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ETAPA I: DETERMINAREA PIB POTENŢIAL


Estimările Comisiei Europene şi ale INSSE coincid, în sensul că în perioada
post-criză (2011-2012) PIB potenţial în România a scăzut la circa 2-2,2%.
La aceasta a contribuit atât reducerea factorului capital (K), cât şi a
productivităţii totale a factorilor de producţie (TFP).

Sursa: INSSE, calcule ale autorilor

ETAPA I: DETERMINAREA PIB POTENŢIAL (2)


PIB potenţial estimat mai sus ia în considerare doar nivelul actual, foarte
redus de absorbţie al fondurilor europene. Se poate argumenta că un grad
superior de absorbţie al fondurilor europene totale (coeziune plus PAC) ar
putea creşte nivelul PIB potenţial, după cum urmează:
Grad de absorbţie al fondurilor europene
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Sursa: INSSE, documente ale Comisiei Europene, calcule ale autorilor


Un prim punct de negociere cu Comisia Europeană îl constituie acceptarea
de către aceasta unui nivel mai înalt (de 3,5%-3,6%) a PIB potenţial din
România. Acesta ar trebui să se bazeze însă pe rezultate observabile în
materie de absorbţie a fondurilor europene, nu pe simple dorinţe.

Sursa: MFP

Conclusion
IMPORTANŢA PIB POTENŢIAL




Dacă se stabileşte că PIB potenţial în România este de 2%, iar economia
creşte într-un an cu 3,5%, atunci, pentru a respecta criteriul de deficit
structural, România va trebui să înregistreze un surplus bugetar.
Dacă, pe de altă parte, se stabileşte că PIB potenţial în România este de
3,5%, iar economia creşte cu 3,5%, atunci, pentru a respecta criteriul de
deficit structural, România va putea avea un deficit bugetar de 0,5% din
PIB.

ETAPA
II : NEGOCIEREA NIVELULUI DEFICITULUI
Conclusion
STRCUTURAL






Nivelul de deficit structural de 0,5 la sută din PIB a fost propus avându-se
în vedere în special nivelul foarte înalt al datoriei publice din unele ţări
membre ale UE (Grecia-160% din PIB, Italia-120% din PIB, Portugalia110% din PIB) şi necesitatea de reducere rapidă a acesteia.
Pentru România, se poate negocia un nivel mai înalt al deficitului structural
(de 1% din PIB). Chiar şi acesta va duce, pe termen mediu şi lung, la
scăderea datoriei publice de la 40% din PIB în 2012 la circa 27% din PIB
în 2030.
Această prudenţă este însă necesară, având în vedere “bomba cu ceas” a
evoluţiei demografice, care va exploda imediat după 2030.

Scenarii de evoluţie a datoriei publice (% din PIB)

Sursa: Ionuţ Dumitru, calcule pe baza datelor publicate de Eurostat

