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Conferinţa de lansare a studiilor
Bucureşti, 24 octombrie 2012
Comisia Naţională de Prognoză (CNP) implementează în calitate de Beneficiar proiectul
„Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici
macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu UE a Comisiei Naţionale de
Prognoză”, cod SMIS 27153, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul
major de intervenţie 1.1: „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politicoadministrativ”.
Proiectul prevede elaborarea de studii, ca suport, pe de o parte, pentru elaborarea
scenariilor de prognoză pe termen mediu şi lung, iar pe de altă parte, pentru elaborarea
scenariilor aferente măsurilor/politicilor economice crescând astfel capacitatea CNP de a
contribui la procesul de formulare de politici al administraţiei publice din România.
În data de 24 octombrie 2012, începând cu ora 9.00am, va avea loc Conferinţa de lansare
a studiului “Consolidarea exploataţiilor agricole”, coordonator Lucian Luca şi a studiului
„Impactul investiţiilor din domeniul energetic asupra creşterii economice”, coordonator Virgil
Muşatescu
Conferinţa se va desfăşura la Hotel Athenee Palace Hilton Bucureşti, Sala Regina
Maria II.
Studiul „Consolidarea exploataţiilor agricole”, elaborat de o echipă de experţi coordonată de
dl Lucian Luca, face o evaluare a situaţiei agriculturii României comparativ cu alte state
membre ale Uniunii Europene, căutând identificarea unor alternative de creştere a eficienţei
economice a fermelor şi a unor modalităţi de stimulare a consolidării exploataţiilor agricole,
cu accent pe creşterea dimensiunii medii a exploataţiei. Studiul se concentrează pe două
dimensiuni ale procesului de ajustare din agricultură: una legată de depăşirea fragmentării,
atât la nivelul proprietăţii cât şi al exploatării terenurilor şi o a doua legată de integrarea pe
piaţă a fermelor de dimensiunii mici şi medii. Autorii propun un set de politici publice care să
sprijine tranziţia către structuri agricole mai eficiente, în contextul creat de oportunitatea
construirii unei strategii sui-generis de consolidare a exploataţiilor, finanţate parţial prin
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Programul de dezvoltare rurală 2014-2020. De asemenea, este estimată contribuţia
măsurilor de consolidare a exploataţiilor la creşterea economică.
Studiul "Impactul investiţiilor din domeniul energetic asupra creşterii economice" elaborat de
un colectiv de experţi format din Virgil Muşatescu, Aureliu Leca si Anton Vlădescu urmăreşte
să realizeze o analiză realistă privind necesarul de investiţii al sectorului electroenergetic, ca
şi impactul pe care realizarea acestora le are asupra vieţii economice şi sociale. Aprecierea
cât mai realistă a limitărilor fizice şi financiare ale sectorului este esenţială, cu atât mai mult
în actualul context al unui număr din ce în ce mai mare de provocări pe care le înfruntă acest
sector atât din partea efectelor crizei economice şi financiare prelungite, cât şi a celor ce
decurg din angajamentele politice luate de Romania la nivelul Uniunii Europene generate de
pachetele legislative specifice. Studiul identifică un necesar până în 2020 de circa 8,8 mld
Euro pentru sectorul de producere a energiei electrice si circa 6,4 mld Euro pentru realizarea
ţintei de 20% privind eficienţa energetică. Aceste valori vor avea o influenţă asupra preţurilor
energiei electrice din anii viitori, care vor creşte - conform studiului - în medie cu circa 0,68%
pe an, dar va avea şi efecte benefice: o creştere a valorii anuale brute la nivelul economiei
naţionale în intervalul 0,16 - 2,16%, respectiv de 4,6% pentru produsul intern brut până la
sfârşitul lui 2020.
De asemenea, studiul concluzionează că fără energie, România nu-şi va putea dezvolta
ramurile economiei, iar dependenţa de importuri poate deveni împovărătoare. De aceea,
soluţiile propuse sunt: eficienţa energetică, menţinerea diversificării în mixtul de combustibil
al energeticii româneşti, implementarea investiţiilor necesare a fi realizate, având în vedere şi
programele de utilizare a surselor regenerabile, ca şi a celei nucleare.
Fiecare studiu include un set de concluzii şi recomandări de politici publice privind
îmbunătăţirea domeniului analizat din România.
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