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 Trim. I 
2001 

Trim. II 
2001 

Trim. III 
2001 

Trim. IV 
2001 

Ian -
2002 

Feb -
2002 

Mar -
2002 

Apr -
2002 

Mai - 
2002 

Iunie - 
2002 

Iulie - 
2002 

August - 
2002  Tendinţa 

Creşterea PIB (analizată trimestrial), % 4,8 5,1 5,1 5,4   3,1   5,7    
Devalorizarea leului, medie lunară, % 2,1 1,9 1,5 1,2 1,9 1,3 0,9 1,7 0,2 0,17 1,6 0,7  
Inflaţia, medie lunară, % 2,7 2 1,8 2,4 2,3 1,2 0,4 2 1,9 1,2 0,6 0,8  
Rata dobânzii (BUBOR, o săptămână) % 3,4 3,2 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2,14 2,0   
Producţia industrială, % evoluţie 6,8 -0,3 -0,6 -3,0 4,6 3,8 5,6 1,7 2,0 1,1    
Deficitul comercial, medie lunară FOB/CIF 
(milioane USD) 274 408 205 504 257 239 263 340 344 347 430   

Rata şomajului, % 10,7 9,3 8,1 8,1 12,4 13,2 13 11,1 10,2 9,6 9   
Salariul mediu net, USD 99,2 96,3 92,9 96,4 114,1 106,3 111 118,5 114 121,0 122   
Pensionari / angajaţi 0,97 0,97 0,98 1   1,01   1,011    
Încrederea în guvern, % 
(Actualul guvern este capabil să 
îmbunătăţească situaţia) 

57 46 48** 42 45  38    32 
 

 

Pesimism, % 
(Ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită) 54 52 44** 48 51  57    62   

Bunăstarea subiectivă, % 
(Trăiesc mai bine decât anul trecut) 18 19 19** 22 11  12    11  − 

* projection;         ** urban population only 
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S U M A R  

 

 

România a înregistrat performanţe macro-economice surprinzătoare în ultimii ani. Totuşi, există motive de 
îngrijorare. Secţiunea Economic analizează principalii factori care ameninţă redresarea economică. Acumularea 
unor credite ascunse în sectorul energetic poate duce la noi scheme perdante de tip „Bancorex”. Ultimele date 
furnizate de Institutul Naţional de Statistică arată că sectorul energetic continuă să fie o frână în calea dezvoltării 
economice (productivitate scăzută, salarii reale ridicate). Guvernul trebuie să preîntâmpine o eventuală criză, 
chiar dacă presiunea socială este contrară.  

Tot în secţiunea economică este lansat un avertisment în privinţa modului de administrare a privatizării BCR şi a 
companiei naţionale PETROM. O evoluţie fericită în sine, privatizarea  trebuie să ţină cont mai ales de nevoia de 
a crea o piaţă concurenţială. Cele două companii au importanţă pentru întreaga economie, de aceea privatizarea 
nu trebuie să ducă la monopoluri periculoase. 

Secţiunea Social semnalează posibilul impact negativ pe care viitorul cod al muncii îl poate avea asupra 
angajatorilor. Situaţia copiilor instituţionalizaţi a constituit un punct delicat pe agenda relaţiilor României cu 
Uniunea Europeană. Raportul nostru revine asupra acestui subiect pentru a examina progresele înregistrate în 
situaţia acestei categorii sociale. 

Secţiunea Politic evaluează situaţia României în perspectiva intrării în NATO. Care vor fi costurile şi 
oportunităţile noului statut de aliat? Invitaţia este doar începutul, România mai trebuie să depună eforturi până la 
ratificarea tratatului. Asupra unei controverse de ultim moment, Raportul susţine decizia guvernului de a semna 
un acord bilateral cu SUA prin care militarii americani nu vor fi extrădaţi către Curtea Penală Internaţională. A 
fost soluţia corectă în circumstanţele date. 

 

 



 

Refacerea economică 
s-ar putea dovedi 
neviabilă pe termen 
lung în lipsa 
restructurărilor la nivel 
micro. Am mai păţit 
astfel în trecut. 

 
 

ECONOMIE 
 

 

AMENINŢĂRI LA ADRESA REFACERII 
ECONOMICE? 
În ultimul an şi jumătate am fost – oarecum neaşteptat – martorii unei 
îmbunătăţiri a situaţiei economice din România, realitate care a contrazis 
previziunile sumbre făcute atât de analiştii români cât şi de cei străini. 
Creşterea economică a rămas la cote înalte, în ciuda recesiunii economice 
mondiale. Deficitul de cont curent a fost controlabil, iar exporturile au ţinut 
pasul cu importurile chiar dacă moneda naţională s-a apreciat faţă de 
dolarul american în termeni reali. La fel de adevărat, creşterea monedei 
europene în comparaţie cu dolarul a contribuit la această evoluţie, întrucât 
UE este principala destinaţie pentru exporturile româneşti. La fel de 
benefică a fost şi creşterea constantă a fondurilor trimise acasă de către 
cetăţenii români care lucrează în afara ţării. Aceşti factori nu sunt însă 
suficienţi pentru a explica în întregime performanţele macroeconomice ale 
economiei naţionale. Rata inflaţiei a scăzut simţitor în ultimii ani – pentru 
prima dată după 1989, Banca Naţională reuşind să determine aşteptări 
dezinflaţioniste în rândurile publicului. 

Cum a fost posibil aşa ceva? Este această refacere una solidă? Credem că, 
deşi unele evoluţii sunt fără doar şi poate pozitive, aceasta se datorează în 
mare parte rezistenţei sectorului privat din Romania care a reuşit să susţină 
creşterea economică chiar şi în condiţii dificile. Prin contrast, în timp ce 
politicile macroeconomice au fost mai prudente şi mai consistente decât 
cele cu care eram obişnuiţi în ultimii zece ani, angajamentele asumate în 
privinţa grăbirii privatizării, a îmbunătăţirii mediului de afaceri şi a 
restructurării coloşilor industriali construiţi în timpul comunismului nu au 
impresiont. Cele două mari privatizări încheiate în 2001 – Banca Agricolă şi 
SIDEX – au fost iniţiate de guvernul precedent, iar guvernul actual doar le-a 
finalizat – un merit care trebuie să îi fie recunoscut – însă este departe de a 
fi suficient. PETROM a reprezentat un obstacol în negocierile cu FMI, încă 
din momentul în care guvernul a început să pacifice sindicatele şi să amâne 
restructurările de personal necesare. Alte privatizări importante care păreau 
deja stabilite încă de acum câţiva ani au revenit la nivelul de dezbateri 
conceptuale, iar guvernul rămâne ambivalent în privinţa soluţiei care ar 
trebui adoptată. 

AVERTISMENT 
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Acest lucru nu este în mod necesar negativ atunci când sunt luate în 
discuţie probleme cu un nivel înalt de complexitate, cum sunt cele care 
privesc sectorul energetic, care nu se pot rezolva în grabă şi nici cu soluţii 
simpliste, prin ignorarea posibilelor consecinţe asupra politicilior de 
încurajare a competiţiei şi a nevoii de a proteja consumatorii. E nevoie de o 
strategie coerentă, care să fie aplicată indiferent de presiunile venite din 
partea diferitelor grupuri de interes din domeniul energetic care doresc să 
întârzie cât mai mult privatizarea companiilor producătoare şi distribuitoare 
de energie aflate în proprietatea statului. 

În realitate, întrucât sectorul bancar a fost în mare parte restructurat în 
ultimii ani, rămâne totuşi un pericol real ca sectorul energetic să devină al 
doilea furnizor de credite ascunse din economia românească, cu toate 
riscurile ce decurg de aici. Până acum câţiva ani, guvernele şi grupurile de 
interes foloseau băncile de stat pentru a pompa bani în întreprinderile în 
pierdere cu scopul de a le păstra pe linia de plutire. O combinaţie clasică de 
dublu deficit (financiar şi bugetar) a apărut concomitent cu o înrăutăţire a 
situaţiei deficitului de cont curent şi o creştere a datoriilor externe. 
Monetizarea deficitului cvasifinanciar a însoţit acest fenoment conducând la 
o explozie a inflaţiei în 1996, inversând tendinţa înregistrată anterior. 
Această strategie de forţare a creşterii economice (7% în 1995), în pofida 
dezavantajelor provocate de insuficienta restructurare a condus la creşterea 
nefirească a stocurilor şi la deficite ascunse, la acumularea de credite 
neperformante şi până la urmă la prăbuşirea Bancorex-ului şi a altor bănci, 
aducând un cost pentru bugetul public de aproximativ 2.5% din PIB. Acesta 
a fost un caz tipic de valuri provocate de politici publice menite să 
accelereze creşterea prin injectarea de resurse într-un sistem 
nerestructurat. 

După 1997 nu a mai avut loc nici o monetizare masivă a deficitelor. Mai 
mult decât atât, furnizorii externi de credite sunt mult mai prudenţi acum, 
după crizele financiare înregistrate în Asia şi Rusia. Prin urmare, economia 
românească se resimte şi prin creşterea arieratelor interne – cum ar fi 
deficitele cvasi-fiscale – acestea din urma vor afecta grav bugetul dacă 
disciplina financiară nu se va îmbunătăţi semnificativ în perioada care 
urmează. Spre deosebire de anii 1995-1996, procesul actual de refacere 
economică este ameninţat de creşterea arieratelor şi de posibila pierdere a 
controlului asupra deficitului bugetar în cazul în care deficitele cvasifiscale 
se transformă în deficite bugetare. Pe termen scurt ameninţarea poate fi 
evitată prin împrumuturi pe piaţa externă, folosind utilităţi garantate de stat 
(un recent exemplu fiind Termoelectrica) şi prin scăderea ratelor dobânzilor, 
care aduc o economie la cheltuielile bugetare programate. Pe termen mediu 
însă, libelarizarea capitalului de cont, programată pentru 2003-04, ar putea 
duce la creşterea datoriilor utilităţilor nerestructurate iar până la urmă, la o 
încărcare şi mai mare a poverii bugetare. 

Dinamica arieratelor prezentată în Fig. 1 sprijină opinia că utilităţile, aflate 
încă în proprietatea statului, au preluat rolul de surse de credite facile 
pentru companiile româneşti neprofitabile. S-ar putea să nu fie chiar o 
coincidenţă că ponderea de arierate în PIB, în mare parte provenite din 
facturi la energie neplătite, au crescut dramatic după 1997 în timp ce 

Utilităţile publice au 
devenit sursă de credite 
ascunse, la fel cum s-a 
întâmplat şi cu băncile 

acum 6-7 ani. 
Fenomenul reprezintă 

un pericol major.  
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 băncile aflate anterior în proprietatea statului erau privatizate. 
Această evoluţie vicioasă a fost semnalată şi în numere anterioare ale 
raportului1. 

Fiind lipsite de acces la fonduri şi resurse financiare, multe companii au 
început să privească neplata facturilor la electricitate ca pe o soluţie la 
îndemână. Aceste firme se potriveau cu una din cele două descrieri de mai 
jos: 

• firme mari nerestructurate aflate în 
proprietatea statului; acestea nu răspund 
la semnalele de pe piaţă, iar autorităţile 
se tem că falimentele însoţite de 
concedieri masive vor provoca probleme 
sociale. 

• companii de stat importante (sau 
privatizate) puternic conectate la mediul 
politic, au capacitatea de a obţine un 
tratament preferenţial de la furnizorii de 
electricitate din proprietatea statului. 

 
Din păcate, actualul guvern a dat semnale 
ambivalente prin admiterea publică a faptului că 
arieratele au devenit o problemă serioasă, însă 
s-au grăbit deseori să blocheze inţiative 
decisive atunci când companiile din sistemul 
energetic au încercat să deconecteze rău 
platnicii. Ca rezultat, companiile industriale 
care au acumulat imense arieriate nu trebuie 
decât să îşi menţină încrederea că guvernul va 
veni până la urmă în ajutor. În 2002 guvernul a 
eliberat numeroase ordonanţe şi norme de reeşalonare a datoriilor pe 
diferite perioade şi/sau a împiedicat furnizorii să facă debranşări. De 
exemplu, o ordonanţă dată în aprilie poate acum intra în aplicare după ce s-
au publicat normele de punere în aplicare la sfârşitul lunii iulie. Ordonanţa 
59 permite furnizorilor de utilităţi să anuleze penalizările şi să reeşaloneze 
datoriile în cazul în care beneficiarii plătesc noile facturi la timp. 

La cererea datornicilor, companii de stat sau private, facturile pentru anii 
2000 şi 2001 se reeşalonează sub formă de rate lunare. Penalizările şi 
amenzile legate de neplata datoriilor urmează fie să fie reeşalonate sau 
amânate până după ce se plăteşte ultima rată a datoriilor astfel 
reeşalonate. Multe companii care şi-au plătit facturile la timp consideră că 
aceste favoruri acordate datornicilor ar fi necinstite., din moment ce sunt 
chiar subvenţii ascunse pentru cei fără performenţe. 

                                                                          

1 Viabilitatea creşterii din 2001 este discutată pe larg în rapoartele 4/2001, 5/2001, 
2/2002, 4/2002, 5/2002. Problema arieratelor este analizată în Raportul Anual pe 
2001. Toate rapoartele sunt disponibile în limba română la www.sar.org.ro şi în 
engleză la www.undp.ro   
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Fig. 1. Evoluţia combinată a arieratelor, % PIB 



R A P O R T  D E  P R E V E N I R E  A  C R I Z E L O R ,  R O M A N I A  
−  A U G U S T  2 0 0 2  −   
 

 8 

Mai mult decât atât, aceste măsuri nu fac decât să întărească ideea că 
toate problemele generate de debranşările de la sistemul de distribuţie a 
gazului sau energiei din luna aprilie şi înţelegerile la care s-a ajuns privind 
reeşalonările nu sunt decât o încercare de a face pe placul FMI, de vreme 
ce noi angajamente urmează să fie încheiate între furnizori şi datornici. Şi 
chiar şi acestea vor putea fi negociate din nou în momentul în care vor fi 
publicate normele de punere în aplicare pentru o altă ordonanţă emisă în 
iunie, conţinând o soluţie de reeşalonare a datoriilor care în unele cazuri 
atinge o limită de zece ani pentru recuperarea penalităţilor. 

Mai presus de toate, legea 137 privind îmbunătăţirea ritmului privatizării 
interzice furnizorilor de utilităţi să debranşeze companiile care sunt 
pregătite de privatizare. Aceste companii sunt sub o administrare specială, 
însă acest lucru nu înseamnă neapărat că urmează să fie privatizate în 
viitorul apropriat – astfel, aceste companii s-ar putea simţi favorizate şi 
îndreptăţite la un tratament similar – ceea ce ar fi un motiv în plus pentru 
încetarea plăţilor. În aceste condiţii este greu de prevăzut că furnizorii de 
utilităţi vor putea să îmbunătăţească ritmul de colectare a banilor. 

Intrarea în procesul de privatizare ar putea astfel să devină o altă metodă 
prin care firmele care înregistrează pierderi îşi vor putea amâna plăţile la 
nesfârşit. Pentru a fi eficient, procesul ar trebui să nu fie unul cu final 
deschis, ci ar trebui să urmărească termene limită stricte. Disciplina din 
politica salarială a fost de asemenea slabă în întregul sector public, dar în 
special în cazul monopolurilor neprivatizate şi în industria grea, ceea ce a 
ameninţat în mod repetat negocierile cu FMI. În România, veniturile medii 
sunt substanţial mai mari în sectorul public decât în cel privat. Sectorul 
energetic pierde bani nu numai prin costuri mari de operare sau 
aranjamente obscure cu clienţii, dar şi în relaţii similare cu furnizorii. Poliţia 
din Iaşi şi presa tocmai au scos la lumină o reţea extinsă de firme care se 
ocupa cu importul de combustibili lichizi pentru Termoelectrica, generatorul 
energetic naţional, care se pare că utilizează conexiunile interne proprii 
pentru a monopoliza oferta la preţuri mai mari decât oferta existentă pe 
piaţă. Experienţa câştigată la SIDEX, care a fost vândut anul trecut către o 
companie multinaţională, arată că doar un proprietar privat puternic poate 
pune capăt unor asemenea aranjamente, greu de evitat atâta timp cât 
firmele sunt administrate de către manageri numiţi de stat. 

Toate aceste probleme sunt serioase. Ultima serie de ordonanţe transformă 
furnizorii de utilităţi din România în creditori de facto pentru firmele 
comerciale – însă acestea sunt chiar mai puţin pregătite decât erau băncile 
(în 1990) să suporte presiunea reprezentată de creditare şi de administrare 
a riscurilor prezente pe piaţă. Managerii de la stat fac cu greu faţă 
presiunilor de a ridica salariile în lipsa unui sprijin considerabil de la 
Guvern, aceasta deoarece muncitorii sunt puternic sindicalizaţi în industria 
grea. În cazul în care oficiali de rang înalt nu intervin şi nu promovează un 
comportament cinstit în acest sector monopolist, nimeni altcineva nu o va 
face. Disciplina plăţilor se va deteriora chiar mai mult, fiind încurajată de 
lipsa consecinţelor pentru neplată, pentru menţinerea unui colectiv peste 
necesităţi, iar utilităţile vor continua să înregistreze pierderi în diverse forme 
– până când întreaga construcţie se va prăbuşi. 

Utilităţile publice 
sunt şi mai puţin 
pregătite să facă 

faţă problemelor de 
creditare şi  

presiunilor pieţei 
decât erau băncile 

în 1994-1996 
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 De fapt, factorii de decizie ar trebui să îşi asume responsabilitatea 
pentru refome în sectoarele mari, monopoliste, chiar înainte de sosirea 
investitorilor strategici. Creditele comerciale ascunse provenite din utilităţi, 
indiferent de circumstanţe, ca un sistem de supravieţuire pentru companiile 
industriale, nu le va ajuta pe acestea să devina mai competitive şi nici nu îi 
va ajuta pe manageri să mărească eficienţa. Fiecare lună care trece în care 
arieratele cresc agravează situaţia acestor utilităţi publice şi în cele din 
urmă pe cea a bugetului de stat, aceasta în cazul în care nu vor avea loc 
minuni economice. Preţul pentru târârea picioarelor acum va fi plătit de 
public mai târziu, în multe moduri: scăderea preţurilor de achiziţie la 
momentul în care sectorul energetic este în sfârşit privatizat, o povară mai 
mare pusă pe spatele viitorilor investitori, şocuri mai mari pentru public 
rezultate din alinierile de preţuri necesare. Guvernul este în cea mai bună 
poziţie pentru a administra eficient relaţia între consumatori şi furnizorii de 
utilităţi acum, cât timp ce cele din urmă se află în mâinile sale. Ar fi destul 
de nerealist să ne aşteptăm ca viitorii proprietari privaţi să fie capabili să 
facă faţă mai bine problemei fundamental politice a reformării – sau a 
deconectării – marilor platforme industriale lipsite de eficienţă. 

Mai devreme sau mai târziu acest lucru va trebui să se întâmple. Potenţialul 
de criză al situaţiei actuale nu trebuie subestimat, iar amânarea deciziilor 
dure nu are sens. Acum, aproape de jumătatea mandatului, actualul cabinet 
ar trebui să evite ca realitatea din Romania să pericliteze imaginea 
îmbunătăţită pe care o are în afară. Instituţiile financiare, partenerii străini şi 
donatorii, ca şi analiştii independenţi au înţeles şi au preţuit succesul 
înregistrat până acum: un sector financiar mai bun şi mai stabil, scăderea 
inflaţiei, recuperarea economică. Însă, în acelaşi timp, au subliniat şi 
slăbiciunile care au rămas prezente în economia românească, în mare parte 
cauzate de politici economice neclare şi lipsite de consistenţă. 

Per total însă, indicatorii agregaţi la nivel macro arată bine pentru moment, 
unele dintre elementele fundamentale de la nivel micro sunt însă la cote 
îngrijorătoare. Cu eforturi însemnate, România a reuşit să evite o criză 
majoră în 1999, însă costurile au fost foarte mari pentru contribuabil. În 
acelaşi timp, coaliţia aflată atunci la guvernare a trebuit să plătească preţul 
politic al măsurilor luate cu scopul de a răspunde la tensiunile care s-au 
acumulat pe durata mai multor ani de zile în economia românească. 

În momentul de faţă, presiunea este din nou în creştere. Guvernul actual ar 
trebui să înveţe din greşelile trecutului şi să fie conştient de ameninţările la 
adresa situaţiei economice actuale, reprezentate de creşterea arieratelor şi 
de situaţia din ce în ce mai grea din domeniul utilităţilor publice. Spre 
deosebire de 1997, cifrele agregate arată rezonabil mai bine iar rata 
şomajului a ajuns la valori cu o singură cifră (şi la aproape jumătate decât 
cea din Polonia, Bulgaria sau Slovacia). Aceasta este o bună ocazie pentru 
impunerea disciplinei financiare la nivel de firmă. Balonul creşterii trebuie 
desumflat înainte să se spargă. 



 

AVERTISMENTE LEGATE DE PRIVATIZARE 
Daniel Dăianu 

 

Guvernul îşi propune să privatizeze Banca Comercială Română şi Petrom, 
care sunt printre cele mai atractive companii de stat din România şi, 
probabil, din Sud-Estul Europei. Există un calendar fixat în acest scop şi a 

fost deja ales consultantul (Daiwa Securities) 
în cazul BCR. Dar aceste două acţiuni 
programate constituie operaţiuni de mare 
complexitate, care vor avea implicaţii 
deosebite. 

1. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

 

Privatizarea BCR trebuie judecată din câteva 
unghiuri diferite: rolul jucat de BCR în 
sistemul bancar românesc; rezultatul 
aşteptat, în termeni de guvernanţă 
corporativă la nivelul întregului sector 
bancar; calendarul acestei operaţiuni, în 
legătură cu programul de liberalizare a 
contului de capital; şi ultimul, dar nu în cele 
din urmă, capacitatea Băncii Naţionale de a 
absorbi şocurile adverse externe prin 
cooperare cu băncile comerciale locale. Se 

poate remarca faptul că nu ne-am referit la valoarea tranzacţiei, deşi nu 
este deloc un aspect de neglijat. Să detaliem în continuare abordările 
enumerate mai sus. 

a) BCR “face piaţa” 

Mărimea activelor şi depozitelor atrase (aproximativ o treime din ansamblul 
sistemului bancar) vorbeşte de la sine. BCR are o putere de piaţă 
considerabilă, completată de informaţiile private pe care le are despre 
clienţii săi. Puterea de piaţă poate conduce cu uşurinţă la un comportament 
de monopol şi poate afecta concurenţa în industria bancară. Dar mărimea 
BCR poate fi şi un punct slab, dacă politica de credite este greşită şi Banca 
devine captivă unor clienţi mari, sau este obiectul presiunii guvernamentale 
de a a credita întreprinderile ineficiente.  

Puterea de piaţă a BCR poate fi folosită cu consecinţe mai mult sau mai 
puţin pozitive. De aceea, dacă va avea loc, privatizarea trebuie să ţină cont 
de contextul potrivit care să prevină transformarea puterii de piaţă a BCR 
într-un monopol ameninţător. În Ungaria, privatizarea celei mai mari bănci 
comerciale a fost precedată de divizarea acesteia; în Polonia, nu a fost nici 
o grabă în a privatiza cea mai mare bancă comercială locală. În ambele ţări, 
problema puterii de piaţă şi a politicii concurenţiale a fost cântărită cu grijă. 

Fig. 2. Procentul BCR în totalul 
mijloacelor fixe din sectorul bancar  
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 b) Guvernanţa corporativă 

Privatizarea este văzută ca un mijloc de îmbunătăţire a guvernanţei 
corporative şi de creştere a eficienţei operaţiunilor BCR şi a profiturilor sale. 
În acelaşi timp, ea ar contribui la atât de necesara modernizare şi 
îmbunătăţire a serviciilor bancare. Efectele pozitive aşteptate ale privatizării 
vor putea ajuta BCR să îşi menţină cota de piaţă. În prezent BCR resimte 
înnăsprirea concurenţei în retail banking, urmare a preluării Băncii Agricole 
de către Raiffeisen, a deciziei Citibank de dezvoltare a serviciilor de retail şi 
a paşilor înainte făcuţi de BRD, ING şi ABN-AMRO; alte bănci şi-au înteţit şi 
ele eforturile de îmbunătăţire a serviciilor oferite clienţilor corporativi şi 
individuali. Fără îndoială, pentru BCR modernizarea implică multe investiţii 
şi o schimbare corespunzătoare a utilizării profiturilor curente (care până 
acum s-au îndreptat cu precădere către bugetul de stat). 

Îmbunătăţirea guvernanţei corporative trebuie judecată pe fundalul 
încercării BCR de a deveni un “supermarket financiar”, cu o gamă 
crescândă de tipuri de servicii financiare. Dar aceste tranzacţii implică 
riscuri mari – într-o vreme a inovaţiilor financiare permanente şi a 
deschiderii pieţelor financiare. BCR se găseşte (asemeni celorlalte bănci 
româneşti) sub o presiune imensă pentru îmbunătăţirea expertizei sale de 
management al riscului, în general, iar privatizarea ar putea fi un sprijin în 
această direcţie în măsura în care 
noul (noii) investitori ar lua măsurile 
necesare pentru atingerea acestui 
scop. 

Se ridică întrebarea: poate fi 
îmbunătăţită guvernanţa corporativă 
numai prin apariţia unui investitor 
strategic, al unui jucător extern 
important? Nu neapărat, dacă noii 
acţionari au forţa financiară şi 
capacităţile manageriale necesare. 
În plus, un jucător important din 
afară ar putea să nu fie soluţia 
avantajoasă în privinţa creşterii 
concurenţei în sectorul bancar 
românesc şi a îmbunătăţirii astfel a 
eficienţei acestuia. După cum arată 
datele, eficienţa sectorului bancar 
intern este destul de scăzută (Fig. 3) 
fiind ilustrată de diferenţele mari 
dintre rata activă şi cea pasivă a 
dobânzii. 

 

Privatizarea BCR nu ar trebui să împiedice actuala echipă de conducere să 
îmbunătăţească guvernanţa corporativă şi să avanseze pe calea 
modernizării. În acest scop, echipa de conducere trebuie să se dedice total 
modernizării şi să respingă influenţele politice nesănătoase. 

Privatizarea BCR 
trebuie să întărească 
competiţia şi să crească 
eficienţa în sectorul 
bancar românesc 

Fig. 3. Rata dobânzilor active şi pasive pentru clienţii 
nebancari 
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c) Politica industrială 

Privatizarea ar tăia decisiv cordonul ombilical care leagă BCR de încercările 
Guvernului de salvare a unor întreprinderi ineficiente. Probabil, acesta este 
un motiv prioritar pentru care FMI este atât de insistent în legătură cu 
privatizarea BCR, ca mijloc de înnăsprire a constrângerilor bugetare într-o 
economie care continuă să fie marcată de nivelul ridicat al arieratelor (al 
indisciplinei financiare). Oriunde există bănci de stat în economii 
performante (Franta, Germania, Finlanda, Austria în Europa, Singapore sau 
Taiwan în Asia), disciplina financiară este regula fundamentală a jocului, iar 
creditele preferenţiale sunt precis direcţionate pentru susţinerea unor 
sectoare specifice. Privatizarea BCR ar forţa guvernul român să îşi 
revizuiască instrumentele politicii industriale, dacă va promova o astfel de 
politică. 

 

d) Liberalizarea contului de capital (KAL) 

Guvernul român s-a angajat să liberalizeze, în linii mari, contul de capital 
până în 2004, mult înainte de data probabilă a aderării la UE. O asemenea 
mişcare grăbită ar impune teoretic mai multă rigoare politicii 
macroeconomice şi ar încuraja realocarea superioară a resurselor într-o 
economie care tânjeşte după resurse investiţionale suplimentare. Dar aşa 
cum arată experienţa internaţională, KAL este o măsură foarte riscantă 
dacă ţara care o aplică nu a redus deja substanţial diferenţele instituţionale 
faţă de economiile avansate şi nu este capabilă să susţină o politică fiscală 
şi una monetară eficiente. Aceste probleme sunt extrem de relevante pentru 
România, câtă vreme aderarea la UE nu va avea loc în viitorul apropriat, iar 
euroizarea timpurie nu este considerată de guvern ca o opţiune realistă –  
abordare la care subscriem. 

 

La prima vedere, privatizarea BCR s-ar încadra în direcţia reformelor 
orientate către piaţă şi, se speră, ar consolida şi mai mult sistemul bancar, 
după însănătoşirea acestui sector în ultimii ani. Acesta ar fi scenariul 
optimist. Există însă şi un scenariu pesimist, care nu ar trebui respins cu 
superficialitate. Acest scenariu ia în calcul noul cadru prudenţial şi de 
supraveghere, insuficient testat, al sistemului financiar (bancar), inflaţia 
încă ridicată (la nivelul a două cifre), disciplina financiară precară din 
economia românească, etc. Dacă se produc şocuri adverse puternice, nu 
este clar cum se va comporta sectorul bancar în faţa acestor presiuni. 
Capitalul social străin din bănci poate induce beneficii importante în termeni 
de competiţie şi întărire a guvernanţei corporative. Dar acesta nu este un 
instrument magic, în sine, pentru funcţionarea de ansamblu a economiei, şi 
ar putea chiar spori dificultăţile create în cazul unor ieşiri masive de capital. 
După cum remarca Alexander Lamfalussy, o eminenţă cenuşie a lumii 
financiare, “toate peste toate, cu cât este mai mare integrarea unei 
economii emergente pe pieţele globale, prin tranzacţii curente, fluxuri de 
capital pe termen lung şi investiţii străine directe, cu atât devine mai puţin 

Agenda 
privatizării şi a 

liberalizării 
contului de 

capital trebuie 
revizuită  
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 eficace mecanismul de control asupra intrărilor sau ieşirilor de 
capital pe termen scurt” 2. 

Cineva ar putea spune că apropierea de UE reduce nevoia de control al 
capitalului pe termen scurt, întrucât majoritatea comerţului României (peste 
65%) se desfăşoară cu UE. Este oare înţeleaptă o asemenea argumentaţie? 
Poate şi trebuie România să renunţe la controlul miscarilor de capital şi să 
liberalizeze contul de capital într-un interval de timp atât de scurt? Mai 
degrabă nu. Şi dacă acceptăm o abordare mai precaută, atunci trebuie să 
ne preocupe contextul privatizării BCR. Mai mult, aderarea României la UE 
nu este de actualitate imediată, fapt ce ar trebui să sprijine o abordare 
precaută. 

În fapt, problema fundamentală pentru sistemul financiar şi bancar 
românesc este testarea noului cadru prudenţial şi de supraveghere 
(introdus după suita de colapsuri bancare şi înşelătorii financiare din anii 
`90). Această problemă este mai importantă decât privatizarea BCR 
indiferent de circumstanţe – cu excepţia situaţiei în care privatizarea BCR 
este percepută ca o condiţie sine qua non pentru atingerea obiectivului 
prioritar de creare a unui sistem finaciar care să funcţioneze eficient. 

e) Dialogul BNR cu băncile comerciale  

Observaţiile de mai sus pun la încercare credinţa că proprietatea străină 
asupra băncilor îmbunătăţeşte, ipso facto, dialogul de politică monetară 
dintre Banca Naţională şi băncile comerciale. Când privatizarea şi 
funcţionarea unor jucători de reputaţie internaţională îmbunătăţesc enorm 
mediul de afaceri local, se presupune că se îmbunătăţesc, de asemenea, 
comunicarea şi coordonarea în domeniul politicii monetare. Dar nu trebuie 
să omitem şi eventualele efecte negative. După cum demonstrează crizele 
din Conul Sudic al Americii Latine, băncile străine, atunci când sunt afectate 
de condiţiile locale, sunt tentate să adopte o poziţie de minimizare a 
pierderilor şi încearcă să iasă din “încurcatură”; iar această atitudine poate 
complica o situaţie deja precară şi accentuează sentimentul negativ al 
pieţei. De aceea, este raţional să fie menţinut un echilibru între capitalul 
local şi cel străin în sectorul bancar. 

Concluzia este că o bună guvernanţă trebuie susţinută de politici 
macroeconomice sănătoase, de constrângeri bugetare tari, şi de implicarea 
semnificativă a tuturor actorilor interni (fie ei cu capital local sau străin) în 
buna funcţionare a economiei. 

Recomandare 

Privatizarea BCR trebuie examinată cu multă atenţie în contextul nevoii de 
creştere a concurenţei şi de evitare a creării unui puternic monopol privat. 
Totodată, capitalul local trebuie să rămână implicat în sectorul bancar 
românesc, fapt care are consecinţe asupra modalităţii de privatizare a BCR. 
Mai exact, ar fi înţelept ca o parte importantă a sectorului bancar românesc 
                                                                          
2 Alexander Lamfalussy, “Financial Crises in Emerging Markets”, New Have, Yale 
University Press, 2000, p.132 
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să aibă participarea capitalului autohton, jucând rolul de “nisip aruncat între 
roţile mobilităţii capitalului”. Aceasta presupune să nu grăbim liberalizarea 
deplină a contului de capital până când nu vor fi îndeplinite condiţiile 
macroeconomice şi instituţionale necesare. 

 

2. PETROM 

Petrom, cea mai mare companie din industria românească, este la rândul 
său programată pentru privatizare. Ea a contractat recent un împrumut 
BERD, de 150 milioane USD, care urmăreşte să ajute compania să îşi 
îmbunătăţească funcţionarea şi să pregătească terenul pentru privatizare. 
Petrom este o firmă cu profit, deşi ar putea fi şi mai profitabilă prin 
raţionalizarea unora dintre operaţiunile sale care merg în pierdere.  

Această analiză nu intră în detaliile tehnice ale unui eventual proces de 
privatizare. Dar există o serie de aspecte care merită subliniate când se 
discută privatizarea Petrom. În primul rând, este vorba despre specificul 
industriei petrolului – o marfă strategică, care se afla în epicentrul 
geopoliticii mondiale. Marea Caspică devine tot mai proeminentă în peisajul 
marilor bazine petrolifere ale lumii, într-un moment de acumulare de 
tensiuni în relaţiile internaţionale şi de creştere a valului de ameninţări 
neconvenţionale. Mai mult, aşezarea geografică a României poate constitui 
un avantaj în urma reconfigurării rutelor de transport de gaz şi de petrol din 
regiune. 

De vreme ce Petrom are o asemenea importanţă strategică pentru 
economia românească, privatizarea sa nu ar trebui despărţită de modul în 
care România îşi defineşte interesele sale economice (şi nu numai). 
România susţine de mai mult timp ideea construirii unei conducte de petrol 
care să transporte petrolul caspic pe ruta Constanţa – Trieste. În urma 
evoluţiilor politice de la Belgrad, acest proiect ar trebui să devină mult mai 
atrăgător, iar un recent semnat acord tripartit între România, Yugoslavia şi 
Croaţia (semnat pe 10 septembrie) deschide calea concretizării acestei idei. 
Multe depind însă de interesele marilor jucători de pe piaţa petrolului şi de 
planurile principalelor companii petroliere. 

Conducta de petrol Constanţa – Trieste este un proiect foarte costisitor, şi 
fezabilitatea sa ţine de reţeaua de coridoare de transport care va fi stabilită 
pentru întreaga regiune caspică şi a Mării Negre. Dacă aşa stau lucrurile, 
este firesc să legăm privatizarea Petrom de interesul uneia dintre marile 
companii petroliere pentru construirea conductei Constanţa – Trieste. Este 
posibil ca previzibila invitare a României şi Bulgariei pentru aderarea la 
NATO să crească şansele de demarare a acestui proiect. 

 

Noul  acţionar majoritar al 
Petrom ar trebui să fie un 

investitor strategic cu 
interese în costruirea 
conductei Constanţa-

Trieste   
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 3. UTILITĂŢILE PUBLICE 

 
Analiza precedentă din acest Raport subliniază că întârzierea impunerii 
disciplinei financiare în economie înrăutătăţeşte condiţiile unei privatizări 
avantajoase a utilităţilor publice – privatizare văzută ca un mod de creştere 
a eficienţei lor şi, în consecinţă, de scădere a preţurilor pentru consumatori. 
De aceea apare un pericol real ca potenţialii investitori să fie în primul rând 
interesaţi de înţelegeri care să le garanteze preţuri remunerative (care să 
acopere costurile şi să asigure o anumită rată a profitului). Există unele 
experienţe relevante în restul lumii care alimentează o astfel de temere. 

Un număr anterior al acestui Raport evidenţia acest posibil rezultat nefericit 
în domeniul producţiei şi distribuţiei energiei, dacă nu vor fi bine negociate 
contractele de privatizare3 astfel încât consumatorii locali să fie protejaţi 
corespunzător. În acest context, problema cadrul legislativ capătă o 
semnificaţie extraordinară. Utilităţile publice, fie că se află în mâinile 
statului sau ale unor particulari, trebuie reglementate astfel încât 
consumatorii, şi economia în general, să fie protejaţi şi să se bucure de 
beneficiile posibile. 

Înrăutăţirea condiţiilor internaţionale reduce disponibilitatea potenţialilor 
investitori de angajare în proiecte de amploare, crescând prima de risc. Din 
acest motiv, Guvernul României nu ar trebui să aplice o strategie de tipul 
“aşteptându-l pe Godot”; el ar trebui să încerce să îmbunătăţească 
disciplina financiară în economie şi să întărească astfel situaţia financiară a 
utilităţilor publice, ceea ce le-ar ajuta pe acestea să întreprindă investiţiile 
de care au nevoie. Managementul utilităţilor publice, care sunt încă 
proprietate de stat, poate fi şi trebuie îmbunătăţit, iar comportamentul 
monopolistic limitat, în beneficiul consumatorilor. 

Starea financiară precară a producătorilor români de energie ar trebuie să 
ne reamintească necesitatea de a trata cu atenţie modalitatea de privatizare 
a lor. În acelaşi timp, guvernul trebuie să depună toate eforturile de a-i 
aborda în forţă pe marii datornici. Dacă disciplina financiară nu este 
îmbunătăţită substanţial, stabilitatea economică a ţării ar fi periclitată pe 
termen mediu (cu transformarea deficitelor quasi-fiscale în deficite fiscale), 
iar înclinaţia investitorilor străini de a se implica pe piaţa românească ar 
scădea; în cele din urmă, consumatorii români şi-ar vedea situaţia 
deteriorată. Apare un cerc vicios, câtă vreme investiţii masive sunt 
necesare pentru reducerea costurilor şi creşterea, astfel, a capacităţii de 
plată a datoriilor. Timpul joacă de aceea un rol crucial.  

 

 

***

                                                                          
3 Cu exemple din Argentina şi Ungaria. 

Indisciplina fiscală din 
sectorul utilităţilor 
îndepărtează eventualii 
investitori  



 

PERFORMANŢA ECONOMIEI ÎN PRIMUL 
SEMESTRU 2002  
  

PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ 

În acest prim semestru, economia românească a continuat trendul 
ascendent pe care s-a înscris în urmă cu doi ani. Producţia industrială 
(ajustată pentru numărul de zile lucrătoare) a crescut cu 4.3% comparativ cu 
primul semestru din 2001, datorită în special creşterii cu 5.7% a industriei 
prelucrătoare. Totuşi, nu toate sectoarele de activitate au înregistrat o 
asemenea evoluţie – în 12 din 21 de sectoare din industria prelucrătoare, 
producţia a scăzut în fapt; textilele, prelucrarea lemnului, industria chimică, 
materialele de construcţii, grupa de maşini şi echipamente – toate au fost 
mai puţin performante. În contrast, cele mai performante au fost metalurgia 
(+28%), industria alimentară (+15,9%) şi grupa mijloacelor de transport 

rutier (+8,6%). Nivelul 
stocurilor în aceste trei 
sectoare este sub media 
industriei prelucrătoare şi 
se află în scădere fie în 
termeni nominali 
(metalurgia) sau în termeni 
reali (celelalte două). 

Productivitatea a crescut 
în aproape toate 
sectoarele industriei 
prelucrătoare (în Fig. 4 
termenul de comparaţie 
este iunie 2001; dacă 
facem comparaţia cu 
decembrie 2001, atunci 
apar creşteri semnificative 
de productivitate inclusiv 
în sectoarele de 
încălţăminte, de maşini şi 
echipamente mecanice. 
Productivitatea a crescut 
în medie cu 12,7%, cele 

mai impresionante creşteri fiind înregistrate în metalurgie (34,5% faţă de 
iunie 2001 şi 46,3% faţă de decembrie 2001) şi mijloace de transport rutier 
(23,6% faţă de iunie 2001 şi 46,3% faţă de decembrie 2001). O parte din 
aceste sporuri se datorează, totuşi, reducerilor de personal (numărul 
angajaţilor a scăzut cu 10% în metalurgie şi 9% în grupa de maşini şi 
echipamente), dar pe ansamblul industriei prelucrătoare, scăderea 
numărului de angajaţi a fost prea puţin relevantă (0,3%). 

FOCUS 

Fig. 4. Evoluţia productivităţii şi a salariilor, iunie 2002 faţă de 
iunie 2001 

 Productivitatea 
muncii W* 

Salariul 
real Sr** 

Raportul 
W / Sr 

Total industrie 12,1% 4,5% 1,073 
Industrie prelucrătoare 12,7% 3,2% 1,092 
• ind. alimentară 7,7% 6,2% 1,008 
• confecţii 11,1% -7,6% 1,202 
• încălţăminte - 4,4% 0,2% 0,953 
• metalurgie 34,5% 6,6% 1,261 
• maşini şi echipamente 

mecanice 
-1,4% 4,5% 0,943 

• maşini şi echipamente 
electrice 

3,8% -8,7% 1,136 

• mijloace de transport 
rutier 

23,6% 0,2% 1,233 

• mobilă 21,3% 6,3% 1,140 
Energie -2,7% 3,2% 0,943 
Legendă: 
* W = P/N, unde P este valoarea producţiei (în USD) şi N este numărul angajaţilor 
** Dedus din salariul nominal, folosind rata inflaţiei iunie-iunie de 24%  
Sursa: INSSE 
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Merită remarcat că aceste sectoare cele mai performante – metalurgie, 
mijloace de transport rutier şi industria alimentară – sunt dominate de 
capitalul străin. Metalurgia este ultima intrată în această categorie, urmare a 
privatizării SIDEX. Se poate emite ipoteza că efectele benefice de antrenare 
produse de investiţiile străine directe în aceste sectoare reprezintă un factor 
determinant major al creşterii productivităţii, dar o asemenea aserţiune 
trebuie susţinută la un nivel mai profund de dezagregare al datelor 
sectoriale. 

CREŞTEREA SALARIILOR REALE A FOST MENŢINUTĂ SUB CREŞTEREA 
PRODUCTIVITĂŢII, FAPT CARE A CONTRIBUIT LA PROCESUL DEZINFLAŢIONIST. 

 

Notă discordantă de la aceste evoluţii pozitive face însă sectorul energetic 
(incluzând energia electrică şi termică, gaze şi apă). Într-adevăr, la sfârşitul 
semestrului I/2002, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, productivitatea 
muncii a crescut cu 2,7%, salariul nominal cu 27,2%, iar preţurile de 
producţie au urcat cu 56,8%. Aceasta arată că simpla creştere a preţului 
energiei pentru consumatorul final nu reprezintă o strategie eficientă de 
restructurare/reformă. 

Creşterile de productivitate, care au depăşit sporul salariilor reale, într-un 
număr de sectoare industriale dominate de capitalul străin, constituie 
motorul creşterii economice din acest an.  

a. Comerţul exterior 

Un alt motor al creşterii pare să fi fost expansiunea comerţului exterior, deşi 
într-un ritm mai puţin impresionant decât în ultimii doi ani. În primul 
semestru din 2002, faţă de primul semestru 2001, exporturile totale au 
crescut cu 9,1% (6,7% cele cu UE). Iar importurile totale cu 3,1% (3,6% cele 
cu UE). Se poate spune şi că acest rezultat a fost influenţat de aprecierea 
Euro (faţă de dolarul american) într-un moment în care exporturile către UE 
reprezintă peste 65% din total. Gradul de acoperire s-a îmbunătăţit uşor pe 
ansamblu (77,9% faţă de 73,2% în 2001 şi de 79,4% în 2000) şi cu UE 
(90,7% faţă de 86,5% în 2001 şi 79,4% în 2000), dar a scăzut cu CEFTA-5 
(42,9% faţă de 44,2% în 2001 şi 52% în 2000). 

Totuşi, nici o schimbare majoră nu a avut loc nici în structura şi nici în 
performanţa comerţului exterior, poate exceptând creşterea exporturilor de 
produse minerale către UE (acest grup are acum 5,6% din exporturi faţă de 
2,4% anul trecut). Grupa de maşini şi echipamente continuă să reducă 
dezavantajele comparative, ceea ce poate sugera că firmele locale 
desfăşoară tot mai multe stadii de producţie. Aşa cum am avertizat în 
Raportul anual de prevenire a crizelor din 2001 şi în Raportul nostru lunar 
(3/2002), comerţul cu produse agricole s-a înrăutăţit la toate grupele, 
urmare a progreselor în liberalizarea deplină a comerţului cu aceste produse 
pe relaţia cu UE. 

b. Sectorul extern 
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Deficitul comercial a scăzut, prin prisma creşterii mai rapide a exporturilor 
decât importurile, contribuind la diminuarea deficitului de cont curent. 
Transferurile private rămân decisive în finanţarea acestui deficit; mai 
mult, ele au crescut cu 45% în primul semestru, şi continuă să 
reprezinte, pentru al treilea an consecutiv, principala sursă de capital 
străin în economia românească. 

Poate cea mai şocantă modificare observată în balanţa de plăţi o reprezintă 
creşterea puternică a ieşirilor de capital: ieşirile de capital din balanţa de 
venituri au crescut cu 51%, ieşirile din investiţii de portofoliu mai mult decât 
s-au dublat (411 mil. USD în primul semestru 2002), şi acelaşi lucru este 
valabil pentru depozitele rezidenţilor în străinătate. Numai din aceste trei 
poziţii ale balanţei de plăţi, ieşirile de capital din primul semestru 2002 le-au 
depăşit pe cele din primul semestru 2001 cu mai mult de jumătate de miliard 

de dolari. Explicaţia ar 
putea consta în procesul 
de liberalizare a contului 
de capital, care a încurajat 
plecările de capital. În 
aceleaşi coordonate se 
înscrie şi minimul istoric pe 
care l-a atins contul net de 
erori şi omisiuni (datele pe 
primele cinci luni arătau 
chiar erori şi omisiuni net 
negative), ieşirile 
neînregistrate de capital 
egalând aproape intrările 
neînregistrate de capital, 
pentru prima dată. 
Deocamdată, accesul la 
pieţele internaţionale de 

capital compensează aceste ieşiri, datoria externă crescând cu 1,3 miliarde 
dolari în primele şase luni ale anului. 

CONCLUZIE 

În primul semestru 2002 creşterea a fost determinată de câştigurile de 
productivitate în industria prelucrătoare, în special din sectoare dominate de 
capitalul străin şi de expansiunea comerţului exterior. Evoluţiile pozitive din 
economia românească (potolirea inflaţiei, acumularea de rezerve 
internaţionale, accesul mai ieftin la pieţele externe de capital şi relaţiile 
bune cu instituţiile financiare internaţionale, etc.) nu ar trebuie să ascundă 
partea mai puţin strălucitoare a lucrurilor. De exemplu, dacă utilităţile nu se 
angajează în restructurări de amploare, sectorul energetic va continua să 
afecteze economia (productivitate scăzută, salarii reale mari) şi să-i 
încetinească creşterea.  

*** 

Fig. 5. Balanţa de plăţi, poziţii selectate, sold, mil. USD  

 Sem. I 
2001 

Sem I  
2002 

Contul curent, din care:  -1306 -909 
- bunuri şi servicii 

din care turism 
- 1588 

- 63 
- 1288 

- 28 
- venituri (din investiţii directe, 

de portofoliu şi de capital) 
- 227 - 343 

- transferuri private 419 609 
Contul de capital, din care: 834 847 
- investiţii străine directe 436 480 
- investiţii de portofoliu 735 289 
- depozite ale rezidenţilor în 

străinătate 
135 326 

- Erori şi omisiuni  472 62 
Sursa: INSSE 
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