Congresul al V-lea al Asociatiei Generale a Economistilor din Romania

In centrul atentiei potentialul de convergenta cu Uniunea Europeana
La, 2 iunie a.c., s-a desfasurat la Bucuresti cel de-al V-lea Congres al Asociatiei Generale a Economistilor din Romania. Aceasta reuniune s-a caracterizat printr-o conceptie noua de organizare, astfel încat lucrarile au încorporat opinia. Simpozionului anual al AGER, cu tema „Romania în Uniunea Europeana. Potentialul de convergenta”.
In dezbaterile care au avut loc pe marginea documentelor prezentate, dezbateri care au antrenat un numar mare de membri ai asociatiei, atat de la nivel central, cat si din filiale, s-au adoptat pozitii transante fata de evolutia economiei romanesti în procesul de integrare în Uniunea Europeana, mai clar prin relevarea necesitatii dialogului între factorii de decizie si AGER în scopul implicarii efective, responsabile a asociatiei în adoptarea strategiilor de dezvoltare.
S-a apreciat ca situatia actuala în care se gaseste tara a fost provocata, între altele, de o serie de fenomene deosebit de negative: deficitul de responsabilitate institutionala si individuala, absenta spiritului de suprematie competitiva (deoarece „spiritul de supravietuire nu creeaza performanta”) a strategiei schimbarii în bine si a instrumentelor si mecanismelor menite sa tina sub control riscurile. S-a exprimat opinia ca „trebuie sa vorbim de o convergenta în termeni reali, nu doar în legatura cu PIB-ul, cu productivitatea, ci, în primul rand, în legatura cu educatia si comportamentele. Pentru ca, daca la aceste capitole, vom fi convergenti, de exemplu, cu Germania ori Franta, productivitatea si PIB-ul vin de la sine”. 
S-a facut propunerea ca noua conducere a AGER sa initieze o întalnire cu primul-ministru în care sa-i expuna punctele de vedere adoptate la acest congres de exponentii comunitatii noastre profesionale.
Dupa desfasurarea Simpozionului, la reluarea lucrarilor Congresului, în numele comitetului de organizare, prof. univ. dr. Marin Dinu a prezentat o informare asupra starii actuale a AGER si a perspectivelor pe termen scurt si mediu, pornind de la cerintele economiei nationale, ale procesului de integrare si de globalizare.
„AGER se afla la o rascruce”, a afirmat vorbitorul, ori se va situa pe o pozitie noncombativa în contextul economic actual, ori se va manifesta drept „ceea ce este – o asociatie de excelenta profesionala”.
In context, a remarcat faptul ca „experienta dobandita de AGER de la reluarea activitatii, în 1990, a urmat suisurile si coborasurile societatii romanesti”. AGER are ca misiune afirmarea în calitate de „voce publica a profesiei  de economist, pentru a limita improvizatiile în domeniul economic”. De aici, se impune „o reconstructie a rolului nostru în viata cetatii”.
De asemenea, prof. univ. dr. Marin DINU s-a referit la necesitatea consolidarii AGER „prin iesirea în lume, ca o urgenta a insertiei gandirii romanesti în contextul fenomenului globalizarii, fara complexe.
AGER si-a propus sa fie vocea alternativa la improvizatie si imitatie în procesele economice, la solutiile prea mult coafate politic, la o anumita intoleranta în dialogul de idei”.
Concretizarea se va realiza prin stabilirea unui calendar de manifestari publice, prin care AGER sa se afirme ca „un reper al societatii civile”.
Totodata, a insistat asupra nevoii de atragere a tinerilor economisti în AGER, si a apreciat modul în care generatia cea mai noua a reusit sa vizibilizeze asociatia, inclusiv prin site-ul construit recent. „AGER are nevoie de oameni cu disponibilitati de a-si face auzit glasul, de a-si asuma riscuri”, a subliniat în încheiere vorbitorul.
Trecandu-se la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi – în conformitate cu noile cerinte legislative si pe baza modificarilor aduse statutului – Congresul AGER s-a transformat în adunare generala. Noua forma a statutului a suscitat discutii aplicate, pe text, propunandu-se o serie de amendamente.
Modificarile statutului au fost adoptate, ca si celelalte documente ale congresului.
In continuarea lucrarilor a fost votata componenta Consiliului de Coordonare al AGER.
Consiliul de Coordonareare urmatoarea componenta: presedinte Gheorghe ZAMAN, prim-vicepresedinte Ion Gh. ROªCA, secretar general Marin DINU.
Consiliul Director este format din: presedinte  Marin DINU, prim-vicepresedinte Constantin ANGHELACHE, vicepresedinte Cristian SOCOL, secretar Florin ERHAN, secretar executiv Bogdan COJOCEA.

In cuvantul sau, presedintele AGER, prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, membru corespondent al Academiei Romane, s-a declarat emotionat, onorat si recunoscator în fata optiunii colegilor sai si si-a afirmat intentia ca prin mandatul încredintat sa continue „tot ce a facut bun Asociatia”. O recunostinta deosebita, a afirmat profesorul Zaman, fata de memoria marelui profesor N. N. Constantinescu, fondatorul AGER.
Propunandu-si sa evite discursul patetic, Gheorghe Zaman a subliniat faptul ca „AGER nu este asociatia nici a presedintelui, nici a Consiliului de Coordonare, ci a fiecarui economist membru”, atragand atentia ca mentiunea este necesara în contextul contributiei tuturor „la cresterea vizibilitatii, a impactului AGER”, pentru aducerea asociatiei „la nivelul celor mai înalte stachete ale performantei”.
Pentru a  oferi o imagine a profesionalismului si reasponsabilitatii cu care Congresul a tratat teme fundamentale, ale tarii redam fragmente semnificative din rezolutia adoptata de participanti, astfel se apreciaza ca Romania are politici publice insuficient performante, ceea ce conduce la situatia de pierdere de rezultate si consistenta în eforturile pentru o economie de piata functionala si competitiva, capabila sa faca fata presiunii fortelor concurentiale din Uniunea Europeana.
Asociatia Generala a Economistilor din Romania considera ca, în 2006, economia romaneasca se afla înca în bucla evolutiilor marcate de subdezvoltare, pentru ca este inadecvat structurata, slab competitiva si cu un potential redus de convergenta. Suprapunerea erorilor de management macroeconomic peste o economie departe de a fi structurata, ponderea sectoarelor necompetitive si a aglomerarii populatiei ocupate în acestea ofera tabloul precar de astazi.
Membrii Asociatiei Generale a Economistilor din Romania cred ca Romania a intrat într-un cerc vicios, în care strategiile, programele si, în general, politicile publice sunt lipsite de viziune. 
Drept solutii s-a propus îmbunatatirea substantiala a calitatii fundamentarii si a consecventei aplicarii politicilor publice. Proiectele de legi, politicile, strategiile si planurile de actiune, elaborate nu de consilieri politici, ci de functionari publici profesionisti, specializati, trebuie sa ne scoata din improvizatie si mai ales din deformarea politica a evolutiilor economice. Analizele de Evaluare de Impact, consultarile cu actorii interesati în domeniu au nevoie sa devina practici de lucru ale bunei guvernari a economiei. Suprapunerile institutionale si concurenta acerba pentru privilegii în locul profesionalizarii managementului de stat, a functiei sale de gestionare a dezvoltarii trebuie eliminate de urgenta. 
De asemenea, s-a apreciat ca economia romaneasca începe sa fie (din nou) amenintata de instabilitatea macroeconomica. Cresterea economica este dezechilibrata. Motoarele cresterii economice sunt nesustenabile pe termen lung. Ca urmare a mix-ului inconsecvent dintre politica monetara si politica fiscala, procesul de dezinflatie a cunoscut o încetinire considerabila. Rata inflatiei în Romania este în continuare cea mai ridicata din UE-27.
Deficitele bugetare prognozate pentru 2006 (2,3 la suta) si 2007 (5,4 la suta) nu se vor putea finanta neinflationist, ceea ce va conduce la derapaje la nivel macroeconomic, scaderea puterii de cumparare, înasprirea politicii salariale etc. Romania nu va fi în stare sa mareasca ponderea veniturilor încasate la buget pentru a-si putea îndeplini obligatiile de stat membru. Vom cheltui aproximativ 1,5 la suta din PIB în 2007 pentru obligatiile de stat membru al UE. Riscuri majore vor veni din partea sistemului public de pensii, ale carui deficite preseaza asupra finantelor publice romanesti. În finantarea deficitului bugetar nu ne vom mai putea baza pe veniturile din privatizare, deoarece acestea vor fi din ce în ce mai mici. 
 ªi în aceasta privinta s-au propus solutii. Astfel se releva ca Banca Nationala a Romaniei trebuie sa consolideze politica monetara, pentru a contracara contracareze politicile fiscale inadecvate, cresterea accizelor si majorarea preturilor administrate. BNR va fi nevoita sa reduca la maximum interventiile pe piata valutara. BNR trebuie sa majoreze rata dobanzii de politica monetara. 
Ministerul Finantelor Publice trebuie sa renunte la cota unica de impozitare si sa treaca la sistemul progresiv de impozitare. Sa gaseasca alta solutie pentru Fondul Proprietatea, pentru a nu adanci deficitul bugetar. 
Este necesar un plan coerent pentru a absorbi în viitor intrarile mari de capital din fondurile UE. Veniturile din privatizare ar trebui economisite si investite în infrastructura si modernizari tehnologice. Reforma cat mai rapida a sistemului public de pensii este imperios necesara pentru a nu dezechilibra pe termen lung situatia finantelor publice. 
Generalizarea analizei cost-beneficiu la orice decizie de politica si consistenta mai mare a politicilor vor sincroniza efectele politicilor monetara si fiscala. 
In rezolutie se mai subiliniaza ca economia romaneasca nu este convergenta din punct de vedere structural cu economiile europene dezvoltate. Convergenta reala cu modelul european constituie principala provocare. În fapt, atingerea acestei tinte reprezinta esenta integrarii în UE. 
În anul 2006, în Romania, PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare se afla la nivelul de 34 la suta fata de media UE-25. În ipoteza unui ritm de crestere mediu anual al PIB/locuitor în Romania de 4 la suta, iar în UE-25 de 2 la suta, sunt necesari 52 de ani pentru a ajunge din urma UE-25.  
Romania are cel mai redus nivel al convergentei structurale dintre toate tarile foste comuniste care au aderat la UE. Jumatate din decalajul structural fata de UE-15 este explicat de ponderea relativ redusa a serviciilor în PIB. Productia romaneasca se realizeaza cu un consum energetic ridicat, de 6,5 ori mai mare decat consumul mediu de energie pe unitatea de productie din UE-25.
Viteza de convergenta a preturilor din Romania fata de media preturilor din UE-25 (43 la suta) este mult mai rapida decat viteza de convergenta a veniturilor (din salarii) fata de media UE-25 (9,2 la suta). Rezulta o putere de cumparare scazuta care amplifica saracia si polarizarea sociala.
Orizontul estimat al convergentei relative cu UE-25 arata ca romanilor le trebuie 98 de ani pentru a ajunge din urma nivelul mediu al salariilor din UE (cu un ritm anual de crestere dublu fata de cel al celui din UE).
Iesirea din aceste stari si tendinte nefavorabile necesita politici consistente pentru cresterea eficienta a productivitatii muncii. Plecand de la ipoteza unui ritm de crestere dublu al productivitatii medii a muncii în Romania fata de cel din UE-25, vom avea acelasi nivel al productivitatii muncii/persoana angajata într-un orizont de timp estimat la 36 de ani.
Cresterea productivitatii se realizeaza, în principal, prin cresterea investitiilor. Una dintre caile principale de finantare a proiectelor de investitii, în conditiile restrictiilor bugetului public, o constituie fondurile structurale si de coeziune din partea UE. Potrivit estimarilor, aceste fonduri pot ajunge pana la peste 17,6 mld. euro, în perioada 2007-2013, daca vom avea abilitatea de a elabora proiecte eligibile. Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene în Romania este relativ redusa (doar 10-15 la suta din total fonduri alocate de UE în 2007), ceea ce implica masuri urgente de crestere a acestuia la nivel macroeconomic, administrativ-institutional, central si local. Cofinantarea proiectelor din fondurile UE implica proiecte multianuale ale bugetelor pe programe. 
60 la suta din întreprinderile mici si mijlocii vor disparea dupa integrarea în Uniunea Europeana. Amenintarile pentru întreprinderile romanesti în contextul integrarii sunt unele structurale: lipsa de know-how; instabilitatea sistemului fiscal; introducerea unor noi taxe dupa integrarea în UE (ex. taxa de mediu); costul ridicat al creditelor; cheltuieli ridicate cu standardizarea produselor; lipsa fondurilor pentru investitii în resurse umane; accesarea redusa a fondurilor europene. Doar 2 la suta din IMM-uri au accesat fonduri europene în anul 2005.
In privinta solutiilor retinem: Cresterea productivitatii muncii (într-un ritm mai ridicat decat aprecierea cursului de schimb fata de euro), a competitivitatii, a exporturilor si îmbunatatirea situatiei balantei comerciale reprezinta factorii primordiali ai unei dezvoltari durabile.
Dezvoltarea infrastructurii trebuie asociata cu reducerea costurilor de tranzactie pentru a gasi calea spre o integrare avantajoasa. Altfel, Romania va deveni terenul retelelor de desfacere pentru alte tari. 
Fondurile acordate prin politica de coeziune trebuie alocate regiunilor tinand seama de „masa critica” necesara demarajului economic, social si tehnologic. Revitalizarea stimulentelor si a externalitatilor pozitive si nu comportamentul de permanent asistat trebuie sa stea la baza folosirii fondurilor structurale.
Asigurarea complementaritatii si interpotentarii dintre investitiile autohtone si investitiile straine directe cu efecte stimulative pentru specializarea în domenii cu valoare adaugata ridicata necesita mecanisme si instrumente de piata functionala, precum si un mediu de afaceri prietenos.
Potrivit prevederilor strategiei de la Lisabona, Romania va trebui sa aloce un volum cu mult mai mare de fonduri pentru cercetare-dezvoltare. Eficienta cu care se utilizeaza fondurile respective, precum si mentinerea în tara a fortei de munca înalt calificate reprezinta cerinte fundamentale ale consolidarii societatii bazate pe cunoastere si ale  arderii de etape în cursa pentru reducerea decalajelor dintre Romania si tarile dezvoltate. În aceasta privinta de prima însemnatate sunt: parcurile industriale si platformele tehnologice; parteneriatul învatamant – cercetare – activitati practice; stimularea excelentei în cercetare; utilizarea unor metode complementare de alocare a fondurilor de cercetare-dezvoltare pe baze competitive în functie de performanta.
Romania trebuie sa favorizeze în continuare migratia reglementata a fortei de munca cu calificare redusa care va avea ca efect flexibilizarea pietei muncii, marirea transferurilor banesti din strainatate, cresterea consumului si diminuarea presiunii asupra deficitului de cont curent.
În legatura cu sectorul IMM, este nevoie sa se treaca de la strategia think small out la strategia think small first în cadrul careia sa se conceapa programe de capitalizare prin acordarea unei perioade de gratie de 3 ani în ceea ce priveste plata impozitului  pe profitul reinvestit (începand din primul an în care firmele declara profit). 
Liberalizarea pietelor, în general, a celei de energie, îndeosebi, trebuie sa se bazeze pe institutii specifice de reglementare si coordonare comparabile si/sau armonizate cu cele din tarile membre ale UE, astfel încat sa se previna influenta unor factori perturbatori, ca si a unor pozitii de monopol privat.



