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EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 

INDICATORI Tendinţa. 
Generală

Ultima 
evoluţie

Nov 
2001

Oct 
2001

Sep 
2001

Aug 
2001 

Iul 
2001

Iun 
2001

May 
2001

Apr 
2001

Mar 
2001

Feb 
2001

Ian  
2001 

Creştere PIB (trimestrial analizată) %   5.1   4.8   

Devalorizarea leului, % 1.67 1.81 1.40 1.42 1.59 1.41 1.91 2.35 1.87 2.06 2.26 

Inflaţia, % 2.7 2.4 1.9 2.2 1.3 1.6 1.7 2.7 2 2.3 3.7 

Producţia industrială, % evoluţie -0.5 -1.7 0.2 -5.3 7.6 -3.4 11.4 4.1 4.9 

Deficit comercial, FOB/CIF (milioane US$) 508.5 145.4 198.1 272 294 484 447 228 334 260 

Rata şomajului, % 7.7 7.8 8.1 8.4 8.8 9.3 9.9 10.4 10.8 10.8 

Număr de angajaţi (,000) 4,551.7 4,546 4,542 4,530 4,521 4,485 4,467 4,448 4,414 

Salariu net, % evoluţie  
(Ian 2001 = 104 US$) 

− 2.7 -0.3 0.4 2.6 0.6 -5.7 5.1 6.7 -7.2  

Creşterea cifrei de afaceri a companiilor străine 
din România (KPMG sondaj trimestrial), % 

 65* 60 55   

Neîncrederea în lumea exterioară, (de acord cu 
„Nici o organizaţie internaţională precum FMI 
sau UE n-ar trebui să spună românilor cum să-şi 
conducă ţara”) % 

53.3  56   

Încrederea în Guvern (actualul guvern poate 
îmbunătăţi situaţia) (sondaj BOP), % 

49.1 47.4 48** 46 57  

Pesimism, % 
(Ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită) 

− 48 42.8 44** 54 52 54 53 

Bunăstare subiectivă, % 
(trăiesc mai bine decât anul trecut) 

− 22.5 18.7** 19 16 18 17 

 

* previziune  ** exclusiv pentru populaţia urbană 
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P E  S C U R T  
 

Indicatorii din ultima lună anunţă o tendinţă îngrijorătoare a economiei 
româneşti: inflaţia este în creştere şi s-a înregistrat cel mai mare deficit 
comercial din acest an - de peste trei ori mai mare în octombrie faţă de 
septembrie.  

Secţiunea Regional a reportului explică de ce rezultatele recentelor alegeri 
prezidenţiale din Bulgaria nu vor avea un efect semnificativ asupra procesului 
de integrare în UE al vecinilor de la sud. Analiza ultimului set de rapoarte de 
ţară ale Comisiei Europene demonstrează din nou că există un cerc vicios 
între ritmul scăzut al creşterii, nivelul redus al investiţiilor şi prognozele 
pesimiste ale Comisiei - care descurajează posibilii investitori străini în zonă şi 
devin astfel predicţii auto-confirmate. În cazul României şi Bulgariei, acest 
cerc vicios poate fi spart doar de un angajament ferm din partea UE de a 
integra cele două ţări într-un viitor nu foarte îndepărtat.  

Secţiunea Politic şi Legal continuă analiza raportului Comisiei Europene şi 
dă un avertisment în privinţa politicilor de media în România. Setul de 
indicatori urmăriţi prin sondaje arată de asemenea că nemulţumirea generală 
este în creştere.  

Secţiunea Social ia în considerare efectele adoptării bugetului de stat pe 2002 
în ceea ce priveşte sindicatele. Chiar dacă acestea sunt nemulţumite de 
aparenta incapacitate a guvernului de a pune în practică anumite promisiuni 
de la începutul mandatului, potenţialul distructiv al acestor stări de spirit este 
în scădere, deoarece liderii de sindicate au mai mult de câştigat cooperând cu 
guvernul decât dintr-o confuntare cu acesta. Secţiunea include o analiză 
specială a situaţiei din Valea Jiului, unde sărăcia extremă ameninţă serios 
stabilitatea socială iar măsurile active de ocupare a forţei de muncă au dat 
rezultate dezamăgitoare. 

În fine, secţiunea Economic analizează efectele introducerii Euro asupra 
economiei româneşti. Autorii afirmă că ar fi contraproductivă legarea prea 
strânsă a leului de Euro înainte de integrarea României în UE. De asemenea, 
această secţiune se concentrează asupra politicilor agricole şi rămânerii în 
urmă în programul Sapard.  
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1 IANUARIE 2002: EURO ŞI ECONOMIA 

ROMÂNEASCĂ 

 

de Daniel Dăianu 

 

Am asistat în ultimele luni la un efort extraordinar al guvernelor din UE de a 
finaliza pregătirile pentru apariţia bancnotelor şi monezilor Euro. Guvernele 
şi băncile trebuie să fie pregătite pentru operaţia tehnică de conversie, iar 
cetăţenii trebuie să fie bine informaţi pentru a se adapta acestei schimbări. 
Cum va afecta acest eveniment România, ca ţară europeană şi candidată la 
aderare? La această întrebare se poate răspunde dintr-o perspectivă îngustă, 
care se referă la implicaţiile introducerii bancnotelor şi monezilor Euro. Există 
însă şi un răspuns mai amplu, de mai mare importanţă, care abordează 
problema în direcţia convergenţei nominale şi reale necesare pentru aderare. 

1. Înlăturarea unui clişeu 

Oricât de redundant ar putea suna pentru unii observatori, merită reamintit că 
Euro se află în circulaţie, ca monedă de cont şi de tranzacţie, de ceva timp!1 
Ceea ce se întâmplă la începutul anului viitor este numai introducerea 
bancnotelor şi monezilor Euro, care vor înlocui monedele naţionale în 
majoritatea zonei UE2. Iată de ce a discuta despre introducerea Euro, fără a 
face precizările necesare, este de natură să inducă în eroare într-un mod 

                                                 
1 Data oficială de naştere a Euro a fost 1 ianuarie 1999. 
2 Excepţie fac Marea Britanie, Danemarca şi Suedia. 

 
ECONOMIC 
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fundamental. Oricum, guvernele UE şi autorităţile monetare sunt preocupate 
în modul cel mai serios de desfăşurarea fără probleme a acestei operaţiuni. 
Există temeri privind falsurile care pot fi folosite de grupările criminale, 
subminând credibilitatea Euro şi provocând îngrijorare la nivelul Băncii 
Centrale Europene (BCE), ca gardian al stabilităţii monetare. Însă o muncă 
asiduă de prevenire a avut loc, reducând sever şansele de materializare a 
acestei temeri în ţările UE. De asemenea, va exista foarte probabil un decalaj 
de adaptare al firmelor şi indivizilor la existenţa materială a Euro, în pofida 
unei campanii susţinute de informare. 

Introducerea bancnotelor şi monezilor Euro este menită să transmită un 
mesaj puternic privind ireversibilitatea Uniunii Monetare, să susţină viitorul 
monedei unice europene (într-un moment de slăbiciune continuă faţă de 
dolarul american) şi să-i întărească rolul de monedă internaţională de rezervă 
şi de tranzacţie.3 Performanţele Euro în această perioadă depind în principal 
de evoluţia economiei din zona Euro comparativ cu evoluţia altor zone 
semnificative ale economiei mondiale, în mod special comparativ cu evoluţia 
economiei americane. Este cert că următoarea fază a existenţei Euro – în 
contextul negativ al unor semnale îngrijorătoare de încetinire a creşterii în 
zona Euro – depinde de mai buna coordonare a politicii economice între 
statele membre UE. 

2. Impactul Euro asupra ţărilor candidate (cazul României) – 
privire pe termen lung 

Naşterea Euro (crearea zonei Euro) indică tendinţa aproape irepresibilă de 
formare a blocurilor comerciale şi monetare. Pe fondul volatilităţii crescânde a 
pieţelor financiare internaţionale, acest fenomen este salutat de cei ce 
apreciază avantajele zonei monetare optimale4 – aceasta din urmă fiind privită ca 
un adăpost. Cât de repede ar trebui acest adăpost monetar să se deschidă 
pentru alte ţări? Altfel spus, pot ţările candidate să adere la Uniunea Monetară 
(UM) simultan cu aderarea la UE? Aceasta nu este o întrebare lipsită de 
importanţă, indiferent dacă integrarea în UE se produce în primul val (în 
următorii doi ani) sau mai târziu. 

Convergenţa nominală şi reală 

Întrebarea de mai sus ne conduce la chestiunea fundamentală a convergenţei 
nominale şi reale. Conform accepţiunii existente în UE (criteriile de la 
Maastricht), convergenţa nominală se referă la: diferenţialul inflaţiei să nu 
                                                 
3 Este sugestiv în această privinţă faptul că, în Noiembrie trecut, China a anunţat o creştere a 
părţii din rezervele sale internaţionale denominate în Euro; la acea vreme, faptul respectiv a 
determinat o uşoară apreciere a Euro faţă de dolar. 
4 Economistul american Robert Mundell a teoretizat acest aspect la începutul anilor 60 ai 
secolului trecut. 
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depăşească în mod durabil cu mai mult de 1.5% media ratei inflaţiei în trei ţări 
cu cea mai scăzută inflaţie din zona Euro5; diferenţialul dobânzii pe termen 
lung să nu depăşească cu mai mult de 2% media celor trei ţări menţionate; 
deficitul bugetar anual să nu depăşească în mod durabil 3% din PIB şi datoria 
publică să nu depăşească 60% din PIB; cursul de schimb să nu varieze în afara 
bandei de fluctuaţie stabilită prin Mecanismul Ratei de Schimb (ERM) timp de 
doi ani înainte de aderare6. Convergenţa reală se referă la reducerea decalajului 
în venitul pe locuitor, care este condiţionată de câştiguri importante de 
productivitate şi de convergenţa preţurilor relative. Fig. 1 prezintă unele date 
privind convergenţa nominală şi reală. 

Unii pot argumenta că fixarea mai rapidă de Euro (printr-un Consiliu Monetar 
cu Euro ca monedă de referinţă7, sau Euro-izare chiar înainte de aderarea la 
UE) ar sprijini accelerarea reformelor structurale şi a procesului de 
convergenţă8. Pe de altă parte, grăbirea unei raportări stabile la Euro nu este 
lipsită de riscuri şi costuri; aceste riscuri provin din persistenţa probabilă a 
unui diferenţial semnificativ al inflaţiei (în parte cauzat de efectul Balassa-
Samuelsson) şi, ca urmare, din pierderea previzibilă de competitivitate externă 
în timp. Totodată, nu trebuie subestimată restrângerea (dispariţia) 
instrumentelor de politică monetară şi valutară folosite la ajustarea balanţei de 
plăţi. În plus, ar putea să apară supraîndatorarea externă şi, în consecinţă, o 
severă criză a balanţei de plăţi, ceea ce ar anihila încrederea într-o politică de 
strângere rapidă a legăturilor cu Euro. 

Pentru o economie mică, deschisă, în care preţurile se stabilesc pe piaţa 
internaţională, acest efect implică o rată a inflaţiei mai mare decât în ţara de 
referinţă (zona Euro); aceasta s-ar produce deoarece creşterile de 
productivitate nu s-ar reflecta în scăderea preţurilor interne. Diferenţialul 
inflaţiei (raportat la zona Euro) va intra în contradicţie cu criteriul 
convergenţei nominale care se referă la inflaţie. O serie de calcule ne arată că 
un diferenţial al inflaţiei între 1.5% - 2.5% pe an va persista pentru o perioadă 
substanţială de timp9. Opţiunile de politică se rezumă la: fie ţara candidată 
găseşte o soluţie de reducere a inflaţiei în concordanţă cu criteriul 
convergenţei nominale, ceea ce se poate dovedi costisitor din punctul de 
vedere al producţiei; sau trebuie intervenit asupra criteriului în sine, ceea ce nu 
va fi posibil decât dacă UE adoptă o decizie politică în acest sens. 

                                                 
5 Unde rata anuală a inflaţiei se situează de ani buni la 1.5%-2%. 
6 Aceste criterii sunt suplimentate de alte exigenţe decurgând din Art. 121 al Acordului UE: 
integrarea pieţelor, situaţia balanţei contului curent, situaţia de pe piaţa muncii, etc. 
7 Consiliul Monetar fixează valoarea monedei naţionale raportate la o monedă de rezervă, iar 
raza de acţiune a politicii monetare devine nulă; dinamica ofertei monetare depinde numai de 
intrările şi ieşirile de rezerve internaţionale ale băncii centrale. 
8 Cu câţiva ani în urmă, o dezbatere intensă a avut loc cu privire la oportunitatea unui 
Consiliu Monetar în România. Dezbaterea a fost determinată de aparenta neputinţă de a 
reduce inflaţia ridicată. 
9 T. Broeck and T.Slock (IMF Working Paper, no.56/2001; UN/ECE, Economic Survey of 
Europe, 2001 (capitolul 6); F.Coricelli and M. Jazbec, CEPR Discussion Paper no.2689, 2001 
(vezi şi Bundesbank Monthly Report, October, 2001, pp. 25) 
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Mai mult, o raportare prea rapidă la Euro ar putea să afecteze procesul de 
ajungere din urmă din cauza compromisului dintre creştere economică şi 
inflaţie. O încercare de reducere a inflaţiei la nivelul de referinţă din zona 
Euro poate impieta semnificativ asupra creşterii. Iar fără o rată de creştere 
considerabil mai mare decât în zona Euro, convergenţa reală va rămâne un 
obiectiv îndepărtat, diminuându-se perspectivele unei aderări timpurii la UE. 

Dilema de politică economică evidenţiată nu pare foarte urgentă pentru 
România, care are încă un drum lung de parcurs în controlarea inflaţiei. Pe de 
altă parte, această dilemă nu este lipsită de semnificaţie în măsura în care luăm 
în considerare: a) ritmul dezinflaţiei (graduală sau abruptă); şi b) oportunitatea 
grăbirii unei raportări mai strânse la Euro, ca modalitate de accelerare a 
reformelor structurale şi a convergenţei. 

Începând din 2000, România a adoptat o politică de dezinflaţie graduală, 
motivată de existenţa unor aşteptări inflaţioniste puternice şi de costurile 
anticipate asociate reducerii drastice a lichidităţii interne – inclusiv de 
tensiunile pe care o dezinflaţie rapidă le-ar induce în sistemul bancar. Politica 
opusă, care implică o raportare rapidă la Euro ca mijloc de accelerare a 
reformelor structurale, este considerată contraproductivă (prea costisitoare), 
urmând să provoace, în cele din urmă, eşecul politicii dezinflaţioniste (de 
stabilizare) şi să perpetueze ciclurile de tip avânt-prăbuşire înregistrate în 
ultimul deceniu. Un astfel de raţionament este în bună măsură echilibrat şi 
realist. 

Către un Leu “greu”? 

Deducţiile anterioare ne pot ajuta să selectăm argumente în favoarea şi 
împotriva acţiunii de tăiere a câtorva zerouri (patru) din cursul de schimb al 
Leului raportat la dolar sau la Euro – practic, crearea Leului “greu”. Băncile 
comerciale româneşti se plâng de faptul că slăbiciunea nominală a Leului le 
afectează tranzacţiile şi calculele, şi solicită o trecere rapidă la Leul “greu”.10 
Există şi opinia contrară, împărtăşită de oficialii BNR, care ar prefera să 
menţină un Leu “uşor” pentru încă o perioadă.11 Argumentarea acestei 
perspective poate fi făcută pe câteva direcţii de gândire. Un astfel de curent de 
gândire consideră că, din moment ce dezinflaţia este graduală, este mai bine să 
se aştepte doi ani (când inflaţia va ajunge aproape de un nivel cu o singură 
cifră) pentru a se efectua această operaţiune. Un alt curent de gândire, care nu 
este explicit, dar “pluteşte în aer”, presupune succesul programului 
dezinflaţionist până în 2005 şi sugerează posibilitatea legării rapide de Euro la 
acea dată. O prezumţie implicită pare a fi că România va fi pregătită de 
aderare la acea dată. Mai multe “baloane de încercare” au fost lansate recent în 

                                                 
10 Vezi Ziarul financiar şi Adevărul, 21 noiembrie, 2001 
11 Trebuie spus că dacă decizia de trecere la Leul “greu” ar fi luată astăzi, pregătirile tehnice şi 
implementarea efectivă ar necesita cel puţin un an. 
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acest sens12. Dacă această interpretare a intenţiilor BNR este corectă, apariţia 
Leului “greu” ar deveni o operaţiune inutilă. 

Să recapitulăm. România trebuie să fie mai convingătoare în materie de 
reforme structurale, şi accelerarea acestora ar fi mai mult decât binevenită. Ar 
fi însă destul de riscant să se folosească Euro drept ancoră a economiei 
româneşti, printr-o raportare fixă la acesta prea curând, adică anterior aderării 
la UE. Esenţa politicii de dezinflaţie graduale ne indică aceeaşi direcţie. Iar 
coeficienţii scăzuţi de corelare13 (ca indicatori ai convergenţei reale) 
evidenţiază costurile asociate renunţării la suveranitatea monetară într-un 
moment în care instrumentele de ajustare sunt încă foarte necesare. Desigur, 
se poate specula privind beneficiile mobilităţii forţei de muncă peste graniţele 
UE14 (ca mecanism de ajustare) şi transferurile fiscale de la Bruxelles ca factor 
de relaxare a condiţiilor monetare înnăsprite, dar acestea sunt scenarii mai 
degrabă nerealiste. Crizele financiare din ţări care au recurs la fixarea cursului 
(Argentina, de exemplu) ar trebui să ofere încă un avertisment în această 
direcţie. În sfârşit, dar nu în cele din urmă, BCE poate fi destul de rezervată în 
acceptarea Euro-izării, când aceasta este percepută ca dând naştere unor 
potenţiale obligaţii financiare pentru UE. În concluzie, BNR ar fi bine sfătuită 
să acorde mai multă atenţie opiniei băncilor comerciale şi să aibe în vedere 
opţiunea pentru un Leu “greu” în următorii doi ani. 

3. Preocupări mai pământene pentru Banca Naţională – 
privire pe termen scurt 

BNR are responsabilităţi directe şi indirecte legate de introducerea 
tehnică fără probleme a bancnotelor şi monezilor Euro. 

Preocuparea directă a BNR şi responsabilitatea sa se referă la controlul 
lichidităţii şi la condiţiile de pe piaţa valutară. Referitor la controlul lichidităţii, 
un aspect important este prevenirea circulaţiei falsurilor. Acest risc poate fi 
mai mare într-o ţara candidată (România) în care multe operaţiuni se 
desfăşoară în numerar15, şi în măsura în care autorităţile publice (monetare) 
sunt mai puţin specializate în rezolvarea unor cazuri de încălcare a legii. Un alt 

                                                 
12 S-a relatat că, la un seminar recent despre bancnotele şi monezile Euro, oficialii BNR s-ar fi 
întrebat retoric dacă o trecere rapidă la adoptarea Euro, de presupus la momentul în care 
inflaţia va fi la nivelul unei singure cifre (până în 2005), nu ar face redundantă operaţiunea de 
introducere a Leului “greu” (Adevărul, 21 noiembrie, 2001). 
13 Aceşti coeficienţi se referă la dinamica producţiei industriale, rata şomajului, etc. 
14 Exportul de forţă de muncă din România şi transferurile private curente ample care 
acoperă o parte a deficitului comercial. În ultimii ani transferurile private s-au situat în jurul a 
1 miliard USD. 
15 Înclinaţia populaţiei de a folosi numerar în loc de conturi bancare este legată de mărimea 
economiei subterane şi de lipsa de încredere în instituţiile bancare (financiare, în general). 
Ponderea tranzacţiilor în numerar în totalul tranzacţiilor este de aproximativ 12% în 
România, comparativ cu 5% în Vestul Europei şi 3% în SUA (conform Guvernatorului BNR, 
Ziarul Financiar, 5 noiembrie 2001) 
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aspect priveşte posibila modificare în compoziţia masei monetare în circulaţie, 
dacă indivizii devin circumspecţi asupra deţinerii de Euro. Această teamă 
poate fi depăşită în regiunile ţării în care marca germană este preferată ca 
monedă paralelă de tranzacţie şi economisire, dar, pe ansamblu, o anumită 
presiune ar putea să apară pe termen scurt pe piaţa valutară. Asemenea 
presiune ar proveni din înclinaţia unor persoane de a creşte deţinerile în 
dolari, comparativ cu compoziţia curentă a portofoliului lor de numerar. 
Conform unor estimări, monede ale ţărilor UE reprezentând echivalentul a 
500 milioane dolari vor apărea la casieriile băncilor pentru conversie.16 Din 
această sumă, cu cât va fi mai mare ponderea conversiilor în dolari, cu atât va 
fi mai puternică presiunea de depreciere a Euro pe piaţa valutară locală. Este 
adevărat că distribuţia operaţiunilor de conversie depinde mult de termenul 
legal în care această conversie poate fi efectuată. 

Fig. 1. Indicatori economici pentru ţările candidate la UE, 2000  

 Venitul/ locuitor, la 
paritatea puterii de 
cumpărare, % din 

media UE 

Creştere
a reală 
PIB, % 

Bugetul 
public, 
% PIB 

Indicele preţurilor 
producţiei 
industriale 

Deficitul 
contului 

curent 

Bulgaria 24 5.8 -1.0 10.4 -5.8 
Estonia 38 6.9 -0.7 4 -6.4 
Letonia 29 6.6 -3.0 2.6 -6.8 
Lituania 29 3.3 -3.3 1.0 -6.0 
Malta 53 5.0 -7.1 2.4 -14.5 
Polonia 39 4 -3 10.1 -6.3 
România 27 1.6 -3.7 45.7 -3.9 
Slovacia 48 2.2 -3.5 12 -3.7 
Slovenia 71 4.6 -1.3 8.9 -3.2 
Republica Cehă 66 2.9 -4.9 4 -4.6 
Ungaria 52 5.2 -3.3 8.2 -3.6 
Cipru 82 4.8 -2.7 4.1 -5.0 
Cei 12 44 4.1 -3.2 12.9 -5.3 
UE-15 100 3.3 1.2 2.1 -.0 

Sursa: Bundesbank, Monthly Report, October, p.21 
 
De importanţă critică pentru politica valutară este moneda de referinţă aleasă 
de BNR. Pentru o perioadă îndelungată, dolarul a fost regele indiscutabil. 
Situaţia s-a schimbat considerabil datorită creşterii ponderii UE în comerţul 
exterior al României (Fig. 2). Acest comerţ, care s-a aflat mereu în creştere, 
reprezentând în prezent peste 60% din exporturile şi importurile României, 
reprezintă un argument în favoarea raportării Leului la Euro. BNR pare 
constrânsă să alcătuiască un coş valutar format din dolar şi Euro, care poate 
oferi o soluţie temporară pentru trecerea la Euro ca monedă de referinţă în 
politica valuatră; deşi destul de dificilă din punct de vedere operaţional, o 

                                                 
16 Conform băncilor comerciale (vezi Ziarul Financiar, 5 noiembrie 2001) 
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asemenea mişcare pare rezonabilă, răspunzând îngrijorărilor exportatorilor şi 
importatorilor români în această direcţie. Pe de o parte, de vreme ce comerţul 
României cu UE este relativ simetric, impactul renunţării parţiale la dolar este 
atenuat. Pe de altă parte, compoziţia datoriei externe – preponderent 
denominată în dolari – constituie un argument împotriva trecerii rapide la 
Euro ca monedă de referinţă. 

Fig. 2. Distribuţia geografică a exporturilor şi importurilor (1999, 2000) 
Structura (%) 

1999 2000 

 

Export Import Export Import 

UE-15, din care: 65.5 60.3 63.8 56.5 
Italia 32.5 32.5 35.0 33.1 
Germania 27.1 28.4 24.6 26.0 
Franţa 9.5 11.1 10.9 10.8 
Marea Britanie 7.4 7.0 8.2 7.2 
Olanda 5.9 3.7 5.0 3.8 
Grecia 3.9 3.2 4.9 5.0 

 

 

SCHIMBAREA ORIENTĂRII: SUBVENŢII LA INPUTURI 
VS SUBVENŢII PE PRODUS ÎN AGRICULTURĂ 

 
 
Bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei  şi Pădurilor pe anul 2002 
reflectă cea mai amestecată situaţie din ultimii şapte ani în ce priveşte sprijinul 
statului pentru agricultură. Fiecare măsură luată cu intenţii pozitive are 
reversul amplificării riscurilor de a eşua în clientelism. 

Fig. 1 pune în evidenţă o primă constatare, pozitivă: continuarea alocărilor 
descrescătoare de la buget începute în 1997, o dată cu renunţarea la controlul 
preţurilor / adaosurilor pe principalele filiere agro-alimentare (grîu, lapte, 
carne de porc, pasăre, etc). Acest declin, în principal al subvenţiilor, era 
necesar ţinînd cont de lipsa de transparenţă şi eficienţa scăzută a măsurilor din 
ultimii ani. Totodată, această reducere a sumelor distribuite de minister va 
înăspri lupta pentru accederea la ele. Mecanismele de alocare încă nu sînt 
cunoscute în detaliu, dar e puţin probabil ca ele să nu ţină cont de interesele 
celor mai puternici producători, în dauna celor mai mici. 

Este încurajatoare partea mai mare decât în toţi anii trecuţi (peste 30%) 
alocată altor cheltuieli decât subvenţiile, dar nu e sigur că ea se va 
concretiza într-o ofertă mai bună de bunuri publice (gen cercetare, 
extensie, informaţii de piaţă). La urma urmei, banii ar putea fi folosiţi la 
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perpetuarea unei administraţii numeroase care să gestioneze intervenţiile 
statului şi la includerea în bugetul ministerului a unor sume necesare 
pentru plata unor împrumuturi externe de la începutul anilor ’90. 

Un alt aspect pozitiv poate fi încercarea MAAP de a introduce unele 
mecanisme folosite pentru subvenţionarea agriculturii în ţările Uniunii 
Europene. Partea proastă este că acele intervenţii scumpe, suportate de 
bugetul generos alocat agriculturii comunitare, nu pot fi aplicate în 
România fără riscul transformării lor în măsuri discriminatorii şi 
netransparente. Este meritorie încercarea de a acorda cele mai multe 
subvenţii direct la producător, dar mecanismul avut în vedere nu poate 
asigura corectitudinea alocărilor şi nici încadrarea în sumele prevăzute de 
buget. 

Fig. 1. Bugetul MAAP
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Caracteristicile unor subvenţii eficiente, destul de rar întîlnite în agricultura 
României,  sînt următoarele:  

• dimensiuni rezonabile  

• perioadă limitată  

• bună direcţionare  

• alocare echitabilă, evitându-se distorsionarea pieţei produselor agricole  

Ceea ce s-a practicat până acum în România a fost o combinaţie de subvenţii 
pentru inputuri (de exemplu: cupoanele agricole, subvenţiile pentru sămânţă 
certificată, subvenţiile pentru irigaţii) şi pentru produsele agricole (de 
exemplu: primele la lapte, primele la export). Fiecare dintre ele poate folosi un 



R A P O R T  D E  A V E R T I S M E N T  P R I V I N D   
P O T E N Ţ I A L U L  D E  C R I Z Ă  -  R O M Â N I A  7  / 2 0 0 1  

 12 

mecanism de alocare directă, subvenţiile fiind atribuite producătorilor agricoli 
(ca în cazul cupoanelor sau primelor la lapte) sau indirectă, subvenţiile fiind 
plătite intermediarilor (ca în cazul primelor la export sau subvenţiilor pentru 
seminţe).  

Subvenţiile acordate direct sînt preferabile atunci cînd grupul-ţintă de 
beneficiari poate fi uşor identificat, iar corectitudinea alocării poate fi asigurată 
cu costuri mici. Schema de cupoane din 1997 este un exemplu de subvenţie 
directă, pentru inputuri, care a evitat distorsionarea pieţelor agricole. Micile 
modificări anuale care au urmat au remodelat-o însă conform cu reflexele 
administraţiei neglijente şi corupte care o derula. Programul din anul 2001, 
”milionul pentru hectarul lucrat”, s-a îndepărtat aproape complet de 
obiectivele iniţiale (redirecţionarea subvenţiilor dinspre fermele de stat, 
dezvoltarea pieţelor inputurilor agricole, creşterea producţiei micilor ferme). 
Renunţarea la acest mecanism în 2002 nu va produce schimbări semnificative 
la nivelul fermei - cu excepţia unei reduceri a veniturilor echivalente azi mai 
degrabă cu asistenţa socială.  

 

Fig. 4. Numărul infracţiunilor este în 
creştere. 
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Pentru o evaluare globală a diverselor intervenţii am separat subvenţiile la 
inputuri de cele pentru produsele agricole. Fig. 2 arată o tendinţă de revenire 
la modelul anilor ’94-’96, la dimensiuni mult reduse însă. Revenirea nu este 
completă şi nici nu ar fi putut fi, ţinînd cont de falimentul recunoscut public al 
acelor politici agricole şi de reformă care a avut loc în perioada 1997-2000, 
incluzînd privatizarea unităţilor agroalimentare şi liberalizarea preţurilor 
produselor agricole. Controlul statului asupra filierelor agro-alimentare nu mai 
poate fi acelaşi, dar alocarea discreţionară din acele timpuri poate fi reprodusă 
uşor de actualele structuri. În condiţiile subvenţiilor limitate, va creşte riscul 
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apariţiei unor mecanisme clientelare de alocare a acestora. Marii producători, 
favorizaţi şi de Ordonanţa de Urgenţă privind exploataţiile agricole 
(nr.108/2001), vor folosi influenţa asupra administraţiei pentru a primi cu 
prioritate subvenţiile promise de guvern. 

 

Notă: Pentru comparabilitate, în ambele grafice toate sumele au fost transformate din lei în 
$. Pentru anii 1994-2000 sumele efectiv cheltuite au fost transformate folosind rata medie 
de schimb leu/dolar. Pentru 2001 sumele sînt cele de la ultima rectificare, iar rata de 
schimb una aproximativă (28000lei/$). Pentru 2002 sumele sînt cele din bugetul aprobat, 
iar rata de schimb luată în calcul 35000 lei/$. 

 

 

PROGRAMUL SAPARD: OPTIMISM PREA MULT, 
PROBLEME SUFICIENTE 

 
 
 
Programul SAPARD de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală nu 
s-a bucurat încă de la început de atenţia cuvenită. Întârzierile acumulate atunci 
continuă să afecteze buna desfăşurare a programului chiar dacă există unele 
încercări de recuperarea a decalajului. Programul SAPARD este instrumentul 
financiar care, are ca obiective prioritare, facilitarea implementării acquis-ului 
comunitar pentru sectorul agricol şi zonele rurale, conform principiilor 
Politicii Agricole Comune. 

Obsevaţii: 

- Dezvoltarea întârziată a programului SAPARD reflectă interesul redus pe 
care toate guvernele – inclusiv cel prezent - l-au avut pentru problema 
agriculturii. În consecinţă, ultimul raport de preaderare al Comisiei Europene 
menţionează: “…limited progressing meeting the Accesion Partnerschip 
priorieties in the agricultural sector” 

- Autorităţile române sunt foarte optimiste şi cred că fondurile din 2000, 
returnate spre 2001 cu condiţia folosirii lor până la sfârşitul anului 2002, nu 
sunt fonduri pierdute. Nu ţin însă cont de faptul că în 2002, în primul an de 
funcţionare a agenţiei, instituţia va trebui să gestioneze un fond dublu de bani 
(150 + 150 milioane euro) în condiţiile în care procedurile de lucru nu sunt 
rodate, funcţionarii la început, iar ofertele pentru proiecte limitate la trei 
domenii şi aproape deloc popularizate. 

Pentru ca Agenţia SAPARD să devină operaţională şi să deruleze fondurile 
Programului SAPARD, aceasta trebuie să fie acreditată la nivel naţional, după 
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care urmează acreditarea finală a Comisiei Europene şi emiterea Deciziei CE 
privind conferirea managementului asistenţei descentralizate SAPARD.  

De la începutul anului s-a reuşit recuperearea a o parte din întârzierile 
existente care au dus la decalarea fondurilor de ţară pentru 2000. Principalii 
paşi făcuţi au fost următorii: Parlamentul României a promulgat legile de 
ratificare a Acordului de Finanţare Multianual (Legea nr.316/2001) şi a 
Acordului de Finanţare Anual (Legea nr.317/2001), pentru Programul 
SAPARD; constituirea Autorităţii de Management pentru Programul 
SAPARD în cadrul Ministerului Integrării Europene; s-a constituit Comitetul 
de Monitorizare pentru Programul SAPARD – Decizia nr. 271/2001 a prim-
ministrului (pentru coordonarea eficientă a derulării programului); s-a stabilit 
abilitatea de control a Curţii de Conturi (una din problemele menţionate în 
Raportul de peraderare la UE 2001). A fost promovată H.G. nr. 859/2001 
privind utilizarea Fondului Naţional pentru Programul SAPARD şi 
constituirea Comitetului de Acreditare Naţională SAPARD; s-a definitivat 
structura organizatorică naţională şi locală a Agenţiei SAPARD la nivel central 
şi teritorial – Birouri regionale (organigramă, ROF, norme metodologice de 
funcţionare, fişe de post); 

În scopul accelerării procesului de acreditare şi a preluării cât mai rapide a 
gestiunii Programului SAPARD, au fost identificate şi stabilite 3 măsuri 
prioritare de intervenţie: îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor 
agricole şi piscicole; dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale asistenţa 
tehnică  

În consecinţă, Fondului Naţional a primit favorabil cererea oficială de 
acreditare naţională a Agenţiei, însoţită de Raportul Auditului Intern al 
Agenţiei SAPARD (care include Planul de control şi Raportul de 
autoevaluare) şi de documentaţia sistemelor Agenţiei. 

Întârzierile care nu au fost recuperate sunt: 

1. Obţinerea avizelor asupra raportului preliminar de audit de la Comisia 
Europeană şi efectuarea acţiunilor corective (la data întocmirii acestui 
raport erau aşteptat acest aviz). 

2. Înfiinţarea centrelor de informare şi în localităţile unde îşi 
desfăşoară activitatea Birourile Regionale pentru Implementarea 
Programului SAPARD. Campania de promovare este extrem de 
importantă de vreme ce se aşteaptă depunerea unor proiecte care să 
poată utiliza o tranşă dublă de fonduri disponibile. 

3. Definitivarea manualelor de implementare a procedurilor de lucru 
şi a procedurilor de aplicare pentru fondurile disponibile 

4. Există încă o pregătire insuficientă a personalului atât la nivel 
central cât şi local. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât în 
primul an de activitate agenţia va trebui să administreze două tranşe 
de fonduri, concomitent.  
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TREND: MEDIUL ECONOMIC INTERNAŢIONAL 
Pe măsură ce în Europa de Vest încetinirea economiilor devine tot mai 
evidentă, România nu va putea rămâne izolată de aceste tendinţe. Germania, 
principalul nostru partener comercial, practic s-a oprit din creştere. Pe total 
UE, probabil că situaţia se va agrava încă şi mai mult în 2002 înainte de a se 
redresa (Fig. 5). În acest context, prognozele optimiste ale guvernului român 
de la începutul acestui an, confirmate în mod spectaculos până la această dată, 
sunt serios ameninţate de ultimele date provenind de la diverse instituţii 
internaţionale (Fig. 6).  

E drept, aceste prognoze sunt departe de a fi infailibile, chiar atunci când vin 
din partea unor organizaţii perfect onorabile. La începutul acetui an, de 
exemplu, majoritatea agenţiilor internaţionale considerau că economia 
românească va creşte cu o rată situată între 1.5 şi 2%; după cum s-a văzut, 
cifra reală va fi cel puţin dublă. Acest lucru s-a datorat volatilităţii extreme a 
mediului intern, care poate oferi oricând surprize, bune sau rele, şi 
dependenţei destul de mari a economiei româneşti de producţia agricolă care, 
fiind obţinută cu tehnici mai curând 'naturale', fluctuează mult în funcţie de 
condiţiile climaterice ale anului respectiv. În plus, toată Europa Centrală şi de 
Est (ECE) s-a dovedit destul de rezistentă în faţa crizei economice globale din 
2001: cu excepţia Poloniei, celelalte ţări din zonă au continuat să crească 
viguros în mijlocul pesimismului general.  

Fig. 5. Perspective de creştere în zona Euro, PIB
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Totuşi, o uşoară reducere a activităţii economice este de aşteptat şi în ECE. 
Evaluarea mediului de afaceri realizată de Institutul Naţional de Statistică 
(INSSE) arată că încrederea oamenilor de afaceri români în creşterea 
industrială a scăzut în ultimul trimestru al anului (Fig. 7). Acesta ar putea fi 
doar obişnuitul efect sezonier - de regulă activitatea scade în timpul lunilor de 
iarnă, în special în construcţii, un sector deosebit de dinamic în ultimii ani în 
România - dar poate de asemenea să semnaleze o încetinire reală. Vestea bună 
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este că sondajul arată că aşteptările sunt stabile în industria prelucrătoare şi 
comerţul cu amănuntul.  

 

Fig. 6. Perspective de creştere în România, PIB
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Fig. 7. Încrederea mediului de afaceri în România, 2001
sondaj trimestrial INSSE
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DEFICITUL COMERCIAL: DIN NOU ÎN CREŞTERE 

Fig. 8. Deficitul comercial, 2001. 
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În octombrie, deficitul comercial al României a explodat, ameninţând 
parametrii macroeconomici conveniţi cu FMI (Fig. 8). Urcând la 500 mil 
USD, deficitul este de peste trei ori mai mare decât în septembrie. Unii analişti 
sunt de părere că accelerarea importurilor (28% creştere faţă de luna 
precedentă) se datorează completării stocurilor de combustibil în sectorul 
energetic. Datele din Fig. 9 nu par totuşi să susţină acest lucru: se pare că 
importurile au crescut proporţional la toate categoriile de bunuri. Ca atare, 
fenomenul pare să se datoreze tradiţionalului efect sezonier: pe măsură ce 
anul se apropie de sfârşit creşte cererea internă de bunuri de consum, bunuri 
de folosinţă îndelungată şi chiar bunuri de capital. Tendinţa trebuie să 
preocupe guvernul român, deoarece e probabil să continue în noiembrie şi 
decembrie. Dacă se întâmplă aşa ceva, deficitul comercial cumulat pe tot anul 
2001 poate ajunge la 4 miliarde USD. 

Fig. 9. Structura importurilor - categorii principale ($ mn.)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Maşini şi echipamente electrice

Textile

Minerale şi combustibili

Produse chimice

Metalurgie

Ian-sept. Oct

 


