


Prezentare	indicatori	relevanți	pentru	domeniul	analizat
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Domeniul:	FINANȚE	ȘI	CAPITAL	FINANCIAR

1.2	Rezumatul	analizei	domeniului

1. Acumularea de capital (economisirea) și dezvoltarea economică: capitalul este factorul de producție care se regăsește în orice proces
productiv și este liantul între ceilalți factori de producție implicați în a realiza bunuri și servicii pentru consumatori.

2. Calitatea și natura capitalului acumulat de o națiune (modul în care capitalul se acumulează): capitalul nu poate fi creat decât prin mecanismul
de economisire (resursele nu se consumă). Economisirea are în spate preferința de timp și asumarea incertitudinii. Prin economisire, consumul
este amânat pentru a fi transferat beneficiarilor de capital (cei care preferă acum).

3. Rolul investițiilor versus consum în dezvoltarea economică: înainte de a acționa ca și consumatori trebuie să avem resursele necesare
consumului, aceasta însemnând că, inițial, am fost implicat într-un proces productiv și în schimburi cu ceilalți. Producția nu este posibilă fără
investiții. Teoria economică plasează foarte clar investițiile (și, implicit, acumularea de capital) înaintea consumului.

4. Investițiile publice sau private pentru dezvoltarea economică: investițiile publice sunt adesea văzute ca alternativă la cele private, mai ales în
sectoare sensibile (indezirabile) pentru mediul privat. În plus, în recesiune, ele pot contribui la relansarea economică.

5. Investițiile străine și rolul lor în dezvoltarea unei națiuni: acolo unde acumularea internă de capital este insuficientă, capitalul important poate
completa cu succes acest lucru. Trebuie menționat totuși că apelarea la capitalul străin are și câteva constrângeri: pierderea independenței
economice, deteriorarea contului curent (dividendele care se transferă anual), exploatarea resurselor, efectul de contagiune la crizele externe
etc.

6. Dezvoltarea și sofisticarea sistemului financiar și dezvoltarea economică: intermedierea financiară este vitală pentru a permite economisirea
(acumularea de capital) în bune condiții, distribuirea acestuia către cele mai productive / eficiente procese de producție dar și pentru a reduce
costurile și riscurile asociate transferurile de capital.

Sinteza	principalelor	idei	în	dezvoltarea	domeniului:
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Domeniul:	FINANȚE	ȘI	CAPITAL	FINANCIAR

1.2	Rezumatul	analizei	domeniului

7. Structura și nivelul veniturilor publice și dezvoltarea unei națiuni: veniturile publice sunt cele care permit funcționarea în parametrii a
instituțiilor publice. Din aceste venituri se finanțează toate serviciile publice (sănătate, educație, siguranță publică etc.), instituțiile publice sau se
realizează investițiile vitale pentru o economie (infrastructură).

8. Structura și nivelul cheltuielilor publice și dezvoltarea unei națiuni: modul în care alocă și redistribuie statul bunăstarea influențează direct
ritmul și sustenabilitatea dezvoltării unei națiuni. O națiune care alocă majoritatea resurselor pentru cheltuieli salariale, pensii, asistență socială și
nu investește mare lucru pentru a îmbunătăți calitatea servicilor sale publice nu poate ajunge la o dezvoltare autentică.

9. Dezvoltarea economică și echilibrele macroeconomice (problema deficitului bugetar, problema datoriei publice etc.): dezvoltarea economică
susținută presupune evitarea de excese care să ducă la dezechilibre macroeconomice substanțiale. Costurile gestionării / reparării acestor
derapaje sunt imense și pot eroda rapid toată valoarea acumulată de o creștere semnificativă.

10. Rolul factorului monetar în dezvoltarea unei națiuni: impulsul monetar (expansiunea monetară) este văzută ca o cale de impulsionare a
consumului și a cererii agregate de bunuri și servicii care poate dezvolta o națiune. Principala critică a unui model de dezvoltare care insistă prea
mult pe factorul monetar rezidă în apariția și propagarea unor șocuri inflaționiste puternice care pot fi transformate rapid în hiperinflație sau
stagflație.

11. Robustețea și reziliența creșterii și dezvoltării economice: Orice națiune care crește în salturi nu poate capta prea mult din această creștere
într-o dezvoltare robustă. Capacitatea de a te recupera după creșteri și prăbușiri susținute se reduce, erodarea economiei fiind ireversibilă și
foarte costisitoare. În plus, volatilitatea ridicată din spatele creșterii economice este și semn de risc sistemic ridicat.

Sinteza	principalelor	idei	în	dezvoltarea	domeniului:
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2.1	Dezvoltarea	sistemului	de	indicatori
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2.1	Dezvoltarea	sistemului	de	indicatori	– INDICATORII	PRINCIPALI	(ambele	subdomenii)
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Domeniul:	Finanțe	și	capital	financiar

2.1	Dezvoltarea	sistemului	de	indicatori	– INDICATORII	SECUNDARI	(CAPITAL)
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2.1	Dezvoltarea	sistemului	de	indicatori	– INDICATORII	SECUNDARI	(FINANȚE)



9

Domeniul:	Finanțe	și	capital	financiar

2.1	Structura	indicatorilor
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O	poveste	despre...	dobândă!

Sau	despre...	cum	se	dezvoltă	România?
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Creditul	intern	oferit	de	instituțiile	financiar	– bancare	
din	România	(Sursa:	Banca	Mondială)
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Creditul	intern	acordat	sectorului	privat	din	România,	%	
din	total	credit	(Sursa:	Banca	Mondială)
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Formarea	brută	de	capital	fix	ca	procent	din	PIB	în	România	(sursa:	
Banca	Mondială)
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Rata	creditelor	neperformante	în	sectorul	bancar	din	România	
(Sursa:	Banca	Mondială)c
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Diferența	dintre	dobânda	la	credite	și	dobânda	la	depozite	în	
sistemul	bancar	românesc	(Sursa:	Banca	Mondială)
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Dobânda	medie	la	creditele	acordate	de	băncile	din	România	(Sursa:	
Banca	Mondială)
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Capitalizarea	băncilor	din	România	(Sursa:	Banca	Mondială)
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Datoria	publică	a	României	ca	procent	din	PIB	(Sursa	datelor:	
Eurostat)



19

Datoria	publică	a	României	ca	procent	din	PIB	(Sursa	datelor:	
Eurostat)

16	miliarde	EUR	în	2008

64,6	miliarde	EUR	în	2017
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Datoria	publică	a	României	ca	procent	din	PIB	(Sursa	datelor:	
Eurostat)

Deficit	de	11,4	miliarde	EUR	în	2019

Deficit	de	5.5	miliarde	EUR	în	2017
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Datoria	publică	externă	a	României,	volum	(Sursa	datelor:	BNR)
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Serviciul	datoriei	publice	externe	(Sursa	datelor:	BNR)


