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Planul naþional de adoptare
a monedei euro

necesitã clarificãri

D
ezbaterile pu-
blice din Ro-
mânia sunt do-
minate de pro-
blemeledin jus-
tiþie, de adop-
tarea de cãtre
Parlament a

bugetului pe acest an, funda-
mentat pe o creºtere economi-
cã optimistã ºi de haosul creat în eco-
nomie prin emiterea de cãtre Guvern,
în ultimele zile din decembrie 2018,

fãrã dezbatere publicã ºi stu-
diu de impact, a Ordonanþei
de Urgenþã nr. 114, care a in-
trodus noi impozite pe com-
paniile din energie, bãnci ºi
a mãrit substanþial cerinþele
de capital pentru firmele
care administreazã fondurile
private de pensii.

Ca atare, apariþia a douã
documente importante pentru viitorul
României - Raportul de fundamenta-
re a procesului de trecere la euro ºi

Planul naþional de adoptare a mone-
dei euro - a trecut aproape neobserva-
tã. Aceste douã documente meritã
atenþia specialiºtilor în diferite dome-
nii ale economiei, a oamenilor de afa-
ceri, a politicienilor ºi a tuturor cetã-
þenilor români care sunt interesaþi în
drumul pe care trebuie sã-l parcurgã
România pentru a renunþa la moneda
naþionalã ºi a trece la euro.

În cele ce urmeazã, doresc sã pre-
zint unele reflecþii generate de lectura
celor douã documente.

În raportul de fundamentare, se su-
bliniazã necesitatea atingerii unei
convergenþe reale pentru adoptarea
cu succes a monedei euro, în afarã de
îndeplinirea criteriilor de convergen-
þã (nominalã) prevãzute de cãtre legi-
slaþia europeanã. Un grad de conver-
genþã realã satisfãcãtor ar putea fi un
nivel al produsului intern brut al
României pe locuitor, calculat la pari-
tatea puterii de cumpãrare, de circa
75-80% din cel aferent mediei din
Uniunea Europeanã, concomitent cu

schimbãri pozitive în structura eco-
nomiei.

Aºa cum am argumentat în mai
multe rânduri, consider cã, pentru tre-
cerea la moneda euro, nivelul de con-
vergenþã realã, cât mai apropriat de
media Uniunii Europene, este de dorit,
dar este un criteriu secundar. Criteriul
principal este capacitatea României de
a menþine echilibrele economice, în
mod sustenabil, la orice nivel de dez-
voltare.

(continuare în pagina 8)
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“Rata
ridicatã a
inflaþiei ne
împiedicã
sã aderãm
la zona
euro”
l Þara noastrã a avut, luna
trecutã, cea mai ridicatã ratã
a inflaþiei din UE, potrivit
Eurostat

Þara noastrã a avut, în luna ianuarie,
o inflaþie de 3,32%, fiind cea mai ridi-
catã din Uniunea Europeanã, aratã da-
tele publicate vineri de Eurostat.

România rãmâne campioana infla-
þiei ridicate în UE, în contextul în care
sunt state membre în care inflaþia este
aproape de 0%, ne-a spus, vineri, ana-
listul economic Aurelian Dochia.

Domnia sa ne-a declarat: “Probabil
cã lucrul acesta nu se va schimba nici
pe parcursul anului curent, de altfel, ºi
vãd asta ca pe principalul impediment
în aderarea noastrã la moneda euro.
România nu a reuºit sã îndeplineascã
indicatorii de convergenþã decât o pe-
rioadã foarte scurtã de timp, de doi ani
(2015 ºi 2016), ºi principalul motiv
este cã la noi inflaþia a fost tot timpul
peste þinta care este presupusã de crite-
riile de la Maastricht, iar în condiþiile
în care inflaþia era la un nivel destul de
ridicat ºi dobânzile pe termen lung ºi
toþi indicatorii care þin de inflaþie erau
depãºiþi. În aceeaºi situaþie ne aflãm ºi
acum ºi nu ºtiu dacã vom putea coborî
rata inflaþiei la un nivel potrivit în anii
urmãtori”.

RAMONA RADU

(urmare în pagina 2)

PRESA STRÃINÃ:

UE ameninþã cu taxe vamale ce-i
vor lovi pe unii giganþi americani

Uniunea Europeanã pregãteºte o lis-
tã cu taxe vamale care au ca þintã com-
panii americane majore precum Cater-
pillar Inc., Xerox Corp. ºi Samsonite
International SA, dacã preºedintele
american Donald Trump va impune ta-
rife pe autovehiculele europene, con-
form unor surse oficiale citate de Blo-
omberg News.

Oficialii Xerox, Caterpillar ºi Sam-
sonite nu au comentat, vineri, informa-
þia publicatã de Bloomberg.

Anterior, Trump, care a luat mai
multe mãsuri protecþioniste, a declarat
cã Statele Unite vor impune taxe pen-
tru importurile de automobile europe-
ne dacã SUAnu vor ajunge la un acord
comercial cu Uniunea Europeanã.

Preºedintele american a ameninþat
cã va taxa importurile de maºini eu-
ropene, la numai câteva zile dupã ce
l iderul Comisie i Europene ,
Jean-Claude Juncker, declara cã ofi-
cialul de la Casa Albã a promis cã nu
va impune, pentru moment, taxe pe
autovehiculele europene.

Un raport confidenþial al Departa-
mentului Comerþului din SUA trimis
cãtre Trump, luna aceasta, pare cã va

deschide calea pentru taxarea cu pânã
la 25% a autoturismelor ºi pieselor
auto importate de americani din Euro-
pa, întrucât le considrã o ameninþare la
adresa siguranþei naþionale americane.

Comisia Europeanã a avertizat încã
de luna trecutã cã UE va taxa produse

americane în valoare de 20 de miliarde
de euro, în cazul în care Trump decide
cã importurile de maºini din UE
trebuie restricþionate.

Lista UE este gata, conform unor
surse citate de Reuters, care, însã, nu
au numit produsele avute în vedere.

Comisarul european pentru Co-
merþ, Cecilia Malmstrom, a declarat
vineri, la Bucureºti, dupã reuniunea
miniºtrilor Comerþului din þãrile mem-
bre UE: “În situaþia în care vor fi tarife
pentru automobile ºi piese auto, lucru
pe care nu ni-l dorim, am pregãtit la ni-
vel intern o listã de mãsuri de reechili-
brare. Existã un sprijin deplin pentru
acest lucru”.

UE a impus deja taxe vamale la pro-
duse americane de 2,8 miliarde de
euro, ca rãspuns la tarifele introduse de
SUA pentru importurile europene de
oþel ºi aluminiu, care valoreazã 6,4 mi-
liarde de euro. (A.V.)

Ilustraþie de MAKE

Autoturismele ºi componentele auto exportate de UE în Statele

Unite se ridicã la aproximativ 50 de miliarde de euro pe an, majo-

ritatea provenind din Germania.

Un fost viceguvernator al Bãncii
Suediei atacã Banca Suediei

Profesorul Lars E.O. Svensson, un
nume de referinþã în literatura de spe-
cialitate privind politica monetarã,
fost coleg cu Ben Bernanke la Prince-
ton University ºi fost viceguvernator
al Bãncii Suediei (Riksbank), a atacat,
din nou, deciziile celei mai vechi bãnci
centrale din lume.

Într-un interviu recent din Dagens
Industri, principalul cotidian econo-
mic din Suedia, profesorul Svensson a
criticat dur atitudinea autoritãþilor de

politicã monetarã ºi de
supraveghere finan-
ciarã (Finansinspek-
tionen) în ceea ce
priveºte piaþa imobi-
liarã rezidenþialã.

În opinia lui Sven-
sson, introducerea
amortizãrii creditului

ipotecar nu a fost necesarã, iar gradul
ridicat de îndatorare nu reprezintã un
motiv de îngrijorare. Conform ultimu-
lui Raport asupra stabilitãþii financiare
de la Riksbank, gradul de îndatorare al
gospodãriilor din Suedia, care a ajuns
printre cele mai ridicate din lume,
reprezintã cel mai mare risc pentru
economia þãrii.

De ce nu conteazã gradul de îndato-
rare? Pentru cã “în Suedia nu existã su-
pra-consum finanþat prin creditare”,
dupã cum a încercat sã demonstreze
profesorul suedez într-un studiu din
decembrie 2018 cu titlul “Housing Pri-
ces, Household Debt, and Macroeco-
nomic Risk: Problems of Macropru-
dential Policy I”.

Ce înseamnã amortizarea creditului
ipotecar? Nimic altceva decât obliga-
þia debitorilor de a rambursa treptat ºi
principalul, dupã mulþi ani în care a
fost suficientã doar plata dobânzii,
care beneficia, în plus, de un tratament

fiscal deosebit de generos. Aceastã
“practicã” a condus la situaþia incredi-
bilã în care durata medie de amortizare
a unui credit ipotecar a depãºit 140 de
ani (n.a. nu este greºealã), conform
unor rapoarte oficiale.

În ultima lunã a anului trecut, gra-
dul de îndatorare, exprimat ca raport
între nivelul datoriilor ºi venitul dis-
ponibil anual, a ajuns la un nou re-
cord, de peste 188% (vezi graficul 1),
iar banca centralã estimeazã cã va
creºte pânã la 191% în 2019 ºi 193%
în 2020.
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