht,
iar abaterile sunt substantiale.
"Guvernul României îsi mentine, conform prevederilor Programului de convergenta 2020, angajamentul de
aderare la zona euro. Totusi, în contextul manifestarii pandemiei COVID-19, eforturile se axeaza prioritar pe
minimizarea efectelor negative ale acesteia si pe implementarea unor masuri de relansare economica, atentia
autoritatilor urmând a fi îndreptata catre adoptarea euro imediat ce sunt restabilite echilibrele macroeconomice. În
acest context, Planul de redresare economica al Comisiei Europene are potentialul de a ajuta România sa aplice
masuri de reforma structurala si de corectie la nivel macroeconomic, ce vor avea efecte benefice asupra procesului
de convergenta si de pregatire a aderarii la zona euro", se spune în raport.
Conform documentului, este însa important ca sprijinul extern sa fie completat de abordari economice interne
prielnice dezvoltarii unei economii cât mai robuste, cu deficite reduse, având în vedere ca zona euro are propriile
insuficiente (de exemplu, nu are functie de stabilizare sau schema colectiva de garantare a depozitelor).
"Planul national de adoptare a monedei euro, alaturi de raportul de fundamentare a acestuia, au fost publicate în
decembrie 2018, constituind documente programatice în care sunt identificate obiectivele strategice a caror
îndeplinire este necesara în vederea aderarii la zona euro. Planul national de adoptare a monedei euro include pasi
concreti de actiune care sa permita intrarea în Mecanismul Cursului de Schimb (ERM) II în orizontul 2024-2025.
Aceste documente nu au fost însa urmate de progrese efective în planul convergentei, în special din cauza
derapajelor bugetare", mentioneaza sursa citata.
România a devenit, odata cu declansarea procedurii de deficit excesiv, singurul stat membru al Uniunii Europene
care nu mai respecta niciunul dintre criteriile de la Maastricht, iar abaterile sunt substantiale, se arata în raport.
"Iesirea din 'Marele Lockdown', repornirea economica depind de 'costurile de tranzactie', care si ele depind de
evolutia restrictiilor si mersul epidemiei, de elemente de psihologie individuala si colectiva, de comportamentul
de economisire si de investire productiva. Traiectoria repornirii în România depinde de cum ne vom descurca cu
finantarea economiei în 2020, de masuri concrete de sprijinire a economiei si de cum vom fructifica bugetul
crescut al UE în anii ce vin; repornirea depinde si de refacerea lanturilor de productie în Europa. Anul 2021 poate
aduce operationalizarea unei regândiri a modelului de dezvoltare, care sa puna accent pe robustete, pe radacini
autohtone mai viguroase în economie, pe investitii; sa avem mai mult în vedere sanatatea populatiei si securitatea
alimentara (ce nu se poate bizui prevalent pe importuri, mai ales când ai acasa un pamânt generos), sa nu ezitam
sa aplicam masuri de promovare a unor avantaje competitive (de politica industriala). Nu putem lasa totul în grija
Pietei Unice", se arata în document.
Potrivit sursei citate, avem nevoie de o Uniune Europeana mai solidara, coeziva, dar trebuie sa ne bazam totodata
mai mult pe forte proprii; este o lectie a crizei financiare si a celei de acum. Toate acestea reclama un buget
public solid, venituri fiscale sporite.
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"În România este necesar un sistem de impozitare mai just (fair), pentru a permite bugetului public sa ofere bunuri
publice esentiale si sa ajute societatea sa fie mai robusta. Fiindca socuri vor mai exista. Un regim fiscal mai just
este necesar în conditiile nevoii acute de a creste veniturile bugetare/fiscale, ce sunt extrem de joase în România",
se mai spune, printre altele, în documentul amintit.
În raport se mentioneaza ca BNR a fost adânc implicata în elaborarea raportului de fundamentare a aderarii la
zona euro si a unui plan de actiune, documente ce au fost realizate în anul 2018. Guvernatorul Mugur Isarescu
este vicepresedinte al Comisiei Nationale, care a îndrumat elaborarea raportului si a planului de actiune. Comisia
Nationala, condusa de presedintele Academiei Române si de premierul Guvernului României, a avut în
componenta reprezentanti ai presedintiei României, ai partidelor politice, sindicatelor, cercurilor de afaceri si
organizatiilor civice.
Experti din Banca Nationala a României, alaturi de specialisti din alte institutii publice si de cercetatori din
Academia Româna, au participat la elaborarea documentelor mentionate. Mai mult, ei urmaresc în mod constant
evolutia economiei românesti, în raport cu ce se întâmpla în spatiul economic al Uniunii, cu evolutii în zona euro.
Acesta este contextul care a condus la formarea Grupului Euro în cadrul BNR. Acest grup îsi concentreaza atentia
asupra modului în care economia româneasca se racordeaza la cerinte de convergenta nominala, reala, structurala,
juridica si institutionala cu zona euro.
Grupul Euro poate fi vazut ca parte a unui follow up la activitatea Comisiei Nationale. Concretizare a acestui
demers este o analiza periodica, având genericul "România - Zona Euro Monitor", care este pregatita pentru
conducerea Bancii Nationale a României si alti factori de decizie din România.
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