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Stimate domnule Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii NaŃionale,
Este o plăcere pentru mine de a efectua această vizită în România şi de a mă afla astăzi aici,
pentru a discuta despre provocarea cu care se confruntă fiecare membru al Uniunii Europene
– cum să asigurăm pe termen lung o creştere economică sustenabilă.
Haosul recent de pe pieŃele financiare globale, declanşat de temerile privind nivelele datoriilor
suverane din zona Euro şi impasul în care se află politica fiscală a Statelor Unite, au făcut ca
găsirea unei soluŃii să devină o urgenŃă mai mult ca niciodată.
Economia internaŃională a fost lovită în repetate rânduri de o serie de furtuni de când suprasaturarea creditării lungă de un deceniu a luat sfârşit în mod spectaculos în 2007, ceea ce a
dus aproape la colapsul sistemului financiar global.
Concesiile exagerate din sectorul bancar, recesiunea şi creşterea anemică ulterioară au
determinat creşterea costului datoriei guvernamentale în unele Ńări europene. Aceste pieŃe
rămân volatile iar ameninŃarea se poate extinde mai mult.
Iar Europa are probleme structurale reale. Productivitatea scade. Rata medie de creştere este
mai mică decât în SUA. Noi toŃi stăm pe o bombă cu ceas, având populaŃii care îmbătrânesc
şi prea mulŃi oameni fără lucru.
Fără un program concertat de reformă, care să abordeze aceste probleme şi să creeze
condiŃiile pentru o creştere sustenabilă, perspectiva economiei UE este cel puŃin spus
nesigură. În cazul celui mai negru scenariu, întregul proiect UE ar putea eşua – cu consecinŃe
dezastruoase pentru noi toŃi.
Dar, vestea cea bună este, că Europa are anumite avantaje competitive. Una dintre cele mai
bine instruite forŃe de muncă din lume, centre de excelenŃă tehnologică şi, să nu uităm, cea
mai mare piaŃă unică din lume.
Punctele forte ale României
România, alături de toate celelalte naŃiuni europene, a trebuit să înfrunte turbulenŃe economice
globale.
Dar în primii ani ai acestui deceniu, economia de aici s-a caracterizat printr-o creştere mare, o
rată mică a şomajului şi inflaŃie în scădere – o consecinŃă a reformelor economice
implementate imediat după căderea comunismului, care în România a avut un caracter mai
centralizator şi lipsit de compromis decât în restul Europei de Est.
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Nu de mult, guvernul a câştigat credit internaŃional pentru modul în care a controlat economie
pe parcursul recesiunii – într-adevăr, în iulie, Fitch a crescut rating-ul de Ńară pentru România
în ceea ce priveşte nivelul investiŃiilor [BBB- de la BB+].
Aceste eforturi, care au impus luarea unor decizii grele, creează baza unei creşteri economice
şi stabilităŃi viitoare – fapt care va da posibilitatea României să atragă investiŃii străine prin
capitalizarea bunurilor, ceea ce include…
•
•
•

O forŃă de muncă tânără, bine educată şi instruită, cunoaşterea limbii engleze fiind larg
răspândită;
O locaŃie strategică ce oferă acces Ńărilor din fosta Uniune Sovietică, celor din Balcani,
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord;
şi o piaŃă internă alcătuită din 22 milioane de consumatori

…pentru a menŃiona numai trei.
Mai mult de 4.000 de firme din Marea Britanie au văzut oportunităŃile existente în România şi
sunt deja prezente aici. Dar acest fenomen nu are loc în sens unic: anul trecut, comerŃul
bilateral de bunuri dintre Ńările noastre a ajuns la peste 1,9 miliarde de lire sterline, din care
1,2 miliarde au reprezentat importuri din România în Marea Britanie. Firme britanice de toate
mărimile au creat noi locuri de muncă în România, în ciuda recesiunii, în special în sectoarele:
software, farmaceutic şi telecomunicaŃii. De exemplu, în ultimii trei ani, compania Provident
Financial şi-a mărit forŃa de muncă de la 300 la 600. Firma Endava a anunŃat recent creşterea
forŃei de muncă din România, astfel încât până în iunie anul viitor să fie angajaŃi 1.000 de
specialişti IT.
Mai mult de atât, veŃi recunoaşte, sper, că Marea Britanie a fost unul dintre partenerii
principali ai României în ceea ce priveşte sprijinul acordat la îmbunătăŃirea climatului
investiŃiilor – inclusiv la abordarea corupŃiei şi reformei judiciare.
Dar Marea Britanie este mai mult decât un partener pentru România în domeniul afacerilor.
Avem un sistem educaŃional de clasă mondială cu zece universităŃi considerate de vârf în
întreaga lume, şi mulŃi tineri români studiază acolo. Ei vor fi printre conducătorii şi inovatorii
României în viitor. Marea Britanie conduce în topul cercetării şi inovaŃiei. Ideile şi inovaŃiile
britanice au ajutat la formarea lumii noastre actuale: de la telefon până la World Wide Web.
Iar acestea sunt realizări de care beneficiem cu toŃii în ziua de azi, atât în Marea Britanie, cât
şi în România.
Pe lângă relaŃia noastră bilaterală, România şi Marea Britanie, în calitate de membre ale
Uniunii Europene, au interesul comun de a asigura capacitatea UE de a face faŃă barierelor
structurale ale creşterii care, în lipsa oricărei abordări, ameninŃă să ducă la stagnarea
economiilor noastre.
IniŃiativa UE privind creşterea
Aceasta este o chestiune majoră atât pentru Marea Britanie şi România, cât şi pentru membrii
Zonei Euro. Aproximativ jumătate din totalul exporturilor Marii Britanii merge în alte Ńări
UE, reprezentând peste jumătate din investiŃiile noastre interne.
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În mod similar, a fi membru UE este o oportunitate de creştere esenŃială pentru România.
Astfel, stagnarea la nivel european înseamnă mai puŃine exporturi, o creştere scăzută şi o rată
mai mare a şomajului în ambele noastre Ńări. Rezistam toŃi sau cădem împreună.
Din acest motiv, trebuie să continuăm reformele structurale, necesare creşterii. Strategia
Comisiei ‘Europa 2020’ este un început bun – dar în climatul economic actual, înseamnă că
trebuie să mergem mult mai departe, mult mai repede.
Este imperativ să găsim o soluŃie pentru criza cu care se confruntă Ńările din zona euro. Dar
nici Marea Britanie şi nici România nu sunt membre în zona euro, prin urmare nu putem
influenŃa decât indirect ceea ce se întâmplă. Este însă clar că un colaps al monedei unice ar fi
un dezastru pentru noi toŃi. Este nevoie, de asemenea, de politici macroeconomice bine
fundamentate pentru a stimula creşterea economică în paralel cu menŃinerea stabilităŃii
financiare. Dar politicile fiscale şi monetare nu pot rezolva problemele mai profunde, cu
efecte pe termen lung. Sunt necesare reforme colaterale, care ar fi trebuit deja luate. Această
realitate este motivaŃia iniŃiativei lansate de Primul Ministru britanic în luna martie privind
creşterea în interiorul UE, şi pe care a discutat-o cu Preşedintele României la Londra în iunie.
Aş dori să fie clar, că această iniŃiativă nu este menită să corespundă doar intereselor unei
economii de piaŃă mature ca cea a Marii Britanii: va aduce beneficii şi economiei României
care are un potenŃial de creştere substanŃial.
La urma urmei, UE este cea mai mare piaŃă pentru exporturile României. Rata din ce în ce
mai lentă de creştere europeană i-a determinat deja pe unii analişti să ia în considerare
scăderea predicŃiilor lor de creştere pentru anul viitor în această Ńară.
În mod clar deci, este esenŃial pentru România, ca UE să atingă şi să menŃină o rată de
creştere sustenabilă. Acest lucru necesită eforturi concertate atât la nivel naŃional, cât şi la
nivel UE, pentru a majora investiŃiile în cercetare şi dezvoltare; pentru a creşte exporturile; a
reduce costurile de operare în cazul micilor afaceri.
Planurile Guvernului României de a reforma sectorul public şi de a sprijini mai mult
întreprinderile mici prin acordarea de împrumuturi subvenŃionate [Programul Kogălniceanu],
sunt în totală conformitate cu iniŃiativa Marii Britanii privind creşterea economică. Şi noi ne
confruntăm cu problema acordării de împrumuturi către IMM-uri. Astfel, salut sprijinul
acordat de România acestei iniŃiative şi sper, ca Ńările noastre să colaboreze conform agendei
comune în perioada imediat următoare.
Cooperarea viitoare
Sunt încrezător în faptul, că avem multe puncte comune în multe domenii importante pentru
creşterea Europei în viitor. Guvernele naŃionale trebuie să formuleze politici în multe domenii
de interes. Marea Britanie nu este adepta unor soluŃii standardizate de tipul “one size fits all”,
iar în domenii precum politicile fiscale şi sociale noi optăm pentru principiul subsidiarităŃii
maxime. Dar acestea sunt domenii care au nevoie de o abordare comună.
De exemplu, România, ca şi Marea Britanie, a făcut lobby în favoarea liberalizării energiei în
Europa, şi a implementat deja principiul separaŃiei în tranzacŃiile de vânzare a electricităŃii şi
gazului. Între timp, ambele Ńări recunosc nevoia de a diversifica sursele de furnizare a energiei
şi căile de tranzit.
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Este un domeniu bun pentru cooperarea dintre cele două Ńări – ca şi planurile României de a
liberaliza propriul sector energetic şi de a se concentra asupra resurselor sale regenerabile
semnificative din domeniul hidroenergetic, al energiei pe bază de biomasă, energiei eoliene,
solare şi geotermale.
Firmele britanice au o vastă experienŃă în acest sens şi aşteaptă cu nerăbdare oportunităŃi
pentru investiŃii interne. Ele pot oferi totul, de la cunoştinŃe de inginerie specializate şi
consultanŃă de mediu, până la managementul de proiect şi tehnici financiare avansate.
În ceea ce priveşte problemele sociale şi cele legate de condiŃiile de angajare, împărtăşim în
general punctul de vedere al UE, conform căruia recunoaştem nevoia de a evita
obstrucŃionarea creării de locuri de muncă prin împovărarea angajatorilor cu un exces de
reglementări. De asemenea, având tendinŃa de a discuta faŃă în faŃă, atunci când vine vorba de
reglementarea serviciilor financiare, aşteptăm cu nerăbdare să primim anul viitor vizita la
Londra a unei delegaŃii române de specialişti în domeniu.

PiaŃa Unică
Putem, de asemenea, să folosim parteneriatul dintre Ńările noastre, care este în creştere acum,
pentru a imprima un caracter urgent unor probleme ce au trenat prea mult timp în cadrul UE.
De exemplu, suntem încă departe de a realiza întregul potenŃial al PieŃii Unice. Se estimează
că, din 1992, piaŃa a creat 2,75 milioane de locuri de muncă în cadrul UE şi a determinat o
creştere a PIB-lui EU de 2%. Dar am putea dubla aceste câştiguri, dacă vom continua să
deschidem pieŃe.
Aceasta înseamnă consolidarea corespunzătoare a legislaŃiei pieŃei unice, care a fost convenită
deja în sectorul energetic şi cel al serviciilor – implementarea deplină a Directivei privind
Serviciile, de exemplu, ar putea duce la creşterea PIB-lui UE cu aproximativ 3%, sau 340
miliarde de euro.
Înseamnă, de asemenea, crearea unei pieŃe unice şi în alte zone, cum ar fi domeniul
tehnologiilor digitale. Sunt încântat, că România consideră aceasta o prioritate.
În prezent, numai un sfert din firmele care fac comerŃ online îşi desfăşoară activitatea peste
graniŃe, din cauza piedicilor existente. Acest lucru nu mai poate continua, din moment ce
afacerile cele mai originale se desfăşoară total sau parŃial online.
Pentru întreprinzătorii din România, este un mod de a accesa pieŃele europene fără a trebui să
achite costurile pe care le implică derularea fizică a afacerii în alte Ńări.
PiaŃa unică este prea importantă, pentru ca productivitatea şi creşterea să mai poată fi
amânate. Nu ne putem aştepta la o mare tranzacŃie, acolo unde clădim o afacere delicată pe o
nouă piaŃă în deschidere, în schimbul unor concesii legate de drepturile de taxare şi angajare.
Avem nevoie de stimulent acum, nu peste cinci ani.
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ComerŃul liber
Finalizarea detaliilor privind PiaŃa Unică ne conferă mai multă putere în abordarea discuŃiilor
comerciale globale.
ComerŃul şi exporturile atrag creşterea, astfel că trebuie să insistăm asupra obŃinerii unei
concluzii la sesiunea de la Doha – ceea ce ar putea însemna, ca UE să prezinte o ofertă
îmbunătăŃită. Implementarea completă a acordului Doha ar putea aduce aproximativ 32
miliarde de euro economiei UE [133 miliarde de euro – economiei globale].
De asemenea, trebuie să lărgim seria europeană de Acorduri de ComerŃ Liber şi să avem în
vedere încheierea unor afaceri ambiŃioase cu India, China, Japonia, Mercosur şi naŃiunile
ASEAN. Încheierea tuturor afacerilor comerciale în derulare ar putea adăuga la PIB-ul
Europei suma de 60 miliarde de euro.
ÎnŃeleg că există îngrijorări la nivel politic legate de ce ar putea însemna comerŃul liber pentru
unele industrii şi sectoare de activitate. Dar este clar că în cele din urmă beneficiile pe termen
lung ale unei creşteri sustenabile vor prevala asupra costurilor pe termen scurt, pe care vor
trebui să le plătească unii producători de pe piaŃa internă.
Un imbold reuşit dat comerŃului liber ar duce la obŃinerea de noi beneficii substanŃiale pentru
economia României.
Diversificarea, prin deschiderea de noi pieŃe şi dezvoltarea unor noi relaŃii comerciale cu Ńări
din Asia şi America de Sud, va crea un stimulent de creştere, va reduce dependenŃa de pieŃele
europene, şi va mări rezistenŃa României la şocuri viitoare.
Reglementări UE
Recunosc că discuŃiile privitoare la probleme comerciale, chiar fiind urgente, durează mult
timp. Deci, merită să Ńinem minte, că 60% din comerŃul UE se desfăşoară între statele
membre. Dacă am depune eforturi concertate să avem grijă de întreprindere ca atare şi să
înlăturăm excesul de reglementări din domeniul afacerilor, am putea avea rezultate foarte
rapide.
UE vorbeşte de o mai bună reglementare deja de câŃiva ani, dar nimic nu s-a tradus în practică
– în special în cazul întreprinderilor mici, pe care se bazează creşterea viitoare în cadrul UE.
Au nevoie de mai puŃină birocraŃie şi mai multă libertate pentru a inova.
Estimările Comisiei arată că reducerea birocraŃiei cu 25% până în 2012 ar putea duce la
creşterea PIB-lui UE cu un procent de 1,5%, sau 150 miliarde de euro. Asta se poate realiza
prin forŃe proprii.
Este nevoie de a acŃiona atât la nivel naŃional, cât si la nivel UE. În Marea Britanie, am redus
durata necesară înfiinŃării unei noi afaceri la mai puŃin de două săptămâni.
Ştiu că România este unul dintre Statele Membre care împărtăşeşte punctele noastre de vedere
şi depune eforturi proprii pentru a reduce birocraŃia. Aştept cu interes ca Ńările noastre să
coopereze strâns la Bruxelles, datorită birocraŃiei excesive şi greoaie legate de completarea
aplicaŃiilor care se regăseşte în cea mai mare parte a reglementărilor UE.
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Luând în considerare că 99,8% din afacerile europene sunt firme mici şi mijlocii, care
angajează 67% al forŃei de muncă şi care generează mai mult de jumătate din PIB-ul Europei este clar că acŃiunea concertată asupra birocraŃiei în UE a fost depăşită.
Concluzie
În România, ca şi în Marea Britanie, noile întreprinderi mici vor fi un motor important al
creşterii economice viitoare. Trebuie să le eliberăm din strânsoarea regulamentelor existente,
care le împiedică creşterea, şi să vizualizăm toate propunerile de viitor, astfel încât firmele
noastre să se poată dezvolta.
Uniunea Europeană trebuie să se adapteze astfel încât, în mod colectiv, să fim pregătiŃi pentru
a face faŃă provocărilor şi oportunităŃilor, pe care le implică o economie globală competitivă.
Trebuie să punem accentul pe comerŃ şi competitivitate globală în încercarea de a sprijini
noile afaceri şi extinderea celor existente. România trebuie să aibă o contribuŃie majoră,
deoarece este unul dintre cele mai mari State Membre precum şi unul dintre cele mai noi, cu
experienŃa proaspătă a liberalizării pieŃei şi reformelor.
Marea Britanie este pregătită să lucreze cu parteneri din România, şi din întreaga Europă,
pentru a realiza obiectivele comune – şi pentru a aduce creştere, locuri de muncă şi
prosperitate ambelor noastre Ńări.
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