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Vasilescu (BNR): România, pe ultimul loc în UE la e ducatia financiar ă 
 
Consilierul de strategie în cadrul Băncii NaŃionale a României (BNR), Adrian Vasilescu, 
susŃine că Uniunea Europeană, zona euro şi NATO sunt adăposturi pentru România în 
"această lume riscantă" şi cu toate că nu îndeplinim condiŃiile pentru intrarea în zona 
euro, iar "drumul devine acum foarte greu", trebuie să mergem înainte. 
"Prima noastră încercare, că am tot mutat borne de hotare, prima bornă de hotar a fost 
în 2012 faŃă de zona euro. Dacă intram atunci, aveam de susŃinut un examen pe criterii 
nominale, adică inflaŃie, deficit bugetar, datorie publică în PIB, curs de schimb, dobânzi 
pe termen lung", a declarat, miercuri, Adrian Vasilescu, la o conferinŃă privind strategia 
de dezvoltare a României. 
"N-am îndeplinit condiŃiile şi am văzut peste câŃiva ani că acelor criterii pe care le 
numeam, de convergenŃă nominală, li s-au alăturat acum alte criterii de convergenŃă 
reală, în prim plan fiind PIB-ul pe locuitor la paritatea standard a puterii de cumpărare. 
Aici, noi suntem pe locul 27 din 28 de Ńări. După noi mai sunt bulgarii. Trebuie să trecem 
şi de hopul ăsta şi trebuie să privim înainte, să vedem că avem la această oră cea mai 
mare viteză în creştere a PIB-ului din UE. Pe 2015 am fost pe locul 6, în 2016 am trecut 
pe locul 1, iar acum ne menŃinem pe locul 1 ca viteză, dar nu este de ajuns. Nu facem 
niciun pas înainte numai cu viteză, trebuie să asigurăm sustenabilitatea PIB-ului", a mai 
spus Vasilescu.  
În opinia acestuia, în prezent se conturează un al treilea criteriu pentru intrarea în zona 
euro, cel al convergenŃei culturale, care implică atât educaŃia economică cât şi cea 
financiară.  
"Comisia Europeană a făcut un test, un clasament al educaŃiei financiare şi pe noi ne-au 
scos pe ultimul loc. Suntem a 28-a Ńară din acest clasament, bulgarii sunt înaintea 
noastră, sunt penultimii, dar cu 10 puncte procentuale mai mult decât noi. Dacă nu 
schimbăm această paradigmă va fi greu, cu trei serii de criterii acum. În 2012 nu le 
îndeplineam, dar acum îndeplinim toate criteriile nominale, ba mai mult decât atât, chiar 
şi foaia de parcurs, foaia de bord europeană, cu 11 criterii, le îndeplinim şi pe acestea, 
dar sunt toate nominale. Avem probleme cu convergenŃa reală şi cu convergenŃa 
culturală. Aşa că vedem că drumul spre zona euro devine acum foarte greu, chiar dacă 
am renunŃat la dată. Nici noi, nici polonezii, nici cehii, nici ungurii, nici bulgarii, toată 
zona asta care priveşte spre UE cu ochi diferiŃi, chiar dacă unii îndeplinesc criteriile, 
ezită. Cehii, de pildă, ar putea să intre oricând, ezită. Polonezii ezită. Noi nu ezităm, dar 
nu avem criteriile îndeplinite", a explicat consilierul BNR. 
Potrivit sursei citate, România trebuie să intre în zona euro numai atunci când va fi 
pregătită şi când va îndeplini toate criteriile "într-o Uniune Europeană unde lucrurile se 
complică".  
"Problema se pune acum tranşant: vom intra când vom fi pregătiŃi, iar a fi pregătiŃi 
înseamnă să îndeplinim toate aceste criterii într-o Uniune Europeană unde lucrurile se 
complică. Chiar ieri, o voce importantă din Germania a rostit foarte tranşant că problema 
celor mai multe viteze este în actualitate mai mult decât oricând şi indiferent de cum 
sunt conceptele, că este o Europă cu mai multe viteze, sau că va fi o Europă a cercurilor 
concentrice, în această Europă, care este pentru noi un adăpost, trebuie să vedem cum 



mergem înainte către zona Euro.  Din punctul meu de de vedere, văd UE şi zona euro şi 
NATO pentru România ca adăposturi în această lume riscantă, riscantă, riscantă. Sunt 
invidios pe Alin Teodorescu (sociolog n.r.) care a spus public la televizor ceea ce mi-ar fi 
plăcut mie să spun: 'doamne fereşte să aflăm noi românii ce înseamnă Uniunea 
Europeană, pentru că nu vom putea să aflăm decât dacă am pleca din UE, abia atunci 
vom vedea", a mai spus Vasilescu.  
În acest context, consilierul BNR a precizat că Marea Britanie va vedea ce înseamnă 
Uniunea Europeană, abia când se va despărŃi definitiv de UE şi în momentul în care 
PiaŃa Unică nu va mai fi un debuşeu fără taxe vamale.  
"Eu personal cred că această Ńară pe care o admir şi care a avut conducători pe care îi 
admir, a avut şi conducători care au făcut mari erori, ca să nu mai vorbesc de George al 
III-lea, care pentru o taxă tembelă de timbru a pierdut companiile americane şi a pierdut 
întâietatea Marii Britanii în lumea care trăia. Astăzi cred că deja strategii din Marea 
Britanie îşi dau seama ce va fi în afara pieŃei unice pentru că speranŃa că va face o altă 
piaŃă unică cu fostele colonii britanice este deocamdată iluzorie.  Cred că va fi dur şocul 
ieşirii, chiar dacă nu vor plăti cele 60 de miliarde de euro socotite deocamdată ca datorie 
pentru retragere. În primul rând vor vedea şocul în momentul în care piaŃa unică nu va 
mai fi un debuşeu fără taxe vamale", a precizat Vasilescu.  
Consilierul BNR Adrian Vasilescu a participat miercuri la a III-a ediŃie a ConferinŃei 
'Strategia de dezvoltare a României' cu tema 'Între zona euro şi zodia leului', eveniment 
organizat de grupul de presă Bursa. 
 
DEZVĂLUIREA f ăcut ă de BNR: Au DATORII mai mari decât întreaga lor AVE RE! 
 
Circa 40% din cele 600.000 de companii româneşti care prezintă bilanŃ la Fisc au datorii 
mai mari decât întreaga lor avere, iar aceste datorii nu sunt la bănci, ci la patronii care 
şi-au împrumutat companiile, susŃine Adrian Vasilescu, consilier de strategie în cadrul 
Băncii NaŃionale a României (BNR). 
"Băncile sunt responsabile pentru foarte multe lucruri din economie, dar sunt şi un 
centru de finanŃare pentru economie. Din păcate, nici companiile româneşti nu au 
bonităŃi", a spus Vasilescu. 
"Avem 700.000 de companii în România, iar din calculele făcute de BNR, din cele 
700.000 circa 100.000 nu dau bilanŃ pentru Fisc. 100.000 nu există. Ce se întâmplă cu 
ele? Numai Dumnezeu ştie. Din cele 600.000 de companii care prezintă bilanŃ anual, 
cam 40% au datorii mai mari decât întreaga lor avere. De unde sunt aceste datorii? Nu 
de la bănci, pentru că dacă ne uităm la analizele de piaŃă o să vedem că băncile au dat 
mai multe credite populaŃiei decât economiei reale, chiar şi aşa, la o populaŃie cu bani 
puŃini. Întrebarea este de unde vin aceste datorii? Foarte simplu. Patronii şi-au 
împrumutat companiile. Jumătate din aceste companii au pierderi în loc de profit. Şi 
tragem de aici concluzia că,  aşa cum sunt lucrurile organizate în economia noastră, 
patronii şi-au tras foarte multe fonduri fără să fie înregistrate din activitatea economică şi 
au acum bani să îşi împrumute propriile companii. Ele sunt datoare mai puŃin la bănci şi 
mai mult la patronii lor. Merită să ne gândim cum rezolvăm această problemă pentru că, 
înaintea oricărei strategii, asta este o mare problemă", a arătat reprezentantul BNR.  
Acesta susŃine că singura strategie pe care România a reuşit să o închege "cât de cât 
bine", şi pe care au aplicat-o trei Guverne, între anii 2000 şi 2007, a fost strategia de 
dezvoltare pe termen mediu pentru integrarea în Uniunea Europeană, care a fost 



semnată de toate partidele politice, dar şi de patronate şi sindicate, iar Vadim Tudor a 
fost cel căruia i s-a oferit să semneze primul această strategie.  
"Noi, în România, am reuşit să închegăm un program şi să-l dezvoltăm cât de cât bine: 
cel pentru perioada 2000-2007 pentru că am sperat, am muncit şi am făcut eforturi ca să 
ajungem în Uniunea Europeană, în 2007. Am avut atunci o strategie de dezvoltare pe 
termen mediu care s-a făcut în felul următor: Guvernul a lucrat o lună în Palatul de la 
Snagov, acolo au venit toate sindicatele, patronatele, toate partidele şi reprezentanŃii 
Parlamentului, iar Guvernul din 2000 a făcut apel la toate institutele Academiei. Mesajul 
a fost următorul: 'AŃi vorbit despre strategii de sertar, de mii şi mii de pagini, veniŃi cu 
ele'.  S-a făcut o echipă  au citit zile şi nopŃi tot ce s-a dat, s-a făcut o selecŃie, s-a pus în 
discuŃie, au fost dezbateri furtunoase, iar la urmă au fost întrebate şi cultele religioase în 
legătură cu această strategie pe care o pregătea Guvernul. Strategia a fost semnată şi 
acum vă pot spune în premieră un lucru care mi s-a părut foarte inteligent atunci. Ea 
trebuia semnată de toate partidele parlamentare ca să poată fi primită la Comisia 
Europeană şi cineva a avut ideea ca primul să semneze Vadim Tudor. A fost foarte 
încântat de această întâietate care i s-a dat. A scos stiloul şi a semnat, iar după ce a 
semnat Vadim Tudor au semnat toŃi, şi opoziŃia şi puterea şi sindicatele şi patronatele. 
Această strategie pe termen mediu a fost aplicată de trei guverne: Guvernul Isărescu în 
2000, Guvernul Năstase între 2001 şi 2004 şi Tăriceanu până la 1 ianuarie 2007, când 
România a intrat în UE", a povestit Adrian Vasilescu. 
În opinia consilierului BNR, strategia de integrare în UE a fost un model, pentru că s-a 
realizat cu toate forŃele din această Ńară, iar în prezent ar trebui ca grupul creat în jurul 
preşedintelui României pentru un proiect de Ńară să se lărgească, dar pentru a crea o 
strategie "cu faŃa la zona euro".  
"Eu gândesc că a fost un model de a face o strategie în această Ńară, cu toate forŃele, 
inclusiv patronatele. Unul dintre patroni a făcut atunci, într-o dispută, o afirmaŃie pe 
această strategie: 'ÎnŃeleg că politicienii vor să îşi impună punctul de vedere pentru că 
dacă nu reuşesc pierd voturi. Să le fie de bine! În schimb noi, oamenii de afaceri, 
pierdem bani'. SimŃiŃi astăzi vreun demers impus pentru o asemenea strategie, pentru o 
asemenea dezbatere? Acum s-a făcut în jurul preşedintelui un grup pentru un proiect de 
Ńară, observ că preşedintele se Ńine de acest proiect, a invitat foarte multă lume la 
Cotroceni. Au fost câteva dezbateri, dar sper cercul să se lărgească, să se ajungă la 
instituŃiile Academiei, la oamenii din această Ńară care au ceva de spus, să se ajungă şi 
la cei care pierd voturi, dar şi la cei care pierd bani, dar să se ia o decizie. Nu va fi o altă 
soluŃie mai bună pentru o strategie de Ńară. Am avut atunci o strategie cu faŃa la UE, 
acum am putea să avem o strategie cu faŃa la zona euro", a mai spus Vasilescu.  
Consilierul BNR Adrian Vasilescu a participat miercuri la a III-a ediŃie a ConferinŃei 
'Strategia de dezvoltare a României' cu tema 'Între zona euro şi zodia leului', eveniment 
organizat de grupul de presă Bursa. 
 
Vasilescu (BNR): România nu este preg ătită pentru zona euro 
 
România nu este pregătită pentru zona euro, însă are nevoie de mai multe strategii, iar 
la un deficit de circa 1 milion de case trebuie neapărat o strategie de locuire inteligentă, 
înŃeleaptă şi cu faŃa la realitate, susŃine Adrian Vasilescu, consilier de strategie în cadrul 
Băncii NaŃionale a României (BNR). 



"În ceea ce ne priveşte pe noi, cred că a vorbi despre o strategie a României, chiar între 
zona euro şi zodia leului sau invers, este un lucru foarte important, dar cred că noi nu 
suntem încă pregătiŃi pentru aşa ceva. La urma urmei cred că avem nevoie de mai multe 
strategii. S-a vorbit deja despre o strategie de locuire, dar noi avem acest dar: aprindem 
un fitil, îl lăsăm să ardă un timp, o săptămână, o lună, uneori un an şi apoi lucrurile se 
sting. Despre o strategie de locuire a vorbit vicepremierul Dâncu pe precedenta 
Guvernare, a venit cu dovezi, a venit cu exemple, a venit cu idei şi totul s-a stins. Nu mai 
auzim astăzi despre o strategie de locuire", a spus miercuri Adriana Vasilescu, la o 
conferinŃă privind strategia de dezvoltare a României.  
În opinia acestuia, creditul este un motor al economiei şi al bunăstării, deşi în societatea 
românească există multe opinii contradictorii în privinŃa creditelor, iar una dintre acestea 
spune că " băncile în perioada 2004/2005 - 2008 au avut bani cu ghiotura, au dat credite 
cu două mâini, lumea a luat cu 10 mâini şi s-au făcut nenumărate case". Vasilescu arată 
însă că opiniile de acest gen nu sunt susŃinute de cifrele oficiale.  
"Când vorbim despre locuinŃe şi despre credite pentru locuinŃe este o discuŃie foarte 
mare, deoarece creditul, care este un motor al economiei şi un motor al bunăstării  este 
socotit astăzi pentru multă lume din societatea românească duşmanul public numărul 1. 
Inamicul public numărul 1, creditul. UitaŃi-vă pe Facebook, punctul de întâlnire petnru 
naŃiunea noastră şi o să vedeŃi acolo şi o să vedeŃi foarte multe fraze ca asta: debitorii 
sunt sclavii băncilor. Sigur că băncile mai au încă ceva timp până să se maturizeze. . 
Însă noi suntem în situaŃia de a gândi despre o strategie românească sau despre mai 
multe strategii, dar avem nevoie de o strategie de locuire. Lumea crede însă aşa: 
băncile în perioada 2004/2005 - 2008 au avut bani cu ghiotura, au dat credite cu două 
mâini, lumea a luat cu zece mâini şi s-au făcut nenumărate case. Acum doi ani apărea 
informaŃia că 900.000 de familii sunt în situaŃia de a fi aruncate din casă pentru că nu şi-
au plătit creditele, dar niciodată restanŃele la creditele pentru case nu au depăşit 10%, 
nici în perioadele cele mai grele şi atunci făcând un calcul s-a ajuns la concluzia că s-au 
construit 9 milioane de case pe credite. Analizele de piaŃă spun însă că toate creditele 
imobiliare nu sunt mai mult de 340.000, deci nu 9 milioane. Adică 340.000 de credite 
imobiliare din totalul de 7,4 milioane de credite", a explicat consilierul BNR. 
Vasilescu susŃine că România are în prezent un deficit de aproximativ un milion de case, 
iar la un asemenea deficit este nevoie de "o strategie de locuire inteligentă, înŃeleaptă şi 
cu faŃa la realitate".  
 
"Poate că sunt mai multe sau mai puŃine, dar aici se înscrie deficitul, în jurul a unui 
milion de case, iar la un deficit atât de mare ne trebuie neapărat o strategie de locuit, 
una inteligentă, înŃeleaptă şi cu faŃa la realitate", a adăugat consilierul de strategie al 
BNR. 
 
Adrian Vasilescu, a participat miercuri la a III-a edi Ńie a Conferin Ńei 'Strategia de 
dezvoltare a României' cu tema 'Între zona euro şi zodia leului', eveniment 
organizat de grupul de pres ă Bursa.  


