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PE SCURT

Luna aceasta nu a adus schimbări dramatice în ceea ce priveşte principalii
indici de performanţă – vestea bună este că majoritatea indicatorilor continuă
să îşi păstreze tendinţa pozitivă care, cel puţin pe termen scurt pare a fi
stabilă.
Secţiunea Economie semnalează faptul că previziunile guvernamentale pe
baza căreia s-a fundamentat propunerea de buget pe 2002 sunt prea optimiste.
Este puţin probabil ca o rată de creştere atât de mare să poată fi susţinută în
acelaşi timp cu implementarea unor politici restrictive şi în pofida efectelor
nefaste ale înrăutăţirii situaţiei economice pe plan mondial. Corelarea unor
preţuri, de mult necesară, a fost în sfârşit aprobată, în paralel cu un mecanism
de compensare pentru familiile cu venituri mici. Totuşi, această strategie nu
face decât să amâne deciziile mai serioase. Sectorul energetic va continua să
fie una din găurile negre ale economiei până când reformele structurale nu vor
fi implementate iar utilităţile publice nu vor fi vândute către antreprenori
privaţi.
O reformă susţinută a sistemului public de pensii este în curs de implementare
– după cum se arată în secţiunea Social – totuşi, rezultatele pozitive întârzie
să apară. Planurile de introducere a unui sistem privat sunt într-o fază
incipientă, iar rolul limitat care a fost acordat pensiilor private nu le va
permite nici acestora să-şi arate efectele benefice în viitorul apropiat.
În secţiunea Politic se arată că aşteptatul Raport al Comisiei Europene pentru
2001 nu va înregistra progrese semnificative. În ciuda existenţei unor
performanţe economice mai bune, reforma instituţională înaintează încă greu
iar capacitatea de implementare a administraţie nu face paşi impresionanţi.
Această secţiune conţine o comparaţie a nivelului de implementare pe capitole
de negociere şi o evaluare a stadiului de îndeplinire a obligaţiilor asumate de
România.
Amânarea unei decizii privind ridicarea vizelor Schengen pentru România –
singura ţară de pe lista neagră dintre cele invitate să adere la UE – ar putea
deveni o problemă cronică, care să pună în pericol atât imaginea Guvernului
cât şi a sprijinului publicului pentru problema aderării. Argumentele sunt
prezentate în secţiunea Juridic a acestui raport.
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ECONOMIE

Previziuni economice pentru 2002 şi implicaţii
politice

La sfârşitul lui septembrie, Guvernul a publicat o serie de previziuni
economice privind bugetul public pe anul viitor, buget care trebuia trimis la
Parlament in acea luna. Înaintarea proiectului de buget parlamentului atât de
devreme este un eveniment nou şi este mai mult decât binevenită.
Însă previziunile indică un scenariu economic care merită examinat chiar şi în
această fază incipientă. Se aşteaptă ca PIB să crească puţin mai repede, cu
5.1% (Fig. 1.), dezinflaţia va continua în timp ce inflaţia (dec-dec) va scădea la
22% (Fig. 2.), deficitul de buget consolidat va fi redus la 3% din PIB (Fig. 3.),
iar deficitul de cont curent al balanţei de plăţi va scădea la 6% din PIB. S-a
anunţat de asemenea că structura bugetului se va baza mai mult pe programe,
ceea ce s-ar conforma priorităţilor politicii urmărite de guvern iar
administraţia locală îşi va mări prerogativele.
Din aceste obiective se deduce că Guvernul doreşte să păstreze politica
actuală de promovare a creşterii. Aceasta nu surprinde prea mult, de vreme ce
creşterea economică ar ajuta la scăderea sărăciei şi a şomajului în acelaşi timp
crescând încrederea Bruxelles-ului în România, ajutându-se pe această cale
eforturile României de a se apropia de UE. Însă Guvernul a recunoscut de
asemenea existenţa unui număr de probleme, printre care deficitul comercial
excesiv1 înregistrat în acest an şi indisciplina financiară crescută2. Aceasta este

1

Deficitul comercial pentru anul în curs ar putea depăşi 3.5 miliarde US$ pentru anul în curs

4

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 5 / 2 0 0 1

cauza pentru care Guvernul a planificat atât un deficit comercial mai mic cât
şi o scădere a deficitului de cont curent al balanţei de plăţi. De aici rezulta
totuşi un puzzle: va reuşi Guvernul să menţină o rată de creştere relativ mare a
PIB-ului, prin implementarea unor politici restrictive şi în ciuda unui climat
internaţional care se înrăutăţeşte?

Fig. 1. Evolu ie PIB
2001-2002, previziune a Guvernului
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Areatele agregate (de la bugetul de stat, de la bănci şi inter-enterprise) au crescut la 40% din
PIB în anul acesta (de la 35% în 2000)
2
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Scăderea deficitului bugetar la 3% din PIB nu ar conduce în mod necesar la
scăderea ritmului de creştere a PIB, dacă sectorul privat ar compensa scăderea
cheltuielilor guvernamentale. Iar aceasta rămâne un semn de întrebare. Mai
mult decât atât, continuarea dezinflaţiei va necesita implementarea unei
politici monetare restrictive. Nu în cele din urmă, reducerea programată a
deficitului de cont curent al balanţei de plăţi presupun masuri de corecţie, care
sunt restrictive (între care se vor afla cel mai probabil şi tăierea unor facilităţi
comerciale care au fost acordate în cursul acestui an).
Întregul pachet de măsuri – care sunt avute în vedere, într-un fel sau altul în
Scrisoarea de Intenţie asupra căreia s-a căzut de acord cu FMI – nu ar permite
o rată de creştere de peste 5% pentru anul viitor. Însă, aceste măsuri ar putea
ajuta la asigurarea sustenabilităţii creşterii, ceea ce este în esenţă un scop care
merită urmărit.
Fig. 3. Deficit bugetar consolidat, % GDP
2001 - estimare, 2002 - int
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Rata de creştere a PIB prevăzută determină formarea de expectaţii şi va centra
discuţiile pe mărimea bugetului şi a deficitului bugetar, întrucât veniturile
bugetare depind de dinamica economiei şi de colectarea taxelor. Privind
veniturile bugetare, aşadar, o îmbunătăţire a colectării taxelor ar putea
compensa pentru o rată mai mică de creştere a PIB. Însă este greu de
determinat dacă Guvernul contează pe o îmbunătăţire a colectării taxelor sau
pe o creştere a altor venituri la buget decât a celor provenite din taxe.
În această situaţie, ar trebui să analizăm mai atent situaţia pe plan
internaţional. Chiar înaintea tragediei din 11 septembrie recesiunea ameninţa
economia americană. Încrederea consumatorilor şi a investitorilor este în
acest moment chiar mai scăzută şi chiar şi mulţi specialişti consideră că este
puţin probabil ca situaţia economiei mondiale să se restabilească anul viitor.
Economiile ţărilor membre ale UE şi-au micşorat semnificativ creşterea, care
în acest an se aşteaptă să ajungă la mai puţin de 2% din nivelul atins anul
trecut; iar economia Japoniei continuă să fie stagnantă. Economiile asiatice,
care depind atât de mult de economia Statelor Unite, sunt de asemenea
afectate puternic. Veştile din America Latină sunt la fel de sumbre.
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Ceea ce a fost mai puţin luat în consideraţie de către analişti este impactul
tragediei de la 11 septembrie la nivelul furnizorilor: costurile de tranzacţie şi
implicit producţie sunt în creştere în multe sectoare. Întrucât creşterile de
productivitate menite să compenseze pentru aceasta sunt puţin probabile, în
special pe termen scurt, aceasta va avea de asemenea un efect în privinţa
creşterii economice. Aşadar, combinaţia de efecte la nivel de furnizor şi de
utilizator, combinată cu creşterea neîncrederii în economia mondială, nu vor
favoriza o creştere mai rapidă şi vor îngreuna comerţul.
Deşi economia României nu este atât de puternic integrată cu cea mondială
(comparabil cu cea a altor ţări în tranziţie), România exportă mai mult de ¼
din PIB (bazându-se pe pieţele din UE pentru mai mult de 65% din totalul de
exporturi) şi depinde puternic de importurile de ţiţei şi alte mărfuri de bază.
Recesiunea mondială va determina reducerea cererii pentru exporturi din
România. În acelaşi timp, pieţe nervoase la produse de baza nu vor ajuta
România în căutarea de importuri ieftine. Impactul general va fi negativ
pentru economia românească. În această privinţă, pieţele de capital străin
trebuie şi ele menţionate. Vor exista lichidităţii, însă aversiunea crescută faţă
de asumarea riscurilor nu va favoriza ţările cu risc suveran încă ridicat. În
acest sens, accesul la finanţarea deficitelor externe, pe care România se
bazează, s-ar putea sa fie mai dificil.
Fig. 4. Produs industrial, 2001
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Potenţialul de creştere a economiei româneşti în 2002 trebuie să fie evaluat
prin prisma climatului internaţional şi prin cea a măsurilor necesare să facă
faţă deficitului comercial mult crescut din 2000, creşterii indisciplinei
financiare şi continuării dezinflaţiei. De aceea, previziunile privind o rată de
creştere de 5.1% sunt discutabile. Există de asemenea un număr de factori
suplimentari de considerat. Producţia industrială, care a crescut viguros în
cursul acestui an, pare să-şi fi încetinit creşterea (Fig. 4). Aceasta va avea
consecinţe clare privind activitatea economică în general. În acelaşi timp,
inflaţia va depăşi probabil ţinta revizuită, de 29%, pentru acest an. Indexarea
lunară a preţurilor la combustibili, electricitate şi încălzire şi efectele resimţite
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în toate preţurile la consumator (în special la produsele alimentare) ar putea să
producă foarte uşor o inflaţie de peste 30% pentru acest an. Depăşirea acestei
cote (cota iniţială prevăzută pentru acest an a fost de 25%) nu va ajuta la
micşorarea aşteptărilor inflaţioniste şi – important pentru Banca Naţională –
va determina înăsprirea politicii monetare, atât în substanţă cât şi în percepţie.
Politica monetară va deveni în acest fel şi mai restrictivă – iar aceasta va afecta
creşterea economică.
Situaţia politicii monetare trebuie de asemenea examinată în paralel cu politica
cursului de schimb. Repetarea politicii de apreciere reală a leului din acest an
ar fi o opţiune riscanta în sensul nevoii de reducere a deficitului de cont
curent al balanţei de plăţi. Pe de altă parte însă, deprecierea leului nu ajută
dezinflaţia şi necesită o politică foarte precisă a Băncii Naţionale de control al
lichidităţilor. Aşadar, Banca Naţională trebuie să menţină politicile sale într-un
echilibru nu uşor de realizat între nevoia de a continua dezinflaţia şi nevoia de
a reduce deficitul de cont curent. O absorbţie internă ţinută sub control ar
putea facilita menţinerea acestui echilibru în acest fel lăsând politica ratei de
schimb ca pârghie pentru dezinflaţie. Însă un astfel de control, care ar
însemna reducerea consumului intern şi chiar a investiţiilor interne, ar
periclita politica guvernamentală de întărire a creşterii şi ar fi foarte greu de
susţinut politic şi social.
Fig. 5. Investi iile str ine directe în România
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Există vreo cale de a contrabalansa efectele negative ale politicilor restrictive
care urmează să fie implementate şi de a menţine şi anul viitor rata de creştere
înregistrată pentru acest an? Teoretic ar putea exista creşteri remarcabile de
eficienţă, sau şocuri pozitive pe plan internaţional (cum ar fi îmbunătăţirea
termenilor de schimb, TOT, sau o infuzie mare de investiţii externe). Însă este
nerealist să ne bazăm pe apariţia unor asemenea evoluţii3 şi la fel stau lucrurile
şi pe plan internaţional. Ar trebui observat că investiţiile străine în România
au fost mult sub aşteptări în timpul acestui an şi previziunile pentru anul viitor
Productivitatea pare să fi înregistrat o creştere importantă în acest an, însă acest rezultat
trebuie considerat în relaţie cu creşterea stocurilor şi a arieratelor
3
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nu sunt cu mult mai bune – cum am arătat mai devreme, din cauza scăderii
înclinaţiei investitorilor de a-şi asuma riscuri. Privatizarea Băncii Comerciale ar
fi un eveniment deosebit, dar nu ar schimba radical situaţia.
Previziunile Guvernului sunt prea optimiste în privinţa creşterii economice
din anul viitor, în raport cu masurile necesare pentru a diminua deficitul de
cont curent, pentru a îmbunătăţi disciplina financiară şi pentru a continua
dezinflaţia. Chiar şi o rată de creştere de 4% este un obiectiv ambiţios pentru
anul viitor. Reducerea inflaţiei la 22% va fi greu de realizat dacă nu se va
putea implementa o combinaţie de măsuri care ar presupune o ajustare a
politicii salariale centrată pe dinamica productivităţii şi pe un progres vizibil în
restructurarea utilităţilor publice (în principal în privinţa sectorului energetic).
Este adevărat că din punct de vedere al convenienţei politice, revizuirea
cifrelor în sens negativ ar fi foarte dificil de susţinut pentru Guvern; însă, în
caz contrar i-ar fi la fel de dificil să aducă argumente pentru susţinerea unei
creşteri de 5.1% în 2002. Aceasta trebuie să fie mai mult decât un exerciţiu de
persuasiune intelectuală; trebuie să fie parte integrantă dintr-o dezbatere
publică necesară, combinată cu măsuri de creştere a încrederii în politica
aplicata. În acelaşi timp şi pe fondul creşterii incertitudinii în economia
mondială, Guvernul ar trebui să imagineze scenarii alternative (optimist, mai
puţin bun), cu implicaţiile pe care le-ar putea avea pentru buget, politica
monetară şi de curs de schimb.

Energie: Ajustările de preţ erau inevitabile,
dar reforma sectorului energetic nu se
poate reduce doar la atât

Ca în fiecare toamnă, un aer de criză s-a răspândit în opinia publică la gândul
că iarna este aproape, iar preţul energiei nu este suficient de mare pentru a
permite producătorilor să funcţioneze fără pierderi, dar este suficient de
ridicat pentru a crea probleme de plată familiilor cu venituri mici. După ce
chestiunea a trenat luni de zile, guvernul s-a decis în fine să scumpească (în
lei) energia electrică şi termică. În ultima vreme guvernul a tot încercat să
amâne decizia, între altele şi pentru a mai reduce aşteptările inflaţioniste şi a se
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încadra în ţinta de 29-30% fixată pentru acest an. Numai că aceste amânări au
dus la acumularea de pierderi la companiile furnizoare ce par nesustenabile pe
termen lung.
Aşadar, guvernul s-a decis să ridice preţul energiei termice la consumatorii
casnici, să permită consiliilor locale să fixeze preţuri de referinţă diferite de cel
naţional, în funcţie de condiţiile locale, şi să indexeze automat preţul energiei
în funcţie de devalorizarea lunară a leului. În paralel, s-a creat un sistem de
subvenţii pentru familiile cu venituri mici, alocate pe bază de testare a
mijloacelor.
Cu toate acestea, măsurile luate nu reprezintă nici pe departe o reformă de
substanţă a sectorului energetic în România – ci doar, în cel mai bun caz, un
modest (nou) început. Multe alte deficienţe structurale rămân încă
nerezolvate.
•

Statul român continuă să joace rolul dual de colector de impozite şi
producător de energie. Pân acum prima funcţie a prevalat: s-a introdus
TVA pe energie în loc să se ridice pur şi simplu preţul la consumator, iar
companiile producătoare au fost forţate să crediteze alte firme de stat ce
nu puteau fi deconectate din motive sociale (aceste credite comerciale laxe
sunt de fapt arieratele). In consecinţă, statul-proprietar de utilităţi n-a
putut investi în retehnologizarea sectorului energetic, iar uneori nu şi-a
putut acoperi nici măcar costurile de operare4. Guvernul ar trebui să
decidă care din funcţii este mai importantă şi să proiecteze o strategie
pentru a reduce aceste efecte negative. De exemplu, dacă este ca sectorul
energetic să devină o sursă de venituri pentru buget prin impozitele
plătite, atunci trebuie ori privatizat rapid, ori preţul la consumator trebuie
urcat în aşa fel încât să acopere întregul cost al producătorului (operare
curentă plus investiţii). Este imposibil de a asigura simultan şi investiţiile
necesare în producţie şi un preţ scăzut la consumator.

•

Pe baza experienţei din regiune, se pare că ar exista un compromis ce
trebuie realizat între privatizare, pe de-o parte, şi liberalizarea pieţei de
energie pe de alta. Investitorii strategici interesaţi să intre eventual pe piaţa
româneasc de producere a energiei preferă contractele pe termen lung şi
garanţiile de stat, fixând astfel piaţa într-o structură rigidă. Pe de altă
parte, liberalizarea creează o perioadă de fluiditate instituţională care,
adăugată riscului intervenţiilor politice discreţionare, descurajează
potenţialii investitori. Ideea este aceeaşi ca mai sus: guvernul are de făcut
o alegere, bazată pe o strategie de durată, în privinţa direcţiei pe care o va
lua reforma sistemului energetic. Bâjbâiala în structura actuală, când e
greu de ghicit dacă există vreo opţiune deliberată ce stă la baza politicii
energetice, sau lucrurile merg înainte din inerţie, creează incertitudine şi

4

Binig, A.V, M. Săndulescu and M. Stoican, 2000. About the relationship liberalizationprivatization in a power and heat sector in transition, FOREN 2000 – Regional energy forum,
Neptun, Romania.
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impun costuri caracteristice ambelor variante de acţiune, fără să producă
însă şi vreun beneficiu.
•

Politica actuală este ineficientă pentru că subevaluează resursele energetice
din producţia internă, grăbind astfel epuizarea lor şi producând costuri
ascunse în societate. De exemplu, gazul natural extras în România este
vândut la intern cu un preţ sub cel al pieţei mondiale, ceea ce duce la
supra-consum, întârzieri în restructurarea industriilor energofage şi
reducerea bunăstării sociale în general. În plus, cum deprecierea
capitalului companiilor producătoare de energie nu poate fi introdusă în
structura de preţ la consumator, modernizarea şi eficientizarea în acest
sector este cu atât mai dificilă.

•

Subvenţionarea energiei furnizate publicului poate părea o soluţie
atractivă politic, dar ea poate avea efecte perverse. Pân de curând gazul
natural era livrat consumatorilor casnici mult mai ieftin decât celor
industriali (cam la jumătate de preţ), aşa că multă lume s-a deconectat de
la sistemul de încălzire centrală şi a început să investească în centrale de
apartament, care păreau mult mai eficiente. Unele instalaţii au fost mai
mult sau mai puţin improvizate, ceea ce a crescut pericolul de poluare şi
explozie în blocurile de apartamente – aşa cum a remarcat de curând şi
premierul. Dar chiar cei care folosesc instalaţii licenţiate vor avea o
surpriză neplăcută în iarna care urmează, după ce preţul gazului pentru
consumatorii casnici a fost aliniat cu cel la consumatorii industriali.
Cetăţeni care au investit sume de pân la 2.000 USD într-o centrală de
apartament (aproximativ salariul pe un an) vor constata că nota de plată
este cam la fel de mare ca şi înainte, iar recuperarea investiţiei este foarte
dificilă. Acest exemplu trebuie să servească guvernului drept avertisment
că şi cele mai bine intenţionate măsuri sociale pot produce efecte
imprevizibile, greu de reparat ulterior.

Totuşi, problema centrală a sectorului energetic rămâne neplata facturilor.
Companiile de stat sunt de departe cei mai indisciplinaţi clienţi – iar asta nu e
de mirare din moment ce sunt încurajate să nu plătească printr-o structură de stimulente
vicioase.
O dată ce o companie minieră, metalurgică sau de transport se găseşte prinsă
în lanţul arieratelor, poate folosi bonuri de compensare (“procese verbale de
stingere a datoriilor”) pentru a-şi plăti furnizorii. Cum capitalul lichid este
preţios, iar prin compensări se pot stinge doar datorii vechi, se stimulează
astfel acumularea artificială de debite chiar şi atunci când ar exista oarece
capacitate de plată: doar un manager slab sau iraţional îşi achită facturile la zi
atunci când are la îndemână varianta mult mai avantajoasă de a amâna plata
până când valoarea reală a ei scade. Cam jumătate din încasările
Termoelectrica, principalul producător de electricitate, se fac prin mecanisme
de acest tip, iar tendinţa este de creştere. Este nevoie de o corecţie rapidă a
acestei structuri distorsionate de stimulente.
Fig. 6 demonstrează că acumularea de arierate este în mare parte voluntară, iar
nivelul preţurilor nu joacă un rol semnificativ. Preţul mediu al energiei

11

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 5 / 2 0 0 1

electrice a fost în ultimii doi ani permanent sub cel pentru consumatorii
domestici, şi sub cel din 1997. Ceea ce echivalează cu a spune că electricitatea
s-a ieftinit mult în termeni reali pentru consumatorii industriali din România.
Teoretic, ar trebui deci ca acum să fie mult mai uşor pentru firme să-şi achite
nota de plată. Dar cum arieratele continuă să crească, acesta e un semn că
mare parte din sectorul industrial nu reacţionează de fapt la stimulentul
preţurilor din cauza constrângerilor bugetare slabe descrise mai înainte. Încă o
dată, situaţia nu se poate remedia atâta vreme cât nu se schimbă regula
jocului.

Fig. 6. Evolu ia pre ului curentului electric
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Fig. 7. Evolu ia pre ului la energie termic
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În concluzie, guvernul ar trebui:
•

Să întărească constrângerile financiare în sectorul industrial – în
special cel de stat – şi să se abţină de la a stimula artificial creşterea
economică prin acumularea de arierate în sectorul industrial

•

Să restrângă utilizarea mecanismelor de compensare

•

Să urgenteze privatizarea în sectorul energetic, chiar cu preţul
încetinirii liberalizării pieţei de electricitate şi sacrificării temporare
a unor venituri la bugetul de stat – în situaţia actuală, aceste
venituri sunt oricum în mare parte virtuale

•

Să proiecteze mecanisme de parteneriat public-privat pentru a
încuraja investiţiile în distribuirea de electricitate, care are nevoie de
sume masive pentru reabilitare.

.

13

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 5 / 2 0 0 1

SOCIAL

Bâjbâind prin reforma pensiilor

Guvernul încearcă în prezent implementarea unei reforme substanţiale a
sistemului public de pensii, dar rezultatele pozitive încă se lasă aşteptate.
Dimpotrivă, planurile pentru introducerea unui sistem suplimentar privat sunt
vagi şi timide. Detalii cruciale nu au fost încă precizate, şi – mai important –
ponderea modestă rezervată pentru schemele pensiilor private în planul
guvernului va limita orice efect pozitiv pe care acestea l-ar putea avea în
viitorul apropiat.
Fig. 1. Contribuabilii la fondurile de pensii şi populaţia activă

(*)
(**)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

8,156
57.82

7,574
53.53

6,888
49.52

6,672
47.77

6,438
45.90

6,160
43.76

5,939
42.12

5,597
39.69

5,200
36.90

4,737
33.75

4,459
31.66

(*) Contribuabili (mii)
(**) Contribuabili / populaţie cu vârsta între 15 – 60 (%)

Provocări pentru sistemul public de pensii
Am anunţat anterior în această publicaţie că sistemul public de pensii este
marcat de o înaltă rată de dependenţă (numărul mare de pensionari faţă de
numărul de salariaţi), din cauza pensionării premature şi a scăderii numărului
de contribuabili. În plus, această situaţie se va înrăutăţi din cauza tendinţelor
demografice. Reluăm aceste date în tabelele de mai jos.
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Fig. 2. Dinamica ratei de dependenţă
Contribuabili/
pensionari

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

3.43

2.69

2.17

2.10

1.91

1.75

1.63

1.48

1.32

1.16

1.05

Fig. 3. Numărul de pensionari raportat la populaţia activă
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

(*)

2,380

2,817

2,996

3,174

3,359

3,519

3,652

3,782

3,924

4,074

4,246

(**)

16.87

19.90

21.57

22.73

23.94

25.00

25.90

26.82

27.83

29.02

30.15

(*) Media numărului de pensionari (mii)
(**) Pensionari / populaţia de vârsta 15 – 60 (%)

Reforma sistemului public de pensii
O nouă lege a pensiilor (19/2000) a intrat în vigoare, după ce a fost amendată
de doua ori de guvern. Legea măreşte gradual vârsta de pensionare, elimină
opţiunea pensionării premature, şi corelează valoarea pensiei cu nivelul şi
durata contribuţiei, încurajând astfel raportarea reală a câştigurilor şi
rămânerea în rândul populaţiei active. Totuşi, va mai dura până când noua
lege îşi va face simţite efectele. Contrar previziunilor guvernului, deficitul
bugetului social de asigurări a continuat sa crească. Cea mai bună explicaţie
pentru această tendinţă este numărul mare de indivizi care au depus cerere de
pensionare sub prevederile vechii legi, înainte ca noua legislaţie să intre în
vigoare. Ne putem aştepta ca acest efect să dispară treptat, dar rezultatele
reale ale noii legislaţii sunt încă sub semnul întrebării.
Ostilitatea publică
O provocare pentru legislaţia pensiilor este ignoranţa şi scepticismul opiniei
publice. Sondajele de opinie (chiar şi sondajul SAR prezentat în numărul
trecut al acestei publicaţii) au indicat în mod repetat că o majoritate a
populaţiei nu deţine informaţii suficiente despre noul sistem de pensii, dar se
aşteaptă sa fie afectată negativ de acesta.
Contracte de muncă cu efecte neutre?
Intenţia guvernului de a elimina diferenţa dintre cărţile de muncă şi
convenţiile de prestări de servicii este conformă cu actuala abordare a
reformei sistemului de pensii, dar ridică şi unele probleme. În acest context ar
trebui evidenţiat faptul că în ultimii doi ani, diferenţa de regim de impozitare a
acestor două tipuri de contracte s-a diminuat. Contribuţia de asigurări sociale
este acum plătită pentru amândouă. Convenţiile de prestări servicii reprezintă
un sfert din salariaţi5. Dacă, urmare a desfiinţării convenţiilor de prestări

Există în prezent aproximativ 1,5 milioane de convenţii de prestări de servicii încheiate şi
4,5 milioane de angajaţi cu carte de muncă.
5
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servicii, aceste slujbe se mută în economia subterană, pierderea veniturilor
pentru fondul de pensii va fi semnificativă.

Introducerea celui de-al doilea pilon
Legea 19/2001 reformează pensiile de stat – primul pilon al noului sistem de
pensii. Se presupune că această schimbare va fi completată de un al doilea
pilon – pensia obligatorie administrată de un fond privat de pensii şi un al
treilea pilon – pensia privată opţională. Banca Mondială susţine structura pe
trei piloni a sistemului de pensii şi celelalte ţări ale CEE de asemenea
intenţionează să o introducă. Aşteptările sunt că noul sistem va duce la o mai
bună administrare a fondurilor de pensii, cu un randament crescut, ceea ce îi
va încuraja pe oameni să contribuie şi să rămână mai mult timp în câmpul
muncii. În plus, sumele mari disponibile ar stimula piaţa de capital, mai ales
prin creşterea lichidităţii, şi astfel ar creşte eficienţa economiei.
Reforma a fost dezbătută în legislatura trecută. Totuşi, pilonii doi şi trei au
întâmpinat opoziţie, între alţii de la sindicate, care doreau o mai mare putere
de decizie în managementul fondului de pensii. În final, reforma a fost
adoptată printr-o ordonanţă de urgenţă a guvernului (OU 230/2000) în
ultimele zile ale guvernului Isărescu, dar ordonanţa a fost repede anulată în
prima şedinţă a noului guvern Năstsase.
Finanţarea perioadei de tranziţie
Noul guvern a anunţat că un nou proiect al celui de-al doilea pilon va deveni
public în această toamnă. O problemă majoră pentru introducerea sistemului
fondului de pensii priveşte perioada de tranziţie între introducerea noului
sistem, când populaţia activă începe să contribuie la fondul de pensii, şi
maturitatea sistemului, când oamenii încep să îşi primească pensiile. În timpul
acestei perioade de tranziţie, contribuţia va fi capitalizată, şi nu va putea fi
folosită pentru a plăti pensii generaţiei actuale de pensionari.
Există două soluţii prevăzute pentru această problemă. În primul rând
dimensiunile schemei vor fi reduse şi vor creşte treptat. Se prevede că va
reprezenta la început numai 2% din salariu şi va creşte ulterior până la 8%. În
plus, schema de finanţare va fi introdusă numai când bugetul fondului de
pensii va fi în echilibru. Guvernul estimează că acest lucru s-ar putea întâmpla
până în 2004-2005, aşteptându-se la o activitate economică crescută şi număr
mai mare de angajaţi, cuplat cu colectarea mai eficientă a contribuţiilor, vârsta
mărită de pensionare, şi numai o creştere modestă a valorii reale a pensiilor.
Planul guvernului tratează sistemul fondurilor de pensii ca un lux; el va fi
implementat când nu va fi nevoie de el (când bugetul e deja în echilibru), şi
oricum va fi insignifiant. Pericolul acestei abordări rezidă în aceea că noua
schemă va avea doar un impact limitat. În plus, aşteptările economice de care
depinde planificarea reformelor sunt nesigure. Cu siguranţă bugetul fondului
de pensii va fi sub presiuni serioase în următorii câţiva ani: guvernul a promis
indexarea pensiilor conform ratei inflaţiei, şi în luna decembrie a acestui an se
presupune că va începe procesul “recorelării”, care va dura trei ani, la sfârşitul
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cărora toţi pensionarii cu traseuri profesionale similare vor primi aceeaşi
pensie.6 Temelia morală a acestui proces este solidă, dar guvernele româneşti
anterioare au eşuat în a găsi mijloacele de a finanţa “recorelarea”. Cabinetul
Isărescu chiar a trebuit să revină asupra acestei promisiuni într-un an electoral.
Dincolo de problemele fundamentale privitoare la dimensiunea schemei
private şi calendarul introducerii acesteia, există o serie de probleme tehnice
care trebuie rezolvate.
Dimensiunea fondurilor de pensii
Mărimea acestor fonduri e subiect de controversă. Aici guvernul trebuie să
pună în balanţă mai multe considerente. Fonduri mari de pensii (din punct de
vedere al capitalului solicitat şi al numărului minim de oameni înregistraţi) ar fi
mai credibile în ochii populaţiei, a cărei încredere e destul de scăzută după
seria de dezastre, dintre care FNI este încă proaspăt în memorie. Totuşi,
stabilirea unor bariere mai înalte pentru intrarea pe piaţă ar afecta competiţia,
reducând randamentul investiţiei. Mai mult, înseamnă că industria ar fi
dominată de actori străini, antagonizând aliaţii interni ai guvernului, interesaţi
de o afacere atât de lucrativă, cum este mai ales cazul sindicatelor. Opoziţia
lor pe temeiuri similare a dus la afectarea adoptării legislaţiei de către
administraţia anterioară.
Reglementări
Supravegherea va fi crucială pentru credibilitatea schemei. După eşecuri
succesive în domeniul financiar, a-ţi încredinţa economiile (chiar dacă este
obligatoriu) unui fond privat pentru 20-30 de ani, cu speranţa că în final vei
primi o pensie cere multă încredere. Mizele sunt mari, şi orice greşeli ale
mecanismului de supraveghere ar putea avea consecinţe dezastruoase pentru
bugetul de stat, care va fi ultimul garant. Din punct de vedere instituţional,
există trei opţiuni posibile. O posibilitate este ca agenţia de supraveghere a
asigurărilor să preia şi supravegherea fondurilor de pensii. O altă opţiune ar fi
să se stabilească un agent de supraveghere. Şi, în fine, s-ar putea lua în
considerare crearea unei super-agenţii de supraveghere care să acopere
întregul sistem financiar (inclusiv cel bancar).
Din cele trei alternative, prima e probabil cea mai fezabilă. Din moment ce
majoritatea fondurilor de pensii vor fi legate de companiile de asigurări (mai
ales asigurările de viaţă), Comisia pentru Supravegherea Asigurărilor este bine
plasată să supravegheze şi fondurile de pensii. Comisia are şi avantajul că
dispune de experienţa acumulată în raporturile cu companiile de asigurări.
Înfiinţarea unei noi instituţii ar fi complicată, în special în cazul unei super-

Până la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor (19/2000), valoarea pensiilor era
determinată în funcţie de salariul brut. Datorită inflaţiei mari din ultimii 11 ani acest algoritm
a dus la situaţia paradoxală în care indivizi cu aceeaşi profesie obţineau pensii foarte diferite în
funcţie de anul în care au ieşit la pensie. Acest sistem îi dezavantaja pe cei care au ieşit la
pensie înainte de 1989 sau curând după aceea.
6
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agenţii responsabile pentru întregul sector financiar, care s-ar lupta pentru a
prelua controlul sistemului bancar de la Banca Naţională.
Politica de investiţii
Se estimează că proiectul de lege va limita sumele ce pot fi investite în
străinătate de fondurile de pensii la 10%. Dorinţa guvernului ca fondurile de
pensii să contribuie la revirimentul pieţelor româneşti de capital, în loc să
înrăutăţească balanţa de plăţi a ţării este de înţeles. Există însă motive
întemeiate pentru a fi precauţi. Piaţa internă de capital este foarte limitată, şi
nu are capacitatea de a absorbi fonduri mari. Problema este minoră pe termen
scurt, când volumul de contribuţii la pensiile private este redus la 2% din
salariu. Mai important este argumentul că investiţiile în străinătate sunt
esenţiale pentru diminuarea riscului. De fapt, acesta este singurul mod de a
face faţă tendinţelor demografice de îmbătrânire a populaţiei. În fine, un
plafon de 10% pentru investiţiile în străinătate poate fi incompatibil cu
integrarea în Uniunea Europeană. Un astfel de plafon stânjeneşte circulaţia
liberă a capitalului, una din pietrele de temelie ale pieţei interne. Mai devreme
sau mai târziu, în funcţie de negocierile cu UE, această limită va trebui să fie
relaxată sau eliminată. Merită să acordăm atenţie presiunii sub care se afla
acum Polonia în aceeaşi problemă.
Casa Naţională a Pensiilor
Introducerea schemei de finanţare va plasa şi mai multă presiune pe Casa
Naţională de Pensii, agenţia guvernamentală care administrează sistemul
public de pensii actual. Casa Naţională de Pensii va continua sa colecteze
toate contribuţiile pentru pensii. Îi va reveni astfel sarcina să aloce
contribuţiilor individuale fondului de pensii ales de contribuitor. Pentru
aceasta este necesară o infrastructură sofisticată. Dificultăţile deja întâmpinate
în sistemul public de pensii sugerează că infrastructura actuală nu este încă
suficient de performantă, şi dezvoltarea ei va cere ani de pregătiri.

Concluzie
Sistemul public de pensii românesc (PAYG - pas-cu-pas) trece printr-un proces
de raţionalizare. Există totuşi limite intrinseci ale unui sistem PAYG, şi
situaţia financiară a celui romanesc este una critică ăi va rămâne aşa.
Introducerea în paralel a unui sistem finanţat privat este de aceea esenţială.
Această reformă dispune de sprijinul Băncii Mondiale, a fost discutată în
România încă din 1993, iar o lege a fost adoptată în ultimele zile ale
administraţiei anterioare. Cabinetul Năstase nu acţionează cu convingere
pentru implementarea acestei reforme. Planurile sale sunt abia schiţate,
dimensiunile preconizate pentru sectorul bazat pe capitalizare sunt reduse, şi
este cel puţin discutabil că vor fi îndeplinite cel puţin condiţiile prealabile
pentru implementarea noului sistem.
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POLITIC

Integrarea europeană la nivel instituţional încă lentă şi dificilă

Începând cu anul 1998, Comisia Europeana a înaintat constant rapoarte
Consiliului European despre progresele făcute de fiecare dintre ţările din
Europa Centrala şi de Est, candidate la aderare. Această practică a fost
hotărâtă prin decizia de la Luxemburg a Consiliul European, conform căreia:
“De la sfârşitul anului 1998, Comisia va înainta Consiliului rapoarte, precum şi orice
recomandări necesare, pentru iniţierea unor discuţii bilaterale interguvernamentale, rapoarte
care vor analiza, din punct de vedere al criteriilor stabilite la Copenhaga, progresele făcute
de fiecare din statele Europei Centrale şi de Est candidate la aderare, dar mai ales rapoarte
privind ritmul cu care aceste ţări adoptă acquis-ul Uniunii”. “Rapoartele Comisiei vor
ajuta Consiliul sa decidă corect asupra modului în care vor fi purtate negocierile de
extindere cu alţi aplicanţi. In acest context, Comisia va continua sa respecte metoda
adoptata de Agenda 2000 pentru a evalua capacitatea statelor aplicante de a îndeplini
criteriile economice şi obligaţiile care deriva din procesul de aderare”.
Până acum, aceste rapoarte s-au dovedit a fi cea mai serioasa metoda de
monitorizare a progreselor reformei in statele candidate, întrucât ele au un
caracter mai degrabă tehnic decât diplomatic. Rapoartele au fost cel mai
adesea critice, chiar şi în situaţiile în care reforma mergea bine, aşa cum a fost
cazul Raportului Anual despre România, din 2000.
Ultimul raport de evaluare, care urmează să fie făcut public în curând, se
aşteaptă să fie mai degrabă negativ la adresa performanţelor generale ale
României.
Chiar dacă în ultimul timp România a înregistrat o creştere economică,
guvernul de la Bucureşti nu a reuşit să-şi dezvolte capacitatea instituţională
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până la nivelul la care fiecare agenţie guvernamentală să poată implementa, la
timp şi eficient, strategia pe termen mediu aprobată de UE.
Ca urmare, raportul va consemna lipsa progresului şi depăşirea termenelor
limită în ceea ce priveşte performanţele economice şi de reformă instituţională
ale României.
Oarecum surprinzător, Guvernul român continuă să nu facă o evaluare
sistematică a capacităţii sale instituţionale şi nu a făcut public nici un plan
pentru reformarea administraţiei în conformitate cu termenii şi obiectivele
strategiei de aderare.
Prin comparaţie cu raportul anterior al Comisiei Europene se observă că
România înregistrează, în continuare, întârzieri în procesul de aderare la
Uniunea Europeana (acest lucru a fost evidenţiat şi în rapoartele precedente
Early Warning Report).

Progresele înregistrate de România în adoptarea şi
implementarea acquis-ului comunitar.7
4.8 Libera circulaţie a capitalului
Raportul pe anul 2000 precizează că România a implementat deja o
parte din acquis-ul comunitar referitor la libera circulaţie a capitalului.
De atunci, România a înregistrat puţine schimbări structurale în acest
domeniu.
Evaluare SAR – progres mediu
Observaţii: Uniunea Europeana (ca şi alte organisme internaţionale)
nu pun un accent foarte mare asupra acestei chestiuni, având în
vedere gradul ridicat de incertitudine al schimbărilor pe care le
presupune.
5. Legislaţia companiilor
Raportul pe anul 2000 consemnează că România s-a aliniat, în mare
măsură, cerinţelor din acest domeniu, înregistrând un progres
moderat.
Evaluare SAR – progres mediu la acest capitol.
6. Politica liberei concurenţe
Alinierea la legislaţia comunitară în privinţa liberei concurenţe şi
îmbunătăţirea capacităţii administrative sunt priorităţi pe termen scurt
în cadrul Parteneriatului de Aderare.

7 Material compilat folosind date din Raportul pe anul 2000 al Uniunii Europene privind
progresele făcute de România în procesul de aderare.
8 Se respectă numerotarea capitolelor de acquis
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La acest capitol, principalul obiectiv care trebuie îndeplinit de către
România este implementarea şi aplicarea corectă a legislaţiei.
Principalul motiv de îngrijorare este recenta adoptare a legii
“parcurilor industriale”.
Evaluare SAR – progres mediu la acest capitol.
Observaţii:
1. Legislaţia României in ceea ce priveşte politicile anti-trust este, in
mare parte, corespunzătoare acquis-ului comunitar. O problema
rămâne totuşi capacitatea redusa de creare de noi locuri de munca.
2. Legea “parcurilor industriale” ar trebui reconcepută sau abrogată.
7. Agricultura şi silvicultura
România are în continuare dificultăţi în definirea şi implementarea
măsurilor de modernizare şi dezvoltare durabilă a agriculturii.
Raportul pe anul 2000 consemnează la acest capitol problema
fragmentării excesive a suprafeţelor agricole. Acest lucru continuă să
genereze probleme în lanţul agro-alimentar, deoarece colectarea şi
prelucrarea produselor de la mai mulţi producători se realizează în
condiţii dificile şi presupun costuri ridicate. Raportul menţiona
necesitatea elaborării unor politici de dezvoltare a infrastructurii pieţei,
a măririi transparenţei acesteia şi punerea la dispoziţie de informaţii
clare privind preţurile. Totodată, se recomandă constituirea şi
consolidarea unor companii private de mari dimensiuni, printr-un
sistem activ de vânzare şi concesionare a pământului.
In acelaşi raport se consideră că privatizarea terenurilor forestiere
poate duce la defrişarea iraţională a pădurilor, pentru obţinerea
imediată a unor venituri suplimentare.
Pe de alta parte, o evaluare incorectă a eforturilor necesare pentru a
crea pieţe agricole funcţionale şi pentru întărirea instituţiilor
fundamentale ale pieţei a creat deficienţe în capacitatea de dezvoltare
a strategiilor din acest domeniu.
In general, capacitatea administrativa a Ministerului Agriculturii
rămâne redusă, în ciuda progreselor înregistrate de câteva din agenţiile
subordonate. Personalul supradimensionat, insecuritatea angajaţilor,
dar şi perspectivele reduse de dezvoltare a unei cariere au dus la o
lipsă de motivaţie şi de continuitate la nivelul actului decizional.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
1. nu a fost elaborată o politică coerenta în domeniul agricol.
2. interesele politice locale au un rol determinant.
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3. Dezvoltarea sectorului agricol stagnează şi din cauza dificultăţii de a
păstra personalul calificat.
4. Fragmentarea excesivă a terenului arabil constituie un dezavantaj
5. Nu au fost luate măsuri pentru a ameliora problemele menţionate în
rapoartele anterioare.
9. Politica in domeniul transporturilor
Raportul pe 2000 precizează că în ultimul timp, dar mai ales anul
trecut, România a înregistrat un progres semnificativ în privinţa
implementării acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor.
Cu toate acestea, mai rămân probleme de rezolvat, în special privind
armonizarea fiscală în sectorul transportului de uscat şi al siguranţei
maritime. Sunt necesare totodată eforturi pentru transpunerea şi
implementarea acquis-ului în sectorul condiţiilor profesionale, a
cerinţelor tehnice şi a protecţiei muncii pe care trebuie sa le
îndeplinească transportatorii rutieri.
Implementarea eficientă a acquis-lui în domeniul transportului aerian
ar putea fi dificilă, îndeosebi din cauza cerinţelor tehnice.
Evaluare SAR – progres mediu la acest capitol.
Observaţii:
1. Au fost alocate fonduri pentru construcţia autostrăzii Bucureşti –
Constanţa.
2. Au fost reluate lucrările de modernizare a căii ferate dintre
Bucureşti şi Braşov.
10. Taxe si impozite
Raportul pe anul 2000 consemnează că România a înregistrat un
progres semnificativ privind alinierea legislaţiei din domeniul
impozitării indirecte, cu toate că şi aici mai sunt probleme nerezolvate.
În ceea ce priveşte adoptarea acquis-ului comunitar, România nu a
îndeplinit cerinţele referitoare la legislaţia din domeniul impozitării
directe. Pe de alta parte, noile măsuri adoptate în acest domeniu nu
sunt în totalitate compatibile cu sistemul european.
O alta carenţă se referă la faptul că deşi au fost adoptate măsuri
pentru modernizarea sistemului de taxe, acesta continuă să aibă o
eficienţa scăzută.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- necesitatea armonizării în sistemul impozitelor directe. Impozitul
special pe profitul obţinut din activităţile de export trebuie analizat
pentru a deveni compatibil atât cu regulile comunitare cât şi cu cele
ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului.
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- prevederile din convenţiile adoptate pentru evitarea dublei
impozitări şi prevenirea fraudelor fiscale nu acoperă în totalitate
acquis-ul comunitar din acest domeniu. În legislaţia românească nu
există prevederi speciale în ceea ce priveşte asistenţa mutuală în
recuperarea datoriilor.
- lipsa progreselor în ce priveşte capacitatea organizaţională şi de
administrare a sistemului naţional de taxe.
- o problemă serioasă este amânarea rambursării taxei pe valoarea
adaugată.
Evaluare SAR – progres mediu la acest capitol.
Observaţii:
1. există mari întârzieri în implementarea politicilor fiscale
2. capacitatea administrativă pentru rezolvarea impozitului personal
este redusa.
3. nu există încă o legislaţie unitară în domeniul impozitelor, deşi au
fost purtate numeroase discuţii în acest sens
11. Armonizarea la standardele Uniunii Economice si Monetare (EMU)
Raportul pe anul 2000 arată că după aderarea la UE, România va
participa la Uniunea Monetara şi Economica pe baza derogării de la
Articolul 122 din tratatul comunitar. Până la data aderării, România va
trebui să implementeze schimbările necesare în cadrul legal şi
instituţional.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- În Legea de funcţionare a Băncii Naţionale se menţionează ca
obiectiv asigurarea stabilităţii monetare, dar acest lucru nu a fost
realizat până acum şi în plus i se acordă o importanţă mai scăzută
decât o fac ţările UE. Pe de altă parte, statutul Băncii Naţionale a
României va trebui amendat pentru a fi compatibil cu acquis-ul
comunitar.
- România trebuie să schimbe legislaţia Băncii Naţionale pentru ca
aceasta să fie total compatibilă cu acquis-ul Uniunii, să îmbunătăţească
stabilitatea macroeconomica şi mai ales să întărească cooperarea
dintre BNR şi Ministerul Finanţelor pentru elaborarea unor politici
economice coerente.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
România va trebui să facă paşi importanţi pentru a implementa
acquis-ul comunitar în perspectiva aderării la Uniunea Economica şi
Monetară.
Capacitatea administrativa a Ministerului Finanţelor trebuie întărită
pentru a-şi putea îndeplini, în totalitate, prerogativele.
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Nu exista încă o cooperare eficientă între Ministerul Finanţelor şi
BNR.
Rata inflaţiei este încă foarte ridicată comparativ cu cea din zona UE.
13. Politicile sociale şi forţa de munca
Conform raportului pe anul 2000, România a înregistrat un progres
limitat în ceea ce priveşte adoptarea acquis-ului în domeniul politicilor
sociale şi al forţei de muncă şi rămân nerezolvate probleme
substanţiale. României i se recomandă intensificarea eforturilor pentru
completarea cadrului legislativ şi instituţional ca şi îmbunătăţirea
capacităţii administrative.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- adoptarea unui nou Cod al muncii trebuie sa fie o prioritate pentru
Guvern.
- trebuie reglementate mai clar probleme importante, precum
protecţia drepturilor angajaţilor în cazul disponibilizărilor colective
sau al falimentului.
- un Fond Naţional de Garanţie pentru cazurile de faliment ar trebui
să îndeplinească condiţiile Directivei CE în privinţa falimentului.
Aceasta este una din priorităţile pe termen scurt ale Parteneriatului de
Aderare.
- standardele de sănătate rămân o problemă în România. În
conformitate cu datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, rata
mortalităţii infantile în România este foarte ridicată. Rata de
supravieţuire la naştere este una dintre cele mai scăzute din Europa şi,
de mai mulţi ani, rata sporului natural al populaţiei înregistrează valori
negative.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
1. În România, problemele legate de piaţa muncii sunt mai numeroase
decât cele indicate de statisticile referitoare la forţa de muncă sau la
şomaj. Acest lucru se datorează lipsei forţei de munca în agricultură ca
şi muncii la negru.
2. Necesitatea restructurării marilor companii de stat va duce la
apariţia de noi probleme.
3. Codul muncii este mai vechi de 35 de ani.
Pe de altă parte, o aliniere totala la standardele europene privind
protecţia muncii poate duce la întârzieri în reformarea pieţei muncii
din România şi poate încetini dezvoltarea economica.
14. Sectorul energetic
Conform raportului pe anul 2000, sectorul energetic din România este
în prezent în proces de restructurare pentru a se putea alinia astfel la
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piaţa unică europeană, aşa cum stabilesc prevederile din acquis-ul
comunitar. Procesul de restructurare durează însă mai mult decât a
fost planificat iniţial şi, totodată, rămân neclarităţi în ce priveşte
evoluţiile pe termen lung.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- nu a fost rezolvata problema neplăţii facturilor la energia electrică,
acest lucru putând pune în pericol întregul sector energetic din
România.
- în sectorul petrolier a fost înregistrat un progres limitat.
- sectorul nuclear din România rămâne dependent de sprijin logistic
extern în ceea ce priveşte capacitatea de dezvoltare şi producţie.
- nu a fost încă adoptat acquis-ul referitor la măsurile de administrare
a stocurilor de siguranţă şi asigurare a rezervelor de petrol în cazuri de
criză.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
1. În anul 2000, serviciile publice de electricitate şi gaze au fost
privatizate şi au fost eliminate subvenţiile din acest sector.
2. Guvernul român a încercat rezolvarea problemei facturilor neplătite
prin debranşarea rău-platnicilor, acolo unde a fost posibil.
Aceasta situaţie a dus însă la lipsa resurselor financiare în sectorul
energetic, resurse necesare pentru îmbunătăţirea randamentului.
Totodată este pusa în pericol viabilitatea singurei centrale nucleare.
3. Blocajul financiar de la Termoelectrica SA nu a fost rezolvat în mod
satisfăcător.
4. A fost prevăzut un pachet financiar pentru continuarea lucrărilor la
cel de-al doilea reactor nuclear de la Cernavodă.
15. Politica industrială
Conform raportului pe anul 2000, starea generală a economiei
romaneşti continuă să se deterioreze şi nu există semne de
îmbunătăţire imediată.
Nu se poate încă spune că politica industrială romanească este una de
piaţă şi nici determina un interval de timp previzibil până când se va
întâmpla acest lucru.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- cadrul legal ce se schimbă în permanenţă este în detrimentul
întregului proces de privatizare şi restructurare şi reprezintă o bariera
în faţa investiţiilor de tot felul.
- corupţia şi economia subterană împiedică dezvoltarea unui mediu de
afaceri stabil. Aceste probleme trebuie puse în discuţie cât mai rapid.
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- nu au fost atribuite responsabilităţi clare pentru implementarea şi
monitorizarea măsurilor din diverse strategii şi planuri
guvernamentale. De asemenea, nu au fost alocate resurse adecvate
(umane şi financiare) pentru implementarea acestor măsuri. Ca urmare
există suspiciuni în ceea ce priveşte capacitatea Guvernului de a
implementa aceste reforme. Problemele ar trebui luate în discuţie cât
mai curând.
- de la ultimul raport anual, nu s-au făcut progrese substanţiale privind
îmbunătăţirea capacităţii administrative. Nu se ştie în mod concret
dacă ministerul de resort are capacitatea de a face faţă procesului de
privatizare şi restructurare. Pe de alta parte,
colaborarea
nesatisfăcătoare cu alte ministere a dus la crearea unei legislaţii
confuze şi incoerente. Aceste probleme trebuie rezolvate în termen
scurt.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
1. Nu a fost concepută o politică în sectorul industrial şi nici nu sunt
premise în acest sens pentru viitorul apropiat.
2. Capacitatea administrativă slabă este asociată cu o lipsă a
modalităţilor de acţiune practică.
3. Există schimbări frecvente în structura administrativă din sectorul
industrial.
4. În acest sector, conducerea managerială se concentrează asupra
unor problemele minore şi nu le ia în discuţie pe cele importante;
exista o incapacitate de a stabili priorităţile.
5. Ministerul are o expertiză sectorială prea redusă şi din posturile
cheie lipsesc managerii şi analiştii.
16. Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Conform Raportului pe anul 2000, politica guvernamentală referitoare
la IMM-uri nu este încă total aliniată la principiile şi obiectivele UE, în
special în ceea ce priveşte eficientizarea mediului de afaceri.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- Politicile în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii din România sau schimbat de la data realizării ultimului raport. În acest sens, trebuie
menţionat faptul că Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a fost
incorporată în Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională, care la
rândul său incorporase Agenţia Română de Dezvoltare.
- Nu au fost înregistrate progrese în definirea termenului de
“întreprindere mica si mijlocie”, termen care este mult mai restrictiv
decât cel al UE (în ceea ce priveşte nivelul cifrei de afaceri anuale a
IMM-urilor).
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De asemenea, constituie o problema majoră accesul IMM-urilor la
resurse financiare pe termen lung, necesare realizării unor investiţii.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
1. A fost creat un minister pentru IMM-uri.
2. Sunt acordate facilităţi financiare pentru IMM-uri.
3. De la ultimul raport, în România au fost înfiinţate şase Centre de
Informaţii Europene. România a făcut, de asemenea, parte din
Europarteneriat.
4. A fost introdus un sistem tip “ghişeu unic”, care facilitează
autorizarea şi înregistrarea noilor companii.
5. Nu există totuşi o corelare între politicile privind IMM şi Politica
Regională de Dezvoltare.
Facilităţile de import acordate IMM-urilor duc la înrăutăţirea balanţei
comerciale a României.
17. Ştiinţă şi cercetare
Conform Raportului pe anul 2000, România face eforturi pentru a
alinia comunităţile ştiinţifice şi antreprenoriale la politica UE în ceea
ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea tehnologică, dar este încă nevoie
de eforturi pentru îmbunătăţirea calităţii proiectelor.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- pentru dezvoltarea acestui sector este necesară o creştere a
cheltuielilor brute în cercetare şi dezvoltare ca procent din PIB. Acest
raport este relativ redus (proporţia era de 0.58% în 1997 şi a scăzut la
0.47% în anul următor din cauza reducerii PIB-ului la nivel naţional).
Evaluare SAR – progres mediu la acest capitol.
Observaţii:
Ministerul Ştiinţei a fost inclus in cadrul Ministerului Educaţiei
Finanţarea cercetării şi a ştiinţelor fundamentale este încă o problemă
nerezolvată.
19. Telecomunicaţii si tehnologia informaţiei
Raportul pe anul 2000 menţiona că în România dezvoltarea unei pieţe
competitive a telecomunicaţiilor este împiedicată de reglementările
inadecvate. Pe de alta parte, limitele de control şi reglementare ale
statutului în acest domeniu nu sunt definite în mod eficient şi clar.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- modul în care s-a făcut alocarea frecvenţelor de 1800 MHz a
demonstrat faptul că România înregistrează minusuri în ce priveşte
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regimul de reglementare a acestora. Cu toate că Romtelecom susţine
că a acordat o licenţa exclusivă pentru serviciile GSM pe frecventa de
1800 MHz, cei doi operatori GSM din România care folosesc banda
de 900 MHz afirmă ca şi ei au primit aceste frecvente. În urma acestei
dispute, se află în derulare un proces în instanţă. Acordarea unui
licenţe exclusive pentru servicii de telefonie mobilă pe frecventa de
1800 MHz ar fi în contradicţie cu acquis-ul comunitar.
Realizările din acest domeniu sunt nesatisfăcătoare, relevă Raportul.
De aceea sunt necesare măsuri rapide pentru adoptarea tuturor
reglementărilor necesare pentru deschiderea pieţei de telefonie fixă, la
1 ianuarie 2003.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
1. s-a reuşit, intr-o oarecare măsură, realizarea unei reţele digitale şi
îmbunătăţirea ratei de folosire a serviciilor de telefonie fixa.
2. nu a fost încă rezolvată problema alocării frecvenţei de 1800 MHz.
21. Politica regionala şi coordonarea instrumentelor structurale
Conform Raportului pe anul 2000, deşi România a avut anumite
realizări în acest domeniu, rămân încă unele dificultăţi şi trebuie
continuate eforturile pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi
pentru înfiinţarea unui mecanism de coordonare.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- controlul financiar şi capacitatea de a administra şi controla fondurile
publice sunt încă foarte reduse, mai ales la nivel regional, autorităţile
române trebuind să îşi îndrepte atenţia asupra acestor probleme.
- in ceea ce priveşte capacitatea administrativă, principala prioritate
este întărirea coordonării şi a structurilor de conducere pentru ca
luarea deciziilor la nivel local şi regional să fie eficientă şi bazată pe
colaborare şi să fie în concordanţă cu politica regională naţională.
- trebuie implementat un sistem clar şi echilibrat de atribuire a
responsabilităţilor: la nivel naţional, între administraţiile naţionale
implicate în viitoarea conducere a fondurilor structurale (agenţii
speciale şi ministerele de resort); si la nivel macro-regional între toţi
participanţii membri în Consiliile Regionale de Dezvoltare.
- România a înregistrat un progres limitat la capitolul capacităţii
administrative şi al procedurilor financiare. Agenţia Naţională pentru
Dezvoltare Regională întâmpină încă greutăţi în crearea unor
mecanisme financiare eficiente, din cauza lipsei de experienţă, a unei
proaste coordonări cu Fondul Naţional şi a unei colaborări insuficient
definite cu Agenţiile Regionale de Dezvoltare.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
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1. Au fost luate unele masuri centraliste, cel mai elocvent în acest sens
fiind includerea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala în
Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.
2. Se fac schimbări frecvente în structura administrativă şi în cadrul
legislativ.
3. Planurile Regionale de Dezvoltare au fost concepute la nivel
naţional şi au fost implementate la nivel regional.
4. Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională s-a întrunit doar o
singură dată pe an, în 1999 şi 2000.
22. Politicile de mediu
Conform Raportului pe anul 2000, la acest capitol rămân numeroase
dificultăţi şi trebuie continuate eforturile de dezvoltare a capacităţii
administrative şi de înfiinţare a unui mecanism de coordonare.
Raportul pe anul 2000 menţiona câteva chestiuni specifice:
- ar trebui elaborat urgent un plan realist de evaluare a costurilor şi
necesarului de investiţii în sectoarele de administrare a apei, a
deşeurilor şi a îmbunătăţirii calităţii aerului.
- în 2000, în România au avut loc câteva accidente grave care au dus la
poluarea mediului. Cel mai serios a fost cel generat de deversarea de
cianuri de la o mina de lângă Baia Mare, care a fost urmat, câteva luni
mai târziu, de alte accidente similare. Aceste incidente au demonstrat
că instituţiile responsabile cu problemele de mediu din România nu
pot sa rezolve cu succes cazurile de poluare industrială.
- este necesară o folosire raţională a resurselor financiare disponibile,
precum si o promovare a instrumentelor financiare care să ducă la
folosirea eficientă a resurselor naturale. Pe de alta parte, trebuie
respectat principiul “poluatorul plăteşte”. În acest context, devine o
prioritate înfiinţarea unui Fond de Mediu operaţional.
Evaluare SAR – progres redus la acest capitol.
Observaţii:
1. a fost înfiinţat un mecanism de auto-finanţare: Agenţiile de mediu
locale primesc în prezent resurse financiare suplimentare prin
introducerea unor taxe pentru diferite servicii, taxe ce pot fi folosite
pentru achiziţionarea de echipament de monitorizare şi pentru
îmbunătăţirea capacităţilor de inspecţie si acţiune.
2. La capitolul controlului poluării industriale şi administrării
riscurilor, a fost adoptat un Ordin al Ministrului care stabileşte
normele necesare cadrului tehnic şi metodologic pentru inspecţia
protecţiei mediului.
3. Legea Fondului de Mediu a fost modificată printr-o ordonanţă de
urgenţă, dar care încă nu poate fi aplicata.
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4. Nu a fost introdus nici un instrument economic pentru protecţia
mediului
5. Nu a fost implementată nici o politică coerentă de mediu şi nu
există un plan strategic; se iau măsuri sub presiunea evenimentelor şi a
incidentelor ecologice.
***
In primul rând, nu se poate spune că s-a realizat vreun progres semnificativ în
nici un domeniu. Probabil că acelaşi lucru va fi evidenţiat şi în Raportul
Comisiei Europene pe anul 2001.
In al doilea rând, sunt câteva domenii unde a fost înregistrat un progres
limitat. Aceste domenii sunt: Mişcarea liberă a capitalului, Legea
companiilor, Politica concurenţială, Politica transporturilor, Taxele,
Întreprinderile mici si mijlocii, Ştiinţă şi Cercetare. Bineînţeles că şi în
aceste domenii au rămas probleme nerezolvate, dar cel puţin se poate observa
că România a făcut paşi pentru implementarea acquis-ului.
In al treilea rând, sunt opt domenii care conţin probleme importante
nerezolvate. Domeniile în care s-a înregistrat un progres redus sunt: Agricultură,
Energie, Politici sociale şi forţa de muncă, Politici industriale,
Telecomunicaţii, Uniunea economică şi monetară, Politici regionale şi
Politici de mediu.
Evaluarea progresului înregistrat în aceste domenii evidenţiază câteva
probleme: capacitate administrativă scăzută privind adoptarea şi implemetarea
acquis-ului, lipsa unor politici credibile, capacitate redusă de planificare, o
alocare slabă a resurselor existente, neglijarea recomandărilor UE, lipsa unor
instrumente de piaţă, cadrul legislativ instabil, coordonare slabă în cadrul
grupurilor cu putere de decizie, o alocare insuficient definită a
responsabilităţilor în cadrul grupurilor guvernamentale etc.
Întrucât noul Raport privind stadiul aderării va fi publicat în scurt timp, până
atunci nu vor mai putea fi înfăptuite miracole. Ce poate însă să mai facă
Guvernul român este să compare vechiul raport cu situaţia actuala şi să
acorde atenţie prioritară problemelor urgente, prin crearea unor politici clare
de soluţionare a acestora. Totodată, Guvernul trebuie să aloce resursele în
funcţie de priorităţi. Dacă un asemenea plan de acţiune ar fi prezentat înainte
de publicarea Raportului pe anul 2001, Guvernul român ar atinge mai multe
scopuri: ar dovedi Bruxelles-ului că problema integrării în UE este privită cu
seriozitate la Bucureşti; ar introduce transparenţă în procesul de negociere;
administraţia de stat şi-ar concentra atenţia asupra principalelor probleme ale
procesului de integrare; şi în cele din urmă, Guvernul ar reuşi să răspundă
temerilor publice, anticipând şi replicând criticilor care cu siguranţă vor apărea
în urma publicării Raportului.
Realizarea de către Guvern a unor previziuni privind creşterea economică în
următorii cinci ani, precum şi adoptarea proiectului de buget pe anul 2002
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sunt paşi înainte, dar numai pentru moment, deoarece atenţia trebuie
concentrată asupra integrării instituţionale. Acesta este capitolul la care
România se află pe ultimul loc între cele zece state candidate la aderarea la
UE.
În ciuda întârzierilor în dezvoltarea instituţională, experienţa arată că acest
handicap poate fi surmontat. Acolo unde se fac investiţii adecvate, pot apărea
şi miracole: Slovacia a înregistrat un progres notabil în ultimii doi ani şi se află
acum în prima jumătate a “clasamentului” ţărilor candidate, după ce a pornit
de la acelaşi nivel de dezvoltare instituţională ca şi România.
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JURIDIC

Focus: ridicarea vizelor sheghen a fost
amânată

România are neapărată nevoie de susţinători printre statele
din UE; vizele ar trebui ridicate pentru a se evita o
schimbare în rău a sentimentelor populaţiei faţă de aderarea
la UE.
Faptul că România a rămas sigurul stat-candidat de pe lista neagră a vizelor, a
devenit o obsesie a presei din România, mai ales după succesul înregistrat de
Bulgaria la începutul acestui an. La sfârşitul lunii septembrie miniştrii
afacerilor interne din UE au amânat pentru sfârşitul toamnei decizia privind
suspendarea vizelor. Această soluţie îndreptăţeşte temerile că statele care se
opun ridicării vizelor vor amâna la nesfârşit hotărârea. Guvernul României
mai are la dispoziţie câteva căi de acţiune şi trebuie să le folosească pentru a
evita o decizie care ar dezamăgi opinia publică din ţară.
9

Multe dintre evoluţiile preconizate în prima noastră analiză asupra vizelor au
evoluat pozitiv: acordul de readmisie cu Germania a început să fie pus în
practică, Comisia a recomandat Consiliului de Miniştri anularea vizelor,
acordul cu Republica Moldova privind necesitatea paşaportului la trecerea
frontierei comune a fost aplicat. În plus, forma finală al controversatului
raport Nicholson recomandă suspendarea vizelor.

9

Vezi Raport de avertisment privind potenţialul de criză, numărul 1, SAR, pg. 52
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Un semnal foarte prost a fost introducerea de vize de către guvernul ceh, la
25 august. Decizia a avut un impact foarte negativ asupra opiniei publice
româneşti, deoarece Praga n-a fost o destinaţie interzisă pentru români nici
măcar în timpul regimului comunist. Aplicarea acestei hotărâri a fost amânată
până în noiembrie, dar rămâne faptul că românii se confruntă acum cu şi mai
multe vise.
Înainte de Consiliul mini trilor afacerilor interne i de justi ie, la o întâlnire la
nivel de ambasadori s-a înregistrat opozi ia vehement a cel pu in unui stat
membru UE fa de ridicarea vizelor, i o pozi ie oscilant din partea altora.
Germania a fost în mod constant împotriva ridic rii vizelor. Dup întâlnirea
cu ministrul român Ioan Rus, Otto Schilly, ministrul federal german a
remarcat eforturile guvernului român. Dar pentru aceast schimbare de opinie
s-a pl tit un pre destul de piperat: 2 apatrizi au fost expulza i spre România,
dar au refuzat categoric intrarea în ar , r mânând în zona liber de pe
aeroportul Otopeni; Amnesty Interna ional protesteaz împotriva expulz rii
for ate a celor care renun aser la cet enia român i intraser sub inciden a
tratatelor interna ionale privitoare la apatrizi. Asocia ia fo tilor cet eni
români reziden i în Germania amenin c va da în judecat amândou statele
la Curtea European de Justi ie. Guvernul român trebuie s fie mai precaut,
s caute solu ii mai convenabile, mai ales c acordul de readmisie prevede
expulzarea a înc 8000 de apatrizi în viitor.
La sfârşitul lunii septembrie, ministrul Ioan Rus a avut şi o întrevedere cu
omologul său austriac, dar nu a reuşit să schimbe poziţia acestei ţări. La
întâlnirea la nivel de ambasadori din 13 septembrie, argumentul împotriva
ridicării vizelor adus de către ambasadorul austriac s-a bazat pe diferenţa de
venituri dintre români şi cetăţenii ţărilor UE. În viziunea Austriei această
discrepanţă ar duce la o masivă imigrare a românilor. Dar argumentul ar putea
fi valabil numai după ce România va deveni membră a UE şi va beneficia de
libertatea de mişcare a forţei de muncă. Ridicarea vizelor nu va influenţa
mişcarea forţei de muncă pentru români, care ar trebui să treacă prin aceleaşi
proceduri draconice de obţinere a permisului de muncă în Uniune. Mai mult
chiar, din punct de vedere al venitului românii au o situaţie mai bună decât
bulgarii, care au ieşit de pe lista neagră la începutul anului.
Problema potenţialului de imigrare a forţei de muncă ieftine din Est necesită
politici de rezolvare, dar nu ar trebui luate de pe acum măsuri pentru ţările
care vor deveni membre mult mai târziu. Este necesară o diferenţiere clară: pe
de o parte creşterea criminalităţii şi politica vizelor (acestea intrând în sfera
acordului Schengen şi fiind reglementate de miniştrii de Interne şi Justiţie) şi,
10
de cealaltă parte, problema imigraţiei. Aceasta din urmă necesită cu totul alt
gen de politici, care depăşesc sfera afacerilor interne şi justiţiei. Autorităţile
române ar trebui să aducă argumente care să elimine aceste motive de
îngrijorare.

10

vezi şi Batt şi Amato, 2000, pentru această distincţie
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Fig. 1. Regulile de emitere a permiselor de muncă în ţările UE
Num rul total de
permise

Este permis accesul pentru
întreprinz tori?

Sunt eliberate permise de
reziden pe termen lung?

Austria

126.889 (1999)

Doar cu permis de rezidenţă

Da, pentru 1 an

Belgia

83.500 (1999)

Da, după 5 ani

Danemarca

73.092 (1999)

Finlanda

-

Fran a

-

Germania

1.083.268 (2000)

Cu acordul prealabil al
autorităţilor
Foarte rar, doar în cazuri
excepţionale
legate
de
activitate
Doar cu permis de rezidenţă şi
plan de faceri
Străinii nu au acces la anumite
profesii
Da, proceduri îndelungate

Grecia

69.600 (1997)

Irlanda

2.600 (1997)

Italia

30.000 (1999)

Luxemburg

6.800 (1997)

Olanda

20.816 (1999)

Portugalia

-

Da

Spania

85.526

Da

Suedia

220.000

Da

Marea Britanie

72.599

Da, în condiţii foarte grele

Da, dacă este acordat permisul
de muncă
Da, de obicei după 1 an
Da, între 1 şi 10 ani
Da, până la 5 ani

Da, sunt necesare resurse
financiare
Da, dar este necesară un
permis special pentru afaceri
Da

Da, între 1 şi 10 ani, trebuie
reînnoit în fiecare an
Da, pentru 1 an

Da, este necesară plata unei
garanţii bancare
Da, este necesar permisul de
rezidenţă

Da, pentru 1 an

Da, după 5 ani

Da, pentru 1 an. După 3 ani nu
mai este necesar permis de
muncă. După 5 ani este acordat
în anumite condiţii permisul de
rezidenţă
Da, dacă a locuit legal cel puţin
10 ani
Da, după 6 ani se poate cere
permisul
de
rezidenţă
permanentă
Da, după 2 ani se poate cere
permisul
de
rezidenţă
permanentă
După 4 ani deţinătorii de
permise de muncă pot cere
permise de rezidenţă permanentă

Totuşi, este justificată teama faţă de imigrarea în masă în viitorul previzibil?
11
Majoritatea autorilor sunt de acord că temerile sunt mult exagerate .
Argumentele în acest sens ţin de experienţa trecută a procesului de lărgire şi
12
de anumite statistici actuale. A devenit deja evident că adevărata problemă
11 Langewiesche, Renate şi Lubyova, Martina, 2000, Migration, mobility and the free movement af
persons: an issues for curent and future EU members ETUI, Transfer 3/2000
12 Heimerl Daniela şi Ivanka Petkova , 2001, Border Regimes in Southeeastern Europe. În Beyond
EU-Enlargement, vol. 2, The Agenda of Stabilisation for Southeastern Europe. Gutersloh:
Bertelsmann Foundation Publishers, p.182
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13

este una mai puţin discutată şi se referă la rromi. Nu putem trece peste
faptul că în aceşti ultimi zece ani întregi comunităţi de rromi au reuşit să
treacă graniţe indiferent de barierele care le-au stat în faţă. Prea puţine lucruri
îi leagă de ţările de origine, unde se cred discriminaţi politic şi unde sigur sunt
dezavantajaţi economic. Rromii pretind că sunt ţintele discriminării ţi
violenţelor rasiale în ţările candidate. La rândul lor, guvernele acestor ţări
afirmă că plecarea lor are mai degrabă motivaţii economice. Amândouă părţile
au găsit înţelegere în cadrul UE pentru plângerile lor: discriminarea şi violenţa
împotriva rromilor sunt amintite în rapoartele periodice ale UE, dar cererile
rromilor pentru azil în statele membre sunt în general refuzate. Rromii din
România, un grup etnic de 1,5 milioane persoane, este cel mai mare din
regiune.
Fig. 2. Numărul rromilor în ţările est europene

ara

Ungaria

Nr. rromi 140600.000

Bulgaria

Cehia

Slovacia

România

313800.000

32-200.000 80-520.000 600-1,5 mil

O părere larg răspândită printre români afirmă că Uniunea Europeană aplică
duble standarde: pe de o parte cer statelor candidate să rezolve problema
rromilor, iar pe de altă parte întârzie aderarea lor de teama unei invazii a
rromilor în Vestul Europei. UE ar trebui să înveţe din experienţa Greciei: în
1996 guvernul Simittis a renunţat la practica expulzării forţate a imigranţilor
ilegali albanezi. Acum, aproximativ 500.000 de albanezi lucrează în Grecia,
reprezentând un factor de creştere pentru ambele economii.
Problema principală constă în dificultatea rezolvării problemei rromilor în
viitorul apropiat. La cerea Bruxellesului, România a adoptat în acest an o
strategie naţională pentru rromi, dar este clar că un asemenea document nu
este mai mult decât o dovadă de bunăvoinţă. O ţară cu grave probleme
economice după căderea comunismului nu poate rezolva o situaţie care s-a
dovedit a fi greu de depăşit chiar şi pentru cele mai avansate economii. Chiar
dacă demararea unui program de proporţii pentru rromi va fi un semnal
pozitiv şi va descuraja emigrarea acestora, vor trece decenii până la depăşirea
inegalităţilor istorice. Cu alte cuvinte, trebuie create condiţii pentru rromi în
ţările lor de origine, dar state sărace ca România şi Bulgaria nu pot oferi
deocamdată condiţii bune de trai nici măcar pentru români sau bulgari.
Avem argumente serioase pentru ridicarea vizelor. În septembrie 2001, 1463
de cetăţeni români au fost expulzaţi pentru şedere ilegală într-o ţară
europeană. Dar numai 18 din cele 278 de infracţiuni comise de români sunt
furturi şi tâlhării. Cele mai multe dintre infracţiuni sunt treceri ilegale ale
frontierei. Vizele nu au restrâns niciodată libertatea de circulaţie pentru
13 ceea ce ar putea întări sentimentele anti-romi ale românilor. Deja presa scrisă are o atitudine
negativă faţă de rromi. Chiar şi săptămânalul 22, considerat a fi cel mai pro-occidental a
publicat un articol privind problema vizelor, în al cărui titlu apărea cuvântul „coloraţi”.
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infractori sau pentru oameni disperaţi din punct de vedere economic, cum
sunt rromii, care întotdeauna trec ilegal graniţele sau îşi facilitează prin mită
drumul spre Europa. Periodic izbucnesc în Bucureşti scandaluri privind
procedurile de acordare a vizelor şi corupţia personalului consular. Nu este o
întâmplare că ţările cu cele mai complicate proceduri pentru acordarea vizelor
sunt asociate cu mai multe acte de corupţie. Din contră, ţările cu proceduri
simple şi clare ca Germania şi Marea Britanie reuşesc să-i oprească pe
potenţialii infractori, dar nu ridică bariere imposibile pentru studenţi sau
oameni de afaceri. Lipsa de bunăvoinţă a anumitor state membre faţă de
România este vizibilă şi prin reticenţa de a urma modelul american: acordarea
unor vize pe perioade lungi, cinci sau zece ani, în cazul în care persoana
călătoreşte des. Această procedură a scade presiune asupra consulatelor din
Bucureşti şi ar mai linişti opinia publică de aici.
Cauza principală pentru încălcarea legii este chiar existenţa acestui regim
restrictiv al vizelor. Activităţile infracţionale transfontaliere nu au legătură cu
politica de vize şi necesită măsuri speciale, cum ar fi o mai bună cooperare
între ţări şi schimbul de informaţii. România a făcu primul pas în această
direcţie: guvernul a adoptat recent Ordonanţa de Urgenţă 112 pe 2001 care
prevede pedepse de la 3 luni la 2 ani pentru cetăţenii români sau apatrizii care
locuiesc în România care intră sau ies ilegal dintr-un alt stat. Dacă scopul
acestei treceri ilegale de frontieră este sustragerea de la executarea unei
pedepse, sancţiunea este mai drastică, de la 6 luni la 3 ani. Aceeaşi ordonanţă
de urgenţă instituie o pedeapsă de la 2 la 10 ani de închisoare pentru
traficanţii de carne vie.
Din moment ce România a îndeplinit toate obligaţiile asumate ar fi o greşeală
din partea Consiliului să hotărască o nouă amânare a deciziei privind ridicarea
vizelor. Aceasta poate scădea suportul popular pentru integrare. Nu vizele ca
atare, cât acordarea lor ca pe un favor, nu ca un drept cuvenit, poate duce la
abuz, corupţie şi discreditarea ideii de Europă ca spaţiu comun al libertăţii de
mişcare.
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Acest raport, ca şi numerele anterioare pot fi găsite pe internet, în lima
engleză, pe site-ul PNUD
http://www.undp.ro/
Acest raport, ca şi alte publicaţii SAR sunt disponibile (atât în română cât şi în engleză)
la site-ul SAR,
http://sar.euroweb.ro
Puteţi solicita aceste materiale în format electronic sau pe suport de hârtie la
sar@starnets.ro
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