Situatia economica reala

Recesiunea prelungită

Toate ţările din Europa Centrală şi de Est au iesit din recesiune după 4-5
trimestre. Noi nu suntem siguri nici dupa al 10 lea trimestru.
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Situatia macroeconomica.
Indicatori
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2008

2009
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4.4

%

8.4
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13.4

11.6
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4.1
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Deficit cont curent

mld.
euro

5.1

6.9

10.2

16.7

16.2

4.9

5.0

6.6

Rata şomajului

%

6.3

5.9

5.2

4.1

4.4

7.8

6.87

6.6

1 PIB – variaţie reală
Rata inflaţiei
dec/dec
Deficit bugetar /
3
PIB
Deficit cont curent /
4
PIB
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Inainte de criza. Economia
acumula datorii
Datoria externă pe scadenţe
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Datorie externa pe termen scurt
4

Creşterea economică a României
este foarte dependentă de
intrările de capital
Period
1990-1992
1993-1996

Average
growth rate
-9.1
3.9

Cumulated growth
over the period
-25.01)
16.6

1997-1999
2000-2004

-2.5
5.4

-7.3
29.82)

2005-2008

6.4

28.2

2009-2010

-4.2

-8.3

Foreign capital
low private capital inflows
low private capital inflows

Policy
response
implicit interest
and exchange
rate subsidies

low private capital inflows
moderate private capital inflows fiscal
consolidation
high private capital inflows
pro-cyclical
fiscal policy
high public capital inflows
expendituredriven fiscal
consolidation

[1]

3 years
5 years
SURSA: BNR
[2]
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Inainte de criza. Polarizarea
sociala era in crestere
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Inainte de criza. Problema
locurilor de munca

Preluat din raportul „După 20 de ani: Opţiuni pentru România”, Raport al Institutului de
Cercetare a Calităţii Vieţii, iunie 2010, Bucureşti
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România – cel mai mic stat
din UE
Media veniturilor publice în statele UE
(perioada 1998-2009)

Cele mai mici
venituri publice
din UE în ultimii
ani!

Una din consecinţele slăbiciunii statului
român: s-a dovedit incapabil să se aplece
asupra domeniului social.
Cheltuielile sociale în România sunt printre
cele mai mici la nivelul UE, atât ca volum,
cât şi ca pondere din PIB.

Preluat din raportul „După 20 de ani: Opţiuni pentru România”, Raport al
Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, iunie 2010, Bucureşti
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România – printre cele mai mici
cheltuieli publice sociale din UE!
Cheltuieli pentru protecţie socială ca procent din PIB (2008)

Una dintre principalele consecinţe ale slăbiciunii
statului român este aceea că statul s-a dovedit
incapabil să se aplece asupra domeniului social.
Cheltuielile sociale în România sunt printre cele mai
mici la nivelul UE!
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Dupa aparitia crizei.
Probleme noi
• Decizia politica a guvernelor Boc a accentuat criza,
prin:
– Lipsa unei viziuni de iesire din criza
– Coruptia si politizarea fara precedent
– Marile datorii acumulate (inclusiv de la FMI) si lipsa
perspectivei achitarii lor
– Risipa bugetara, in paralel cu masuri sociale insuportabile
– Inrautatirea grava a serviciilor de educatie, sanatate,
infrastructura, ordine publica
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Minus 740.000 salariaţi de la
începutul crizei

România a pierdut 740.000 de locuri de muncă din septembrie 2008 până în
prezent. Conform INSSE, efectivul salariaţilor din economie a scăzut de la
4,835 milioane persoane în septemebrie 2008 la 4,096 milioane persoane în
februarie 2011

11

Zero reforme instituţionale

Sursă: World Economic Forum – Global Copetitiveness Report, Transparency International, Eurostat, World Bank

Reformele instituţionale sunt lente sau chiar sunt amânate. România se află pe
ultimele locuri în UE în ceea ce priveşte calitatea instituţiilor, rata de ocupare sau
eficienţa forţei de muncă. Percepţia asupra corupţiei a crescut grevând asupra
încrederii întreprinzătorilor români şi străini în predictibilitatea şi stabilitatea
mediului economic. Investiţiile în infrastructură sunt în marea lor majoritate
bonificaţii acordate clientelei politice, harta destinaţiilor investiţiilor publice
suprapunându-se perfect peste harta judeţelor controlate de camarila portocalie.
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Povara fiscală apăsătoare

Din nevoia disperată de a aduce venituri la buget, mediul de afaceri a fost strivit de
numărul mare de impozite şi taxe, incertitudinea legislativă şi controalele inutile.
Firmelor private le este aproape imposibil să-şi construiască un plan de afaceri pe
termen mediu. IMM urile au mari dificultăţi în a pătrunde pe piaţa şi a se
dezvolta.
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Impozitarea ridicată a muncii

Din nevoia disperată de a aduce venituri la buget, mediul de afaceri a fost strivit de
numărul mare de impozite şi taxe, incertitudinea legislativă şi controalele inutile.
Firmelor private le este aproape imposibil să-şi construiască un plan de afaceri pe
termen mediu. IMM urile au mari dificultăţi în a pătrunde pe piaţa şi a se
dezvolta.
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Investiţiile străine directe –
un sfert faţă de cele din 2008

Miliarde

Investiţii străine directe în România
€ 10.0

€ 8.0

€ 9.5

€ 6.0
€ 4.0
€ 2.0
€-

€ 3.5

€ 2.6

?

2008
2009
2010
2011
Sursă: BNR
Investitiile străine directe au fost in 2010 la un sfert fata de cele din 2008. In 2010
volumul ISD a fost de 2,6 miliarde euro, la un nivel comparabil cu cel de acum 7 ani.
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Romania are cea mai mare
inflatie din Uniunea
Europeana
Rata anuala a inflatiei (aprilie 2011)

România a avut în aprilie cea mai mare
creştere anualizată a preţurilor de
consum din Uniunea Europeană (UE),
de 8,4%

Romania
Estonia
Ungaria
Lituania
Letonia
Polonia
Portugalia
Luxemburg
Slovacia
Austria
Grecia
Cipru
Spania
Finlanda
Bulgaria
Belgia
UE
Italia
Danemarca
Germania
Malta
Franta
Slovenia
Suedia
Cehia
Irlanda

8.4%
5.4%
4.4%
4.4%
4.3%
4.1%
4.0%
4.0%
3.9%
3.7%
3.7%
3.5%
3.5%
3.4%
3.3%
3.3%
3.2%
2.9%
2.8%
2.7%
2.4%
2.2%
2.0%
1.8%
1.6%
1.5%
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Absorbtie redusa a fondurilor
europene
Fonduri totale alocate RO (mld EUR) – 2007-2013

38,20

Fonduri preaderare alocate RO (mld EUR) – 2007-2013

2,85

Fonduri postaderare alocate RO (mld EUR) – 2007-2013

35,35

2007

2008

2009

2010

% din alocare
(cumulat
2007-2010)

Realizări ESA95 total – doar rambursări, mld EUR

2.09

2.05

1.86

1.07

7.34%

Realizări ESA95 preaderare – doar rambursări, mld EUR

0.98

0.82

0.59

0.27

2.66%

Realizări ESA95 postaderare – doar rambursări, mld EUR

1.11

1.23

1.27

1.07

4.68%

Procente ESA95 total

5.48

5.36

4.86

2.80

19.22%

Procente ESA95 preaderare

34.35

28.65

20.61

9.64

93.25%

Procente ESA95 postaderare

3.15

3.49

3.59

3.02

13.25%
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Colectarea redusa a taxelor

 La nivelul anului 2009 Romania avea cea mai mica pondere in
PIB a veniturilor bugetare, cu 11,6 puncte procentuale sub media
europeana.
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Evaziunea fiscala ridicata
Cât este
ponderea
economiei
subterane în
PIB-ul
României:

Între 20% din
PIB (versiunea
optimistă) şi
40% (varianta
realistă)
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Cheltuieli de capital mari,
Zero efecte
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Arierate ridicate
(plăţi restante ale statului)

 Ratarea sistematica a tintelor de reducere a stocului de arierate către creditori şi
furnizori
Arieratele bugetelor de asigurari sociale au crescut de zece ori

În baza OUG 113/2010, guvernul a recunoscut 6,9 miliarde lei datorii catre magistrati
si profesori
In baza PNDI, va rezulta o datorie de 4 miliarde euro pentru perioada 2013/2014.
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Perspective. Intrarea in
saracie a 1,5 milioane de
romani in 2011
1.500.000 noi români în risc de a sărăci în 2011
prin
introducerea
coplăţii în
sănătate
110000

prin creşterea
preţului
alimentelor
400000

prin
reducerea
personalului
bugetar
20000

prin
eliminarea
subvenţiilor
la căldură şi
apă caldă
970000

• Aceştia se vor
adăuga la cei 5
milioane de
români aflaţi
deja sub pragul
sărăciei.
• Clasa de mijloc
va fi impinsa
spre saracie.
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Actualul guvern a imbratisat
cresterea pe datorie

Datoria
publică

s-a triplat în ultimii
trei ani ajungând la
40% din PIB (inclusiv
imprumutul FMI)

Cât plătim
în 2011?

6 milioane euro pe zi
DOAR DOBÂNZILE
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Datorii scadente

Fără o creştere a
maturităţii datoriei
publice (amanare
a termenelor)

vom avea de
plată 11-12%
din PIB datorii
în 2012-2015
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Datoria publica si cresterea
economica in Romania
39.0%

36% din PIB - limita de sustenabilitate a datoriei publice (calcul FMI)
34.9%

25.7%
21.7%

24.9%

22.5%

23.9%
21.5%

Problema mare este ritmul
rapid de creştere a datoriei.

18.7%

În plus, o mare parte a
datoriei publice este pe
termen scurt, ceea ce face
ca statul să se împrumute
din ce în ce mai mult pentru
rostogolirea ei.

8.5%
2.4%

5.7%

5.1%

5.2%

7.9%
4.2%

12.6%

13.4%

6.3%

7.3%

Surse: Eurostat: 1999-2010
*) Consiliul Fiscal: februarie 2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-7.1%

2000

1999

-0.4%

-1.9%

feb 2011*

12.4%

2010

15.8%

Cresterea economica (% din PIB)
Datoria publica, inclusiv imprumut FMI (% din PIB)
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Aici suntem in prezent –
Guvernarea PDL
1. PIB foarte mic
– Investiţiile străine au scăzut
– Birocraţie ridicată şi lipsă de stimuli pentru economia privată

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taxe multe – venituri mici
Evaziune fiscală mare
Buget mic – risipa mare
Grad foarte scăzut de ocupare a forţei de muncă
Datorii publice mari
Fonduri europene neabsorbite
5-7 ani pentru a reveni la nivelul din 2008
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Guvernarea PDL:
Coruptie, saracie, haos si taieri
• Guvernele Boc:
– Ne propun sa ramanem unde suntem – coruptie, saracie,
haos si taieri.
– Ne garanteaza, astfel, ca nu ne dezvoltam (pentru ca, in
locul taierilor, nu propun nimic). Ne garanteaza saracie tot
mai mare si taxe mai mari.
– Vom fi extrem de vulnerabili pentru o eventuala noua
criza (care ar putea aparea).
– Vom fi incapabili sa facem fata marilor datorii, in viitor.
– Anii urmatori nu ne dezvoltam – ci vom plati datorii facute
in 2009-2011.
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Modelul USL

Crestere
• PIB si buget mari
• Exporturi
• Investitii
productive
• Consum
• Ritm mediu de
crestere de 4%
anual

Dezvoltare
• Agricultura si
energie
• Sisteme publice
• Competitivitate
• Inovatiecercetare
• Cresterea nivelui
de trai

Locuri de
munca
• Cresterea
ocuparii
• Numar de
angajati cel putin
egal cu numarul
de pensionari
• 1 milion de noi
locuri de munca
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Obiective strategice - USL
• Ce ne propunem:
–
–
–

Locuri de munca
Locuri de munca
Locuri de munca

– Statul nu creeaza direct locuri de munca, ci asigura, prin
mixul de politici economice aplicate, mediul necesar
cresterii ocuparii in economie!
– Obiectiv: cel putin 1 milion de noi locuri de munca!
– Azi suntem tot in criza (desi iesim din recesiune), pentru ca
n-am rezolvat marile dezechilibre ale economiei noastre.
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Totul trebuie construit in jurul locurilor de munca

Agenda USL
• Mai multa economie, mai putina birocratie.
• Instrumente de creare de noi locuri de munca:
–
–
–
–

Reducerea costului muncii
Stimularea sectorului privat
Scaderea fiscalitatii
Incurajarea capitalului national (cu accent pe zona
industriala)
– Atragerea investitiilor straine
– Absorbtia fondurilor europene
– Cresterea competitivitatii
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Agenda USL
• Alte tinte:
–
–
–
–
–

Proiecte de infrastructura nationala si locala
Prioritati nationale: agricultura si energie
Sistem fiscal stimulativ, predictibil si echilibrat
Descentralizare si depolitizare
Transparenta in folosirea banilor publici si pedepsirea
faptelor de coruptie
– Parteneriate comerciale internationale eficiente
– Proiecte nationale de coeziune
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Crearea de
noi locuri de muncă
• Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale pentru angajatori.
• Reducerea integrală a plăţii CAS datorate de angajatori
pentru 1 an de zile, pentru crearea de noi locuri de muncă (cu
condiţia menţinerii pe locul de muncă încă un an de zile).
• Zero taxe pentru angajarea în regim part time pentru tinerii
sub 25 de ani şi a persoanelor cu vârsta mai mare de 55 de
ani.
• Reducerea şomajului în rândul tinerilor. Condiţionarea
participării la licitaţiile pentru lucrări publice de existenţa a
minim 10% angajati tineri (criterii – vârsta de până în 25 de
ani plus conditie minim un an agajati la firma respectiva).
• Cresterea salariului minim pe economie la 800 lei/luna.
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Un sistem fiscal stimulativ,
echitabil şi predictibil
• Pastram plafon 16% si introducem impozit
diferentiat pe venitul salarial cu deductibilitati
fiscale
– Cota 8% pana la 800 lei/luna
– Cota 12% ce depaseste 800 lei/luna pana la 1600 lei/luna
– Cota 16% ce depaseste 1600 lei/luna

• Dupa 4 ani de mandat, TVA va reveni la nivelul de
19%
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Un sistem fiscal stimulativ,
echitabil şi predictibil
• Deduceri din impozit – jumătate din plata pentru
pensie privata (pilonul III) si asigurări private de
sănătate, cu un plafon stabilit.
• Introducerea unei suprataxari a tranzactiilor
speculative.
• Alinierea la media europeana a redevenţelor
încasate de stat ca urmare a concesionării activelor
statului.
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Stimularea sectorului privat
• Stimularea asocierii in agricultura.
• Program de dezvoltare a retelei nationale de colectare,
depozitare si prelucrare a produselor agricole.
• Pastrarea opţiunii plăţii 16% impozit pe profit sau 3% impozit
pe cifra de afaceri pentru microintreprinderi.
• Scutirea de impozitare, pe o perioada de 5 ani, a
dividendelor care vor fi reinvestite in utilaje si echipamente
tehnologice, cercetare-dezvoltare, sub forma majorării
capitalului social la societăţile unde sunt acţionari, sau
participarea la capitalul social al altor societăţi comerciale şi
care conduc la crearea de noi locuri de muncă.
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Stimularea sectorului privat
• Cota redusă de TVA la productia de cereale, paine, carne
proaspata, lapte si legume-fructe proaspete (TVA 24%,
din care 9% catre buget si 15% dedus producatorului)
• Plata integrală a arieratelor către sectorul privat.
Tratament fiscal egal între stat şi contribuabil (mecanism
compensare – penalitati)
• Single Control Act/Aplicarea registrului unic de control.
Eliminarea controalelor repetate nejustificat la acelaşi
agent economic (prin coordonarea intre institutiile
statului). Un singur control la 2 ani, cu tematica
prestabilita si preanuntata, si cu durata maxima (30 zile
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pentru IMM si 90 de zile pentru marii contributori).

Stimularea sectorului privat
• Agentie pentru programele nationale de investitii
straine (model ARIS). Dupa aprobarea de investitii de
interes national, prin lege, ARIS are obligaţia de a obţine
toate autorizatiile necesare investiţiei.
• Atragerea de investitii din ţările emergente (BRIC),
precum si realizarea de parteneriate comerciale cu tari
din zona BRIC.
• Acordarea Cardului de credit pentru IMM-uri (cu valoare
cuprinsă între 5.000 şi 100.000 de euro).
• Capitalizarea Fondului de Garantare pentru IMM-uri.
Sprijinirea IMM-urilor aflate in dificultate din cauza crizei
economice prin instituirea unei scheme de ajutor de stat
care să includă şi folosirea fondurilor europene.
38

Stimularea sectorului privat
• In vederea evitarii situatiei in care riscul valutar este
suportat de catre cetateni, creditele catre persoane fizice vor
fi evaluate/acordate in principal in moneda in care se obtin
veniturile.
• Capitalizarea CEC si EXIMBANK. Specializarea obiectului de
activitate (Eximbank - relatia cu firmele romanesti, CEC relatia cu persoane fizice, IMM si mici intreprinzatori)
• Realizarea, cu titlu gratuit de catre stat, a cadastrului agricol,
in vederea clarificarii situatiei juridice a terenurilor agricole
din Romania.
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Disciplina finanţelor publice
• Pact National pentru deficit bugetar (pact national al tuturor
fortelor politice pentru ca deficitul sa fie destinat doar pentru
investitii).
– Plafonarea imprumuturilor guvernamentale pe piata interna (pentru
a permite bancilor sa crediteze mediul privat).
– In plus, nici un imprumut extern nu poate fi luat decat pentru
investitii.

• Auditarea strictă si obligatorie a alocărilor şi utilizării banilor
publici din programul PNDI – program prin care 4 mld euro se
risipesc in scopuri politice.
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Disciplina finanţelor publice
• Înfiinţarea unui comitet parlamentar de
monitorizare pentru creşterea transparenţei
utilizării banilor publici. Se vor raporta şi urmari
toate contractele publice cu valoare mai mare de
100.000 euro
• Tinta “Zero datorii” la bugetele locale. Principalele
resurse de la bugetul central vor fi alocate pentru
cofinantarea prin programe europene sau locale a
lucrarilor importante de investitii.
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Disciplina finanţelor publice
• Restructurarea institutiilor de control fiscal (ANAF,
Garda Financiara, Vama), si infiintarea, la cele trei
domenii, a unui consiliu de supraveghere si audit format
din experti internationali (din state membre UE, cu
performante in domeniu).
• Adoptarea legislatiei care sa stimuleze utilizarea
tranzactiilor electronice si reducerea semnificativa a
operatiunilor cu numerar, masura care va avea ca efect
imediat cresterea veniturilor impozabile ale
contributorilor si reducerea evaziunii fiscale.
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Aparat public eficient
• Desfiintarea celor 6000 de posturi numite politic in 20092010, si numiri in functii de specialitate a oamenilor cu
experienta din sistem.
• Deblocarea imediata a posturilor pentru sistemele de
învăţământ şi sănătate după regula de înlocuire 1 la 1.
Mecanism de promovare a tinerilor in sistem.
• Plafonarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (-50%).
Introducerea de standarde de cost pentru administraţia
publică centrală si locală. Generalizarea sistemului SEAP cu
standardizarea criteriilor, precum si a licitatiilor prin bursa de
marfuri.
• Management privat la companiile de stat din domenii
strategice (cu contracte standard, criterii de performanta si
plata in functie de performanta).
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Aparat public eficient
• Introducerea contractelor de performanţă în toate instituţiile
publice şi companii de stat (ministere, agenţii
guvernamentale, autorităţi locale şi companii de stat)
(Asistenţă tehnică din partea BM si IFC).
• Adoptarea Legii privind integritatea in cadrul autoritatilor
publice. Se va interzice tuturor membrilor (până la rudele de
gradul 2 inclusiv) din executivul central si local, precum si
Parlament si Consilii judetene si locale, sa faca afaceri cu
statul, inclusiv ca actionari la societăţile participante la licitatii
(cu exceptia firmelor listate la bursa).
• Contracte de property management si facility management
pentru clădirile institutiilor statului. Tinta: reducerea cu 30%
a costurilor de intretinere, utilitati, reparaţii, mentenantă etc.
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Fonduri europene
• Autoritate unica pentru fonduri europene (minister/agentie).
Vom elimina finantarile duble la proiecte.
• Negocierea viitoarelor fonduri UE destinate României
(pentru viitorul cadru financiar european).
• Un sistem de depunere si evaluare online a proiectelor
• Crearea de parteneriate public-privat pentru a accelera
absorbţia fondurilor europene.
• Rambursarea TVA-ului pentru proiectele finanţate din
fondurile europene după fiecare cerere de rambursare şi nu
la finalul proiectului.
• Revenirea la sistemul de salarizare speciala a angajatilor din
sistem care lucreaza pentru absorbtia de fonduri europene.
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8 surse suplimentare
de venituri
• De unde suplimentam bugetul de stat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene
Oprirea risipei bugetare (-50%)
Combaterea eficienta a evaziunii fiscale
Imbunatatirea colectarii (inclusiv prin audit international)
Contracte de performanta in sistemul public
Redeventele statului
Suprataxarea tranzactiilor speculative
Revizuirea sistemului de vanzare a drepturilor de poluare
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Viziunea economica a USL
•

Adaptam acordul actual cu FMI, si negociem, in 2013, un
nou acord cu FMI, in baza acestor obiective asumate

•

Primul buget al USL va fi multianual, si va contine toate
masurile enuntate

•

Obiectiv de crestere a veniturilor bugetare - de la 32% la
38%
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