ARACO

NOTA
privind discutiile purtate de reprezentantii FMI, CE si BM cu
reprezentantii confederatiilor patronale din Romania
in ziua de 22.10.10

Presedintele ARACO a fost invitat impreuna cu ceilalti
presedinti ai confederatiilor patronale reprezentative de reprezentantii
FMI, ai Comisiei Europene si ai Bancii Mondiale pentru a discuta
situatia economica actuala si masurile de reforma structurala
necesare in Romania.
In deschiderea discutiilor, Dl Jeffrey Franks a precizat ca este in curs
de finalizare evaluarea trimestriala si ca se preconizeaza o schimbare
de viteza in cadrul colaborarii cu Guvernul Romaniei prin trecerea de
la o strategie de stabilizare in conditii de criza la o noua strategie de
constructie a unei economii sustenabile in Romania.
Au fost ascultati susccesiv reprezentantii romani invitati, principalele
teme expuse fiind urmatoarele:
• Reducerea cotei unice la 10 %;
• Reducerea presiunii generate de contributiile sociale;
• Reducerea TVA pentru principalele produse obtinute
agricultura;
• Stabilizarea prevederilor Codului fiscal;
• Flexibilizarea Codului Muncii in ceea ce priveste procedurile
angajare si licentiere;
• Necesitatea unui program guvernamental de reluare
investitiilor publice;
• Modificarea cadrului legislativ astfel incat sa crestem gradul
absorbtie a fondurilor comunitare ( FSE si FS );
• Necesitatea asigurarii de garantii pentru contractele
finantare comunitara;
• Imbunatatirea nivelului de colectare a taxelor;
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• Reducerea pietei negre a fortei de munca;
• Promovarea urgenta a PPP ( Parteneriatul Public Privat );
• Compensarea datoriilor si creantelor in relatia cu entitatile
achizitoare cu capital de stat, bugetul national si bugetele
sociale;
• Eventuala crestere a salariului minim in conditiile in care
presiunea pe fondul de salarii este redusa ca urmare a
reducerii coeficientilor de ierarhizare din grila CCM la nivel
national;
• Deblocarea relatiilor cu bancile si reluarea creditarii;
In interventia directa am solicitat reprezentantilor institutiilor
financiare internationale urmatoarele masuri:
1. Introducerea unei noi conditionalitati in relatia cu guvernul in
legatura cu plata creantelor catre societatile private cu atat
mai mult cu cat zilele trecute Doamna Canceler Angela
Merkel a solicitat ceva similar pentru firmele germane din
Romania si a fost adoptata si Directiva CE privind platile
intarziate;
2. Solicitarea catre Guvernul Romaniei de inventariere
exhaustiva a tuturor proiectelor publice incepute dupa 1990
si nefinalizate urmand a se decide care vor primi finantare in
continuare, care vor intra in conservare si pentru care nu se
va mai asigura finantare;
3. Stabilirea acelor noi proiecte finantate public sau in PPP
care sa aiba finantari asigurate si care sa permita o reluare
dinamica a activitatii in sectorul de constructii precum si
cresterea locurilor de munca.
Reprezentantul FMI a precizat ca este in favoarea platii urgente a
creantelor si ca va insista asupra acestui aspect !
In ceea ce priveste tema salariului minim, concluzia a fost ca :
• 650 de lei lunar nu este o problema pentru partea patronala;
• 700-720 lei lunar se poate negocia cu conditia reducerii
contributiilor sociale si cu eliminarea grilei din CCM national;
• Peste 850 lei lunar nici nu incape in discutie !

Concluziile Dlui Jeffrey Franks dupa o ora si jumatate de discutii au
fost urmatoarele:
1. Ca parametri macroeconomici pentru 2011 se estimeaza o
mentinere a prognozei FMI de crestere economica in limita a
1,5%, o inflatie in relativa scadere fata de cea din 2010 (
prognozata la 8 % ) si mentinerea deficitului la 4,4 % din PIB.
2. Se va merge pe un nou acord ( Precautionary Agreement )
avand rolul de a mentine stabilitatea fundamentala a executiei
bugetare;
3. In limitele bugetare va exista flexibilitate urmand ca decizia
finala privind sumele aferente deficitului sa aiba destinatii in
salarii, investitii sau plata datoriilor conform hotararii Guvernului
roman;
4. Institutiile financiare vor urmari asigurarea alimentarii bugetului
astfel incat arieratele sa poata fi platite !
5. Se va merge pe ideea privatizarii extensive in energie, transport
si alte domenii unde statul nu mai trebuie sa actioneze
comercial !
6. Romania are sansa majora de a avea la dispozitie 20 de
miliarde euro pentru infrastructura, CF si energie;
7. Nu bancile reprezinta o problema in Romania mai ales ca sunt
importante sume de bani disponibile pentru investitii, sume care
asteapta conditii pentru a fi atrase.
8. Romania se afla pe lista “ NOT YET “ a multor banci si
investitori
privati
internationali
din
cauza
situatiei
macroeconomice nesatisfacatoare, a ingrijorarilor generate de
clasa politica si a infrastructurii nedezvoltate !
9. Se va recomanda o crestere calculata a salariului minim astfel
incat sa nu se produca efecte negative la nivelul ramurilor
sectoriale.

Laurentiu Plosceanu
Presedinte

