
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă
a României pentru anul 2003

Pentru realizarea Strategiei economice de dezvoltare pe termen mediu, pe
lângă alocarea resurselor interne, care de cele mai multe ori sunt insuficiente, este
necesară atragerea de resurse financiare externe prin contractarea sau garantarea de
împrumuturi externe.

Prin Legea nr. 81/1999 a datoriei publice s-a creat cadrul legal unitar şi
omogen pentru împrumuturile contractate direct de către stat sau de către agenţii
economici şi alte persoane juridice cu garanţia statului de pe piaţa financiară
externă.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 81/1999 a datoriei
publice, Guvernul este autorizat să contracteze sau să garanteze împrumuturi
externe pe termen mediu şi lung pentru destinaţiile prevăzute de lege, numai prin
Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru a nu afecta capacitatea ţării de a asigura serviciul aferent
împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat, potrivit art. 18 lit. f) din
Legea nr. 81/1999 a datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice determină
plafonul anual de îndatorare publică externă care este aprobat prin lege.

Plafonul de îndatorare publică externă reprezintă suma maximă a
împrumuturilor externe pe care le poate contracta sau garanta statul pe o perioadă
de un an şi se determină prin corelarea indicatorilor datoriei publice cu o serie de
indicatori macroeconomici, şi anume: produsul intern brut, volumul exporturilor de
bunuri şi servicii, deficitul balanţei comerciale şi rezerva valutară a statului.

Pentru anul 2002 a fost aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2002 un
plafon de îndatorare publică externă de 3.400,0 milioane dolari S.U.A.

Faţă de plafonul aprobat, se estimează că până la sfârşitul anului 2002 vor
fi contractate sau garantate împrumuturi externe în valoare de 3.083,6 milioane
dolari S.U.A., din care împrumuturi externe contractate direct de stat în sumă de
1.463,9 milioane dolari S.U.A. şi împrumuturi externe contractate de societăţi
comerciale, regii autonome şi autorităţi publice şi garantate de stat în sumă de
1.619,7 milioane dolari S.U.A.



2

Se estimează că la 31 decembrie 2002 valoarea împrumuturilor externe pe
termen mediu sau lung contractate sau garantate de stat va fi de 17.994,7 milioane
dolari S.U.A., structurată astfel:

- pe tipuri de creditori: milioane dolari S.U.A.
- organisme internaţionale 9.129,9
- relaţii bilaterale 1.262,7
- obligaţiuni şi trate 2.753,6
- bănci private şi alte surse 4.848,5

- pe tipuri de debitori:
- datorie publică externă directă 10.596,8
- datorie publică garantată 7.397,9

Utilizând metodologia de calcul a plafonului de îndatorare publică
externă, în funcţie de indicatorii utilizaţi, rezultă că datoria publică externă posibil
de contractat şi garantat în anul 2003 poate avea următoarele valori:

- milioane dolari S.U.A. -

INDICATORI
MACROECONOMICI

DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ
POSIBIL DE CONTRACTAT ŞI

GARANTAT ÎN ANUL 2003
DPE/PIB 12.199,3

DPE = 2Xexp 13.640,5
RES/DPE 23.124,0

NOTĂ:
* PIB – Produsul Intern Brut;
* DPE – Datoria Publică Externă;
* EXP – Exporturi de Bunuri şi Servicii;
* RES – Rezerva Valutară a Statului.

De asemenea, pentru anul 2003, serviciul datoriei publice externe raportat
la exportul de bunuri şi servicii va fi de 11,9%, deci sub limita critică de 30%.

Împrumuturile externe angajate în volum mare în anii perioadei
post-revoluţionare, au început să ajungă la scadenţă, determinând un volum al
serviciului datoriei publice externe aferent anului 2003 în sumă de 1.877,2 milioane
dolari S.U.A.
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Cu toate că utilizând corelaţiile indicatorilor macroeconomici de mai sus
se constată că am putea angaja împrumuturi externe în sumă de 12.199,3 milioane
dolari S.U.A., pentru a nu genera presiuni exagerate asupra serviciului datoriei din
anii următori, considerăm necesară limitarea plafonului de îndatorare publică
externă la 3.400,0 milioane dolari S.U.A.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2002 privind
aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003.


