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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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ANALIZĂ: DE LA RĂU LANALIZĂ: DE LA RĂU LANALIZĂ: DE LA RĂU LANALIZĂ: DE LA RĂU LA MAI RĂU?A MAI RĂU?A MAI RĂU?A MAI RĂU?    

de Alina Mungiu-Pippidi

Lărgirea Uniunii Europene şi stabilitatea regională rămân 
politici divergente în Europa de Sud-Est 

Odată cu apropierea sfârşitului de an, s-au înmulţit şi evaluările asupra regiunii 
balcanice. Comisia Europeană a prezentat recent raportul pe 2001 privind 
progresele înregistrate de zece ţări est-europene în procesul de aderare la UE, 
ca şi previziunile economice pentru anul viitor. BERD la rândul său a dat 
publicităţii propriile analize şi previziuni privind ţările europene aflate în 
tranziţie. În ultimele săptămâni au mai fost anunţate şi alte evaluări făcute de 
diferite organizaţii internaţionale sau de think-tank-uri active în regiune, dar 
niciuna dintre acestea nu analizat cu atenţie un recent eveniment care a pus în 
discuţie perspectiva curentă asupra Europei de Sud-Est: înfrângerea lui Peter 
Stoianov în alegerile prezidenţiale din Bulgaria, de către un fost lider 
comunist. 

Această secţiune a raportului SAR examinează efectul ultimelor evenimente 
din Balcani asupra viitorului pe termen scurt al regiunii, ca şi strania 
“rezistenţă” a ţărilor sud-est europene de a fi înţelese prin intermediul 
percepţiei obişnuite a Occidentului. 

Sud-estul Europei după Constantinescu şi Stoianov 

Peter Stoianov a fost considerat de mulţi compatrioţi drept un bun 
preşedinte. Aliat al NATO în timpul războiului din Kosovo (în ciuda unei de 
înţeles opoziţii a celor nemulţumiţi, printre altele, că bombe rătăcite ajungeau 

    
REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL    
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uneori în ţara lor), Stoianov a militat pentru integrarea Bulgariei în Uniunea 
Europeană, reuşind să-şi scoată ţara de pe lista neagră a statelor ce aveau 
nevoie de viză pentru spaţiul Schengen. În ciuda acestor realizări, el a pierdut 
al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în faţa unui fost lider comunist, 
reprezentant al unui partid acuzat că a condus Bulgaria spre o gravă criză 
economică în 1996. Stoianov are astfel o soartă asemănătoare cu cea a fostului 
preşedinte român Emil Constantinescu, plecat de la putere după ce anul 
trecut a preferat să nu intre în competiţia electorală pentru a evita o înfrângere 
severă în alegerile prezidenţiale. Din multe puncte de vedere, Constantinescu 
a fost mult mai puţin norocos decât Stoianov: el nu a reuşit să aibă un partid 
propriu (refuzând constant să intre în procesul de construire a unei 
formaţiuni) şi nici nu s-a bucurat de sprijin politic consistent, fosta coaliţie de 
guvernământ din jurul CDR dovedindu-se mai slabă decât Uniunea Forţelor 
Democratice (UFD) ce l-a susţinut pe Stoianov. Pe de altă parte, fostul 
preşedinte român, ca şi cel bulgar, a susţinut alianţa occidentală în timpul 
războiului din Iugoslava în ciuda nemulţimirii populare şi mediatice faţă de 
bombardarea vecinilor ortodocşi din Serbia.  

Până la urmă, diferenţele dintre cei doi lideri sunt mai puţine decât 
asemănările. Atât Constantinescu cât şi Stoianov au dus o politică externă 
aproape identică, ei fiind primii şefi de stat din ţările lor fără un mesaj 
naţionalist. Au acceptat avansul ţărilor din Europa Centrală şi în acelaşi timp 
au insistat pentru continuarea procesului de integrare în UE. Persoane 
onorabile în fond, cei doi foşti preşedinţi au reuşit să ofere Europei tot ce li s-
a cerut, dar nu au putut să înţeleagă că Europa nu era capabilă să le ofere 
rezultate imediate, care i-ar fi ajutat să rămână la putere.  

Căderea lor a schimbat fundamental destinul propriilor ţări? Situaţia României 
poate constitui un exemplu, deoarece Constantinescu nu mai este şef al 
statului de mai bine de un an.  

Răspunsul este destul de facil: aproape nimic nu s-a schimbat. Deşi fosta 
coaliţie de guvernământ a suferit o înfrângere clară la ultimele alegeri, 
România continuă politica sa de apropiere de Uniunea Europeană, iar la nivel 
internaţional ţara e tratată nici mai bine, nici mai rău decât în vremea 
regimului Constantinescu. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în Bulgaria. În aceste 
condiţii, are mai puţină importanţă cine conduce ţara. Aşa că acum Bulgaria 
are o economie bazată pe principiile pieţei libere şi este condusă de guvernul 
fostului suveran Simeon, iar România are un executiv social-democrat ce 
încearcă să fie recunoscut de Occident. În condiţiile în care cele două ţări au 
beneficiat de foarte puţine investiţii străine, iar integrarea lor în UE nu 
constituie o prioritate pentru Occident, cum este cazul Poloniei de exemplu, 
schimbările politice nu au cum să aducă noutăţi deosebite privind soarta celor 
două ţări. Şi atunci, în ce rezidă importanţa acestor evenimente politice? 

Este clar că ceva trebuie să se schimbe în România şi Bulgaria pentru a ieşi 
din stagnare. Chiar dacă alternanţele de regim nu trebuie dramatizate, se ridică 
semne de întrebare asupra voinţei foştilor comunişti de a face reformă. Iar 
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aceste dubii sunt formulate de autori foarte serioşi1, argumentul lor central 
fiind că atât populaţia săracă cât şi clasa antreprenorială coruptă îi sprijină pe 
foştii comunişti pentru că aceste două clase sociale sunt cele mai afectate de 
schimbările politice radicale şi de procesul de integrare europeană. Deşi Emil 
Constantinescu a fost o dezamăgire pentru foarte mulţi români, totuşi, în 
timpul mandatului său guvernul a luat decizii importante privind 
descentralizarea fiscală şi renunţarea la susţinerea întreprinderilor 
producătoare de pierderi. Şi executivul bulgar al UFD a luat la rândul său 
câteva decizii economice majore. 

Actualele guverne din Bulgaria şi România par să continue politicile 
reformiste, numai că trebuie făcut mai mult decât atât, îndeosebi în ce priveşte 
combaterea corupţiei şi a birocraţiei, două obstacole majore semnalate şi în 
ultimul raport al Comisiei Europene.  

Iar dacă lupta anti-corupţie e în primul rând o chestiune de voinţă politică, 
eradicarea sărăciei nu depinde doar de resursele interne. Spre deosebire de 
Europa Centrală, care a beneficiat de investiţii importante, ţările din sud-estul 
continentului ca şi cele din fosta URSS nu au cunoscut decât partea 
întunecată a reformei. Această situaţie este cauzată de neaplicarea unor măsuri 
reformiste, lucru semnalat adesea de către organizaţii internaţionale precum 
FMI, dar nu este vorba doar de atât. Ţările amintite rămân foarte sărace, 
afectate fiind de moştenirea comunismului,  în plus ele trebuind să facă 
trecerea de la o economie de comandă la una de piaţă, fără a beneficia totuşi 
de investiţii externe.  

De fiecare dată când un lider est-european democrat şi anti-naţionalist este 
îndepărtat de la putere, precum a fost cazul recent cu Peter Stoianov, Europa 
ar trebui să se întrebe dacă nu putea face mai mult pentru a preveni acest 
lucru. Dincolo de calitatea propriilor lideri, alegătorii din Bulgaria şi România 
au înţeles că reforma în ţările lor nu merge într-o direcţie bună atâta timp cât 
până acum a dus la sărăcirea a tot mai multor oameni. Pentru aceşti alegători, 
îndepărtarea prin vot a liderilor de care nu sunt mulţumiţi este singura 
modalitate efectivă, nu întotdeauna însă cea mai bine folosită, de a atrage 
atenţia asupra greşelilor politicienilor.  

Dar pot să facă politicienii mai mult? În ce priveşte reducerea corupţiei, cu 
certitudine că da. În schimb, este aproape imposibilă diminuarea sărăciei pe 
termen scurt. Aceasta nu ţine numai de voinţa politică şi, în plus, este greu de 
schimbat ceva în condiţiile în care procesul de integrare europeană se 
dovedeşte un catalizator doar al reformei administrative şi al adoptării 
legislaţiei pieţei libere; lipsesc politicile de redistribuire a avuţiei, aşa cum s-a 
întâmplat în cazul Greciei şi al Portugaliei, în prima etapă a extindere Uniunii 
Europene. Nimic similar nu pare să se întâmple în Bulgaria sau România, iar 

                                                 
1 Un ultim punct de vedere în acest sens a fost exprimat de Mancur Olson, în cartea sa 
apărută postum, “Power and prosperity. Outgrowing communist and capitalist dictatorships”, London, 
Basic Books. 
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lipsa acestor măsuri va face ca oamenii să continue să-şi înlăture liderii 
reformişti. 

Fig. 1 Situaţia din timpul regimului comunist percepută mult mai bine decât 
cea din perioada de tranziţie 
 Opinia publică despre nivelul de trai şi guvernare, 
înainte de alegeri2 

România 
% 

Bulgaria 
% 

 Gradul de satisfacţie faţă de guvernare 14.7 15.4 

Comunismul a fost o idee bună greşit pusă în practică 64.3 56.8 
Parlamentul nu apără interesul publicului 86.9 77.9 
Aceeaşi oameni care se bucurau de privilegii sub comunism se 
bucură şi acum 

88 52 

Corupţia este generalizată în administraţia publică 69.5 63.1 
Trăiesc mai rău decât în perioada comunistă 60.6 73.0 
Economia era mai bine administrată în perioada comunistă 65.5 68.0 

 

 

STRATEGIA DE LĂRGIRESTRATEGIA DE LĂRGIRESTRATEGIA DE LĂRGIRESTRATEGIA DE LĂRGIRE A UE ŞI IMPACTUL  A UE ŞI IMPACTUL  A UE ŞI IMPACTUL  A UE ŞI IMPACTUL 
ASUPRA EUROPEI DE SUASUPRA EUROPEI DE SUASUPRA EUROPEI DE SUASUPRA EUROPEI DE SUDDDD----ESTESTESTEST    

Uniunea Europeană duce o politică pe două planuri în ce priveşte Balcanii: 
întâi de toate, încearcă stabilizarea zonei prin intermediul unor programe de 
colaborare regională, care ar fi trebuit derulate prin Pactul de Stabilitate, şi pe 
de altă parte are o strategie de acceptare individuală a noi membri. Până acum, 
invitaţii de aderare au fost trimise formal doar Sloveniei, României şi 
Bulgariei; Croaţia are un acord de asociere cu UE, ca şi Macedonia, numai că 
evenimentele din această ţară îl fac superfluu.  

Politica Uniunii Europene, descrisă succint mai sus, arată că Balcanii sunt de 
fapt o regiune care are ca factor unificator doar incompletitudinea în ce 
priveşte integrarea europeană. Acest lucru se întâlneşte însă în grade diferite. 
Este vorba, mai întâi, de unele entităţi din fosta Iugoslavie (Bosnia şi Kosovo) 
care din cauza problemelor legate de inexistenţa instituţiilor statale, a 
economiei distruse de război şi a politicilor de purificare etnică, sunt acum 
nimic altceva decât protectorate internaţionale. Pe de altă parte, există state 
foste iugoslave mai “puternice” (Serbia şi Croaţia) care totuşi nu au încă 
definite graniţele, au economii slab dezvoltate şi probleme legate de existenţa 
refugiaţilor. Tabloul este completat de prezenţa unor gherile ale etnicilor 
albanezi (în Macedonia şi Albania), de existenţa unor criminali de război în 

                                                 
2 Sondaje de opinie realizate de CURS în România şi Centrul pentru Studiul Democaţiei în 
Bulgaria. 
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rândul armatelor naţionale, ca şi dezvoltarea unor reţele ilegale de trafic de 
oameni sau de armament. Toată această situaţie necesită un anume set de 
măsuri şi acţiuni politice, total diferite de ceea ce au nevoie Bulgaria şi 
România, spre exemplu. Acestea din urmă au reuşit în mare măsură să-şi 
armonizeze şi să rezolve diferenţele inter-etnice, confruntându-se acum doar 
cu o singură problemă: lipsa dezvoltării.  

În acest context, politica Uniunii Europene pentru Europa de sud-est nu a 
fost bine coordonată şi nu a abordat diferit problematicile diferite descrise 
mai sus.  

Fig. 2. Posibile date de aderare la UE 
Grupul de la 
Luxemburg 2003 2004   2005 2006 2007 2008 2009   2010 2011 2012   

Cipru     *                
Rep. Cehă     *                     
Estonia     *                     
Ungaria     *                     
Polonia     *                     
Slovenia     *                     
Grupul de la 
Helsinki     *                     
Malta     *                     
Slovacia     *                     
Letonia     *                     
Lituania     *                     
Bulgaria                 *         
România                 *         
Turcia (**) *

(**) nu negociază    negociază * aderare   Perioade de tranziţie

Sources: EurActiv's interviews, analysis and estimates, The Economist 
and news sources 

Ultimul Raport al Comisiei Europene conchide că toate statele aflate în 
proces de aderare la UE au făcut progrese în ultimul an în ce priveşte 
implementarea criteriilor de aderare. Zece dintre acestea, exceptându-le doar pe 
cele din Europa de sud-est, sunt capabile să termine negocierile de aderare pînă în 
2003 şi să se alăture Uniunii un an mai târziu. În ciuda unor probleme serioase 
încă nerezolvate, se aşteaptă ca şi Polonia şi Lituania să se încadreze în acest 
grafic. Codaşele sunt România, Bulgaria şi, ca de obicei, Turcia.  
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Privind sinteza raportului Comisiei Europene, aşa cum este prezentată în 
Fig.3, se vede că situaţia economică deficitară este cea care împiedică 
Bucureştiul şi Sofia să adere mai curând la UE. Se apreciază că cele două ţări 
au adoptat măsuri pentru transformarea propriilor economii, dar că acum nu 
sunt capabile să intre în competiţie cu statele europene. 

Tabelul mai arată că multe dintre problemele cu care se confruntă România şi 
Bulgaria se regăsesc de fapt şi în cazul altor state candidate. Corupţia, de 
exemplu, este considerată o problemă presantă pentru Cehia, Polonia, 
Letonia, România şi Slovenia, niciuna dintre aceste ţări neatingând standardele 
europene în domeniu. Alte chestiuni nerezolvate încă de nici un stat candidat 
privesc reforma justiţiei sau cea a poliţiei. 

Fig. 3. Evaluările Comisiei Europene privind progresele făcute de statele 
candidate 
Criteriul CZ ES HU PL SL BU LV LI RO SK
Economie de pia
capabil s reziste
concuren ei

++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ + ++

Investi ii ++ ++ ++ ++ ++ - ++ + - +
Macrostabilitate
economic

+ ++ ++ + + + ++ ++ 0 ++

Guvernare i corup ie 0 + + 0 0 + 0 + 0 0
Reforma administra iei
publice

+ + + + + + + + 0 +

Reforma justi iei + + + + + 0 0 0 0 +
Poli ie 0 0 0 +
Acquis + + + + + + + + + +
Minorit i + + 0 0 + + +
Copii institu ionaliza i 0 +
Libertatea presei - -
Pia a terenurilor,
proprietatea funciar

0 0

Grani e 0 0
Libertatea comercial -

Atingerea cerinţelor ++; progress considerabil sau mulţumitor +; încă 
mai sunt multe de făcut 0; regres sau obstacol serios în calea aderării - ; 
locurile libere corespund probelemelor care nu au fost luate în seamă la 
întocmirea rapoartelor din ţările respective 

Raportul Comisiei Europene mai arată că orice discuţie privind reformarea 
instituţiilor sau politicilor Uniunii se va face fără a afecta în vreun fel 
negocierile de aderare ale statelor candidate. Acestea se vor implica tot mai 
mult în discuţiile privind viitorul Europei. 

În ce priveşte situaţia economică, conform BERD, “majoritatea statelor din 
regiune au fost mai puţin afectate de trendul descrescător al economiei 
mondiale decât alte ţări”, se arată în ultimul buletin Transition, publicat pe 20 
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noiembrie. Raportul previzionează o creştere de 4,3 procente în 2001, la 
nivelul Europei centrale şi de est, în timp ce pentru anul viitor BERD 
apreciază că cifra va fi ceva mai redusă, de circa 3 procente. Acest lucru va fi 
posibil, consideră BERD, numai datorită eforturilor ţărilor din regiune de a 
îndeplini standardele de aderare la UE ca şi refacerii economiei Rusiei, 
datorată unei politici monetare competitive şi preţurilor ridicate la energie. 
Raportul apreciază totuşi că eforturile reformiste pot fi blocate în absenţa unei perspective 
clare asupra extinderii Uniunii şi atenţionează că uniunea vamală din cadrul UE poate 
duce la însemnate pierderi economice pentru statele candidate;  de aceea ţările Uniunii sunt 
chemate să ia în considerare şi interesele viitoarelor state membre. 

Comisia Europeană a publicat în 22 noiembrie propriile previziuni economice 
privind cele 13 state candidate. Concluziile sale sunt: 

• Creşterea PIB în statele candidate va fi mai mică cu circa 1 procent 
decât se estimase iniţial, urmând să fie de circa 3,1% în 2001 şi 2002. 

• În 2003, odată ce contextul politic internaţional se va îmbunătăţi, se 
previzionează o rată a creşterii mai accentuată. 

• Tot condiţiile externe favorabile vor determina o scădere a nivelului 
inflaţiei, semnificativă faţă de valorile ridicate înregistrate în anul 2000 

• Rata şomajului va creşte în 2001 şi nu se aşteaptă o scădere în anii 
următori, asta din cauza restructurării a numeroase companii şi a ratei 
de dezvoltare scăzute. 

• Deficitele externe vor rămâne aproximativ la aceleaşi niveluri 
înregistrate acum. 

• În schimb, deficitele interne vor creşte în urma menţinerii unei rate de 
dezvoltare redusă, a politicilor fiscale ineficiente din unele ţări ca şi a 
costurilor mari, inerente unei perioade de tranziţie. 

Prezentarea, fie şi succintă, a concluziilor Raportului şi a previziunilor 
economice ale Comisiei Europene lasă loc totuşi unor semne de întrebare 
privind politica UE faţă de Europa de Sud-Est. De fapt, chiar Raportul în sine 
implică o serie de consecinţe politice şi economice: 

• Prin prezentarea unei perspective optimiste pentru zece ţări, în loc de 
numai cinci sau şase, Bulgaria, România şi Turcia au de suportat 
povara faptului de a putea fi considerate incapabile să-şi 
îmbunătăţească performanţele pe termen scurt. Cu alte cuvinte, aceste 
ţări trebuie să depăşească nu doar actuala lor situaţie economică 
proastă ci şi posibilitatea unei dezvoltări negative. Aceste previziuni 
sunt bazate, în cazul Bulgariei şi României, pe nivelul general de 
dezvoltare şi nu pe performanţele lor economice actuale. 

• Amânarea negocierilor privind reforma internă a UE, până după 
primul val al extinderii va face ca Uniunea să se adapteze la 
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provocarea reprezentată de un număr mai mare de membri în 
intervalul dintre două etape de lărgire. Astfel, al doilea val al extinderii, 
care poate cuprinde România şi Bulgaria, va fi afectat deoarece UE va 
avea nevoie de timp pentru a absorbi şocurile primului val al lărgirii şi 
ale reformei sale interne. Pe de altă parte, noile state intrate în Uniune 
vor fi mai curând interesate să se concureze între ele pentru fondurile 
post-aderare decât să asculte nevoile viitorilor membri. Acest lucru s-a 
văzut deja în atitudinea recentă a Cehiei şi Poloniei. De aceea nu va 
trebui să ne mire dacă unele dintre viitoarele state membre se vor 
alătura celor care vor să închida uşa pentru alţi candidaţi. 

• Lipsa oricăror garanţii pentru statele sud-est europene privind 
integrarea lor în UE, chiar într-o perspectivă îndepărtată, nu face 
decât să alimenteze scepticismul privind implicarea reală a Uniunii 
Europene în problemele Balcanilor. Este totodată întreţinut euro-
scepticismul în rândul elitelor acestor ţări, confruntate deja cu 
presiunea mass media şi a politicienilor populişti. Pe de altă parte, 
lipsa investiţiilor străine majore nu lasă loc unor perspective optimiste 
privind dezvoltarea pe termen lung a regiunii, iar aceste previziuni 
negative nu fac decât să contribuie la reţinerea oamenilor de afaceri 
străini, intrând într-un cerc vicios. 

• Integrarea în UE a primului val de zece state candidate, ca şi 
închiderea de către România şi Bulgaria a capitolelor de aderare 
privind justiţia şi afacerile interne vor face ca graniţele spaţiului 
Schengen să urmeze conturul fostei Iugoslavii. Astfel, procesul de 
lărgire va afecta politicile de stabilizare regională, deoarece atât 
Slovenia cât şi ţările din estul Balcanilor îşi vor restrânge legăturile cu 
fosta Iugoslavie. Un exemplu în acest sens este faptul că în timp ce 
UE a scos România şi Bulgaria de pe lista neagră a ţărilor ce au nevoie 
de vize, Cehia şi Ungaria sunt obligate să introducă măsuri 
suplimentare de protecţie a graniţelor. Astfel de măsuri au dus deja la 
destabilizarea regiunii sau la luarea unor decizii controversate precum 
Legea statutului, prin care Budapesta încearcă extinderea unor 
drepturi cetăţeneşti pentru maghiarii din afara graniţelor. 

• Încă o dată, după citirea Raportului Comisiei Europene, se ridică 
întrebări privind rolul Pactului de Stabilitate pentru Balcani şi, de fapt, 
se pune sub semnul îndoielii chiar existenţa sa, atâta vreme cât nu este 
nicăieri menţionat. Poziţia Comisiei este exprimată foarte clar în 
capitolul privind Strategia regională: “În ciuda trecutului lor marcat de 
destrămarea Iugoslaviei, ţările din regiunea Balcanilor pot ajunge la 
dezvoltare economică şi la stabilitate politică numai dacă dezvoltă 
relaţii normale între ele. Fiecare stat se va apropia de standardele 
Uniunii Europene într-un ritm propriu”. Întâlnim o contradicţie 
fundamentală între cele două politici ale UE în regiune: (i) strategia de 
convergenţă promovată de o organizaţie insuficient instituţionalizată 
precum Pactul de Stabilitate şi (ii) politica concurenţială (cel puţin în 
ce priveşte atragerea de fonduri comunitare şi investiţii străine) care 
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este aderarea la Uniune? Contradicţia devine evidentă dacă urmărim 
statisticile privind comerţul în regiune. Cu excepţia ţărilor care aveau deja 
dezvoltate relaţii între ele, toate celelalte se străduiesc şi reuşesc să facă comerţ cu 
Uniunea Europeană şi nu cu statele din regiunea balcanică. 

Soluţii? 

Ministrul francez de externe, Hubert Vedrine, a propus recent ca România şi 
Bulgaria să fie incluse în primul val al lărgirii Uniunii Europene, atâta timp cât 
oricum extinderea ar cuprinde zece state şi nu doar cinci-şase. Propunerea lui 
Vedrine ca şi alte semnale din media franceză (precum un editorial din Le 
Monde ce argumenta că pentru Europa ar fi mai benefică o uniune formată din 
doar 15 state) au provocat o adevărată furtună în rândul ţărilor candidate cu 
cele mai mari şanse la aderare ca şi printre susţinătorii acestora3. Mai mulţi 
observatori au considerat aceste propuneri nimic altceva decât simple tactici 
prin care s-ar încerca amânarea procesului de extindere. Dacă s-ar aştepta 
până când România şi Bulgaria ar fi pregătite, au argumentat aceşti analişti, 
atunci procesul de integrare s-ar amâna pe termen nedefinit. 

În continuare, vom încerca să demonstrăm că propunerea ministrului de 
externe francez poate considerată viabilă. Pe scurt, Uniunea Europeană, în loc 
să ţină pe loc ţările est-europene până când şi cele din sud-estul continentului 
ar fi pregătite pentru aderare, mai bine ar trasnforma chiar integrarea 
României şi Bulgariei într-o prioritate. “Condamnarea” propunerii lui Vedrine 
se datorează limitării perspectivei la evoluţia recentă a structurilor de putere la 
nivel european. De aceea, este necesară o perspectivă istorică. 

O scurtă trecere în revistă a evenimentelor secolului al XX-lea şi a rolului 
jucat de ţările occidentale în răsăritul Europei arată că nimic fundamental nu 
s-a schimbat. Şi acum, la fel ca la sfârşitul primului război mondial, unele state 
occidentale şi-au asumat rolul de “protector” al anumitor ţări est-europene. 
Raţiunile din spatele acestei atitudini nu sunt foarte clar lămurite, chiar dacă se 
invocă fie înţelegeri administrative, fie motive ce ţin de istoria subiectivă, de 
simbolismul politic. Astfel, Germania şi-a pus în vădită dificultate aliaţii 
occidentali atunci când a recunoscut unilateral, în 1991, independenţa 
Croaţiei, grăbind astfel destrămarea Iugoslaviei; Franţa a fost susţinătorul 
candidaturii României la NATO, în 1997; la fel, Austria a susţinut cauza 
Sloveniei, Italia pe a Albaniei etc. 

Numai că, spre deosebire de perioada interbelică, atunci cînd numărul ţărilor 
susţinute de Franţa era doar puţin mai mare decât al celor apropiate 
Germaniei, acum proporţia este net favorabilă Berlinului. De asemenea, şi 
modul în care se fac investiţii corespunde priorităţilor politicii internaţionale, 
cu Austria investind masiv în Slovenia şi Ungaria sau cu Franţa preferând 
România etc. 

                                                 
3 Vezi The Economist din 1 decembrie, p. 28  
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Desigur, nu ar avea nici o raţiune amânarea extinderii Uniunii Europene până 
când ar fi pregătite şi ţările din estul Balcanilor. De fapt, astfel de propuneri, 
venite după ce decizia lărgirii UE a fost oricum luată, nu fac decât să deschidă 
răni noi şi nu să le vindece pe cele vechi. România şi Bulgaria nu au nevoie să 
fie aşteptate de ceilalţi candidaţi, ci doar de mai mult sprijin pentru a-şi 
rezolva problemele, ca şi de asigurări ferme că vor fi integrate în UE. O 
poziţie mai clară a Uniunii în acest sens ar contribui şi la creşterea atractivităţii 
lor pentru investitorii străini, atâta timp cât acum aceştia nu sunt interesaţi de 
o regiune despre care toate rapoartele şi previziunile spun că se află în afara 
graniţelor Europei. După cum s-a putut vedea în Fig. 3, raportul Comisiei 
Europene oferă estimări negative despre România şi Bulgaria numai în ce 
priveşte criteriile economice. În ciuda creşterii economice prevăzută pentru 
2001, cele două ţări nu vor reuşi să reducă sărăcia, la acest lucru contribuind 
atât lipsa investiţiilor străine cât şi conflictele din fosta Iugoslavie. Nu este 
uşor de depăşit acest cerc vicios reprezentat de puţinătatea investiţiilor 
externe, lipsa unei dezvoltări susţinute şi perspectivele negative pe termen 
scurt. 

În plus, lucrurile pot evolua chiar înspre mai rău. Cu doar câţiva ani în urmă, 
Turcia era foarte aproape de intrarea în UE, numai că problemele sale politice 
au împiedicat eforturile de dezvoltare economică. Ce se va întâmpla dacă, de 
exemplu, sindicatele din România ar profita de nemulţumirea generală 
ulterioară deciziei de renunţare la subvenţiile pentru energie şi ar reuşi 
îndepărtarea de la putere a unui guvern totuşi reformist? Cum ar arăta 
Bulgaria dacă noul preşedinte ales nu va putea coopera cu actualul guvern şi 
ar forţa alegeri anticipate ce ar duce la victoria anti-reformiştilor?  

Cu certitudine, cu cât perspectiva de aderare la UE este mai îndepărtată, cu 
atât riscurile unor crize şi implicit ameninţările la adresa acestui obiectiv sunt 
mai mari. Nu există nici o garanţie că în anii următori vor avea loc numai 
evoluţii pozitive în Balcani. Dimpotrivă, aşa cum se vede din exemplul 
Turciei, lucrurile se pot înrăutăţi din cauza prelungirii perioadei de austeritate 
financiară şi a agravării sărăciei. 

Perspectivele privind sud-estul Europei sunt foarte puţin dătătoare de 
speranţă în lipsa unei implicări mai accentuate a UE. Dacă liderii occidentali 
vor continua să ignore această situaţieşi să acorde foarte puţină atenţie 
regiunii, se va ajunge la menţinerea cercului vicios amintit mai sus şi la 
păstrarea graniţelor europene la nord de Peninsula Balcanică.  
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PromisiunilePromisiunilePromisiunilePromisiunile electorale se întorc acum împotriva  electorale se întorc acum împotriva  electorale se întorc acum împotriva  electorale se întorc acum împotriva 
guvernanţilor. Presa este aproape redusă la tăcere iar guvernanţilor. Presa este aproape redusă la tăcere iar guvernanţilor. Presa este aproape redusă la tăcere iar guvernanţilor. Presa este aproape redusă la tăcere iar 
opoziţia politică încă fragilă, totuşi oamenii îşi opoziţia politică încă fragilă, totuşi oamenii îşi opoziţia politică încă fragilă, totuşi oamenii îşi opoziţia politică încă fragilă, totuşi oamenii îşi 
exprimă nemulţumirea îexprimă nemulţumirea îexprimă nemulţumirea îexprimă nemulţumirea în stradăn stradăn stradăn stradă    

TENDINŢE: DEŞI PREMITENDINŢE: DEŞI PREMITENDINŢE: DEŞI PREMITENDINŢE: DEŞI PREMIERUL SE BUCURĂ DE ERUL SE BUCURĂ DE ERUL SE BUCURĂ DE ERUL SE BUCURĂ DE 
ÎNCREDERE, TENSIUNILÎNCREDERE, TENSIUNILÎNCREDERE, TENSIUNILÎNCREDERE, TENSIUNILE POLITICE SUNT ÎN E POLITICE SUNT ÎN E POLITICE SUNT ÎN E POLITICE SUNT ÎN 
CREŞTERECREŞTERECREŞTERECREŞTERE    

Recentul Raport de ţară al Comisiei Europene a adus puţine surprize. Aşa 
cum am estimat4

, Comisia nu a semnalat vreun progres semnificativ în nici un 
domeniu ci doar îmbunătăţiri punctuale, cum este cazul protecţiei 
minorităţilor. Totodată, au apărut progrese limitate în domeniul reformei 
administrative şi juridice, dar stagnare în ce priveşte protecţia mediului. 
Raportul apreciază faptul că România are acum un guvern capabil să-şi susţină 
legile în Parlament şi compară favorabil executivul Năstase cu cel anterior, de 
coaliţie. 

Tot conform acestui Raport, România ar putea intra în Uniunea Europeană 
cel mai devreme în anul 2007, iar primul val al extinderii poate include mai 
mult de cinci ţări5, aşa cum se estimase iniţial. Prima informaţie nu reprezintă 
                                                 
4 vezi “Raportul privind potenţialul de criză” nr. 6 
5 De fapt include zece ţări, inclusiv ţările baltice şi Slovacia, lăsând pe dinafară România, 
Bulgaria şi Turcia 

    
POLITIC &POLITIC &POLITIC &POLITIC &    
JURIDICJURIDICJURIDICJURIDIC    
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deloc o noutate, se ştia că România nu va fi inclusă în primul val al extinderii. 
Dar nu este foarte clar cum va fi afectată România de creşterea numărului de 
state admise în viitorul apropiat. Cu cât sunt mai multe ţări ce vor intra în UE 
cu atât va fi mai mare efortul Uniunii, e vorba de cheltuieli bugetare crescute, 
dar şi de adaptarea mecanismelor decizionale interne. De aceste schimbări ar 
putea profita România, care se poate pregăti mai bine pentru aderare. Dar 
aceste costuri suplimentare pot fi şi un motiv de blocare a extinderii, invocabil 
de unele ţări membre. Aşa că nu este prea clar dacă guvernul român trebuie să 
se bucure sau să se îngrijoreze de ultimele evoluţii politice la nivel european. 

Mai curând, nici una, nici alta. De fapt, guvernul ar trebui să fie preocupat de 
mecanismul aproape perfect pe care a reuşit să-l pună în practică. Este vorba 
despre faptul că pe canalele TV aproape că lipsesc criticile la adresa 
cabinetului Năstase. Pe de altă parte, deşi pe agenda politică au fost subiecte 
foarte sensibile – de la aprobarea bugetului, la tratatul cu Rusia – criticile din 
partea opoziţiei au fost pur şi simplu retorice, dacă nu chiar demagogice. 
Populaţia nu se simte reprezentată nici de presă, nici de către membrii 
Parlamentului. Principalele preocupări ale oamenilor nu sunt nici integrarea 
europeană, nici tratatul cu Rusia ci inegalităţile sociale, injustiţia şi corupţia. 
Aceste nemulţumiri au dus la participarea a mii de oameni la diferite proteste 
de stradă în cursul lunii noiembrie.  

Statisticile arată că, deşi românii recunosc că actualul guvern e mai bun în 
comparaţie cu precedentele, nemulţumirile legate de sistemul politic şi de 
clasa politică sunt în creştere; de asemenea, este tot mai răspândită 
convingerea privind omniprezenţa corupţiei. Astfel, 67% dintre românii adulţi 
sunt nemulţumiţi de modul în care funcţionează democraţia, în timp ce 86% 
consideră că se poate trăi mai bine doar dacă se apelează la metode necinstite.  

Fig. 1. Satisfacţia faţă de performanţele democraţiei 
Cât de satisfăcut sunteţi de performanţele democraţiei? % 
Da 32.9 
Nu 67.0 
Nu cunosc, nu răspund 0.1 

Că această frustrare socială nu se bazează pe atitutidini autoritariste reziduale 
se vede din faptul că oamenii nu apelează la alternative nedemocratice. 
Românii îşi detestă sistemul şi clasa politică, dar majoritatea şi-ar apăra 
Parlamentul sau partidele dacă acestea ar fi ameninţate, după cum ar respinge 
un regim militar sau reîntoarcerea la comunism deşi ar prefera mai curând un 
guvern non-politic.6 

                                                 
6 Sondaj de opinie CURS Euro-Barometru pe luna octombrie, realizat pentru SAR. 
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Fig.2. Aria opiniilor anti-democratice 
 Acord 

% 
Dezacord 

% 
Aţi fi de acord cu dizolvarea parlamentului şi a partidelor 
politice? 

19.4 71.8 

Preşedintele ar trebui să conducă ţara 30.2 65.1 
Ţara ar duce-o mai bine dacă ar fi condusă de armată 13.2 80.7 
Mereu aceiaşi oameni profită din toate schimbările, în vreme ce 
oameni cinstiţi ca mine continuă să ducă o viaţă grea 

82.3 3.9 

Ar trebui să ne întoarcem la comunism 17.7 77.8 
În loc de guverne politice ar trebui să avem guverne de experţi 59.2 31.9 

 
În interiorul partidului de guvernământ se petrece acum un proces îndelung 
aşteptat: cineva mai tânăr decât Ion Iliescu a început să fie recunoscut ca 
succesor la preşedinţie. Premierul Adrian Năstase este primul care obţine 
această performanţă, reuşita sa fiind susţinută atât de bunele rezultate ale 
guvernului cât şi de coabitarea paşnică cu preşedintele Iliescu, rolul politic al 
acestuia din urmă devenind tot mai neimportant, şi în afacerile externe (unde 
de fapt niciodată nu a contat semnificativ) cât şi în politica internă. Nu în cele 
din urmă, performanţele lui Năstase depind şi de tratamentul preferenţial de 
care se bucură din partea mass-media (vezi mai jos secţiunea Media). Această 
atenţie, de fapt, lipsa unei perspective critice, este dezavantajoasă pentru 
liderii opoziţiei politice. Chiar şi cei care continuă să fie în atenţia presei, 
precum primarul capitalei, Traian Băsescu, joacă un rol secundar, fiind 
devansaţi de liderii partidului de guvernământ sau de către Vadim Tudor.  

Fig.3. Corupţia subiectivă 
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Cum se pot rezolva nemulţumirile. Anti-corupţia 

Guvernul a publicat recent o strategie anti-corupţie la nivel naţional. Deşi a 
apărut după ce a fost îndelung solicitată de către organizaţii internaţionale 
precum Banca Mondială sau UE şi este primul document oficial care 
abordează fondul problemei, strategia a fost prost primită de o opinie publică 
tot mai neîncrezătoare. Şi mass-media au tratat strategia cu scepticism, 
interpretând atenţia acordată corupţiei mărunte ca o lipsă a voinţei politice de 
a ataca corupţia la nivel înalt. 
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De fapt, este normală abordarea cu 
prioritate a corupţiei minore. 
Experienţa negativă cauzată de 
contactul direct cu funcţionari 
publici corupţi alimentează 
percepţia că întreg aparatul 
administrativ ar fi corupt7. De 
aceea, semnale pozitive se transmit 
şi prin rezolvarea unor cazuri de 
corupţie minoră, nu doar a celor în 
care sunt implicaţi aşa-numiţii 
“rechini”. 

Strategia abordează pentru prima 
dată şi alte domenii importante, 
precum limitarea statutului 
imunităţii parlamentare (ceea ce 

însă va implica modificări constituţionale), dar nu va avea eficienţă practică în 
alte privinţe, cum ar fi: 

1. Reglementarea conflictului de interese 
Planul de acţiune anti-corupţie subliniază necesitatea reglementării situaţiilor 
de conflict de interese, însă nu spune ce ar trebui făcut în acest sens. Un bun 
început ar fi recunoaşterea faptului că această reglementare, ca şi punerea în 
practică a măsurilor deja existente sunt constant sabotate de lipsa voinţei 
politice. În ultimul deceniu au fost mai multe tentative de separare a 
politicului de sfera afacerilor şi, înainte de a lansa noi promisiuni în acest sens, 
ar trebui văzut ce a dus la eşuarea precedentelor încercări. De fapt, răspunsul 
este simplu: iniţiativele anterioare au fost împiedicate chiar de formaţiunile 
politice care le-au promovat.  

Chiar preşedintele Iliescu a susţinut, în timpul guvernului Văcăroiu, un proiect 
de lege prin care membrilor Parlamentului nu li se permitea să fie şi în 
consiliile de administraţie ale întreprinderilor de stat, numai că acest proiect a 
fost respins de către legislativul din acea vreme. De asemenea, actualul partid 
de guvernământ a inclus în 2000, pe listele sale electorale, mai mulţi lideri 
sindicali.  

Oare va fi altfel în 2001? Au Ion Iliescu şi Adrian Năstase mai multă putere 
sau mai multă voinţă să se confrunte cu susţinătorii lor din eşaloanele 
inferioare? Dacă răspunsul la această întrebare este negativ, atunci nimic nu 
mai poate fi făcut. 

                                                 
7 Vezi secţiunea Politic a “Raportului privind poten ialul de criz ” nr. 2/2001 

Fig. 4. Opinii politice 
 % 

Adrian Năstase 26.9 
Ion Iliescu 23.1 
Corneliu Vadim Tudor 14.9 
Theodor Stolojan 9.6 
Traian Băsescu 8.8 
Mugur Isărescu 2.8 
Teodor Meleşcanu 2.6 
Marko Bela 2.4 
Petre Roman 2.2 
Emil Constantinescu 1.4 
Mircea Geoană 1.4 
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Conflictul de interese nu este doar o practică larg răspândită în România, ci se 
regăseşte chiar şi în legislaţia de dată recentă8. Guvernele anilor 1996-2000 au 
sprijinit acest fenomen, ca şi cel actual.  

Există suficientă voinţă politică pentru a rezolva această problemă? Nimic nu 
este mai simplu, la nivel formal, decât elaborarea unei legi care să amendeze 
existenţa conflictelor de interese şi care să fie ulterior aprobată de către 
Parlament9. Desigur că trecerea legii prin Parlament se va dovedi foarte 
dificilă, dar cel puţin o astfel de iniţiativă ar reprezenta un semnal politic şi 
totodată un punct de plecare. Legea ar putea fi un act reglementativ cât mai 
simplu, care să formuleze principii şi sancţiuni clare şi care să nu afecteze în 
vreun fel legislaţia deja existentă. De asemenea, ar putea fi adoptate 
reglementări care să interzică angajarea în instituţii publice a rudelor 
apropiate. Dacă nu se iau astfel de măsuri orice strategie anti-corupţie devine 
inutilă. 

2. Eradicarea corupţiei din justiţie şi din instituţiile de ordine publică 
Situaţiile speciale necesită un tratament special, şi acesta este cazul corupţiei 
din justiţie şi din instituţiile de apărare a ordinii publice. Campanii punitive de 
genul celor iniţiate de ministrul Rodica Stănoiu nu au cum să rezolve 
problema şi nu fac decât să fie interpretate ca o interferenţă a politicului în 
justiţie, lucru specificat deja în ultimul raport al Comisiei Europene.10  

În aplicarea strategiei anti-corupţie trebuie pornit chiar de la structura 
sistemului, de la organizarea acestor instituţii. Slaba eficienţă a acestor 
instituţii în impunerea legii şi asigurarea ordinii este o consecinţă a lipsei lor 
generale de transparenţă, determinată la rândul său de statutul lor 
organizaţional. 

Deşi strategia admite că supra-reglementarea procedurilor administrative 
contribuie la menţinerea corupţiei, nu menţionează însă nici o măsură de 
înlesnire a procedurilor din justiţie şi sistemul d ordine publică. Proiectul de 
lege privind statutul poliţiei este unul modest deoarece menţine încă o 
structură centralizată şi bazată pe ierarhii rigide, fără prevederi care să permită 
un control eficient, pe orizontală. Impunerea legii şi ordinii se face în folosul 
comunităţilor şi acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a verifica modul în 
care poliţia îşi face datoria. Totodată, actualul proiect de lege nu prevede 
suficiente măsuri, iar cele care există sunt neclare, asupra modului în care 
administraţia locală poate controla activitatea poliţiei locale. Aceeaşi situaţie 
este şi în cazul Procuraturii, a cărei activitate de investigaţie se face în 
condiţiile lipsei unei organizări judicioase. De fapt, ar trebui reformat întregul 

                                                 
8 Precum revizuirea, în 1998, a Legii Televiziunii publice în ce priveşte componenţa 
Consiliului de Administraţie, ceea ce a dus la legalizarea conflictului de interese, situaţie unica 
în Europa. 
9 Există pachete de legi deja elaborate, precum “US Agency for Government Ethics”. Nici un 
partid politic din România nu a fost însă interesat până acum să le adopte. 
10 Raportul Comisiei Europene privind România, pag. 20 
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statut de funcţionare a Procuraturii, instituţie încă ineficientă şi opacă, care 
perpetuează o cultură organizaţională de tip comunist. 

De fapt, cea mai potrivită cale de a contracara corupţia din instituţiile de 
ordine publică este restructurarea lor. După ce multă vreme aceste instituţii au 
deţinut o putere prea mare asupra destinului oamenilor, a venit momentul să 
se transforme în “furnizori” de bunuri publice – legea şi ordinea, în acest caz 
– putând fi controlate asupra calităţii serviciilor oferite. 

3. Folosirea unor instrumente deja existente 
Un alt punct slab al strategiei anti-corupţie este creditul acordat în aplicarea 
acesteia unor mecanisme care sunt deja la îndemână. România suferă, printre 
altele, şi de multiplicarea la nesfârşit a unei legislaţii ineficiente. Încă din 1999 
au fost adoptate legi cu impact potenţial asupra responsabilităţii publice, dar 
abia acum, menţionată doar în treacăt de această strategie, a fost promulgată 
Legea liberului acces la informaţiile de interes public (legea 544/2001). 
Această lege este de fapt una a responsabilităţii deoarece solicită tuturor 
instituţiilor publice să-şi desfăşoare activitatea în mod transparent şi să 
prezinte oficial rapoarte financiare, ce urmează să fie publicate anual în 
Monitorul Oficial. Legea mai cere ca toate documentele care nu sunt secrete să 
fie făcute publice din oficiu. Dacă guvernul îşi ia în serios rolul său în 
campania anti-corupţie, atunci nu este nevoie de nici o lege sau strategie 
specială (excluzând reglementările privind conflictul de interese) în afara celei 
a liberului acces la informaţii. Dacă, de exemplu, instituţiile publice ar 
prezenta criteriile după care au fost selectate companiile câştigătoare ale unor 
licitaţii, atunci ar dispare toate suspiciunile de corupţie din jurul acestora.  

Voinţa politică de a schimba lucrurile se vede cel mai bine atunci când se 
folosesc mijloacele deja existente şi nu când se propun noi strategii sau 
proiecte de lege.  

Actualul guvern se află în faţa unui test important. Legea accesului la 
informaţii, rezultat al unei bune colaborări între organizaţiile societăţii civile şi 
Ministerul Informaţiilor Publice, trebuie aplicată de fapt ca o strategie anti-
corupţie. Dacă va fi însă implementată cu ezitări sau va rămâne la stadiul unor 
drepturi care nu se pun în practică, atunci impactul său asupra restructurării 
sectorului public va fi minor, iar credibilitatea întregii campanii anti-corupţie 
va fi serios afectată. 
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În ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult despre existenţa unui control 
guvernamental asupra mass-media române. Dezbaterea a fost centrată pe 
două chestiuni majore: lipsa în emisiunile TV a punctelor de vedere 
alternative faţă de cele oficiale şi, respectiv, statutul agenţiei naţionale de presă 
Rompres. 

În continuare vom prefera nu să facem o analiză a acestor subiecte ci să 
adoptăm o altă perspectivă. Vom examina în continuare aceste probleme: 

1. Este posibil să se demonstreze în mod obiectiv că mass-media acordă 
o mult mai mare atenţie guvernanţilor decât opoziţiei  

2. Această situaţie se datorează intervenţiei guvernului, aşa cum se spune  

3. Posibile soluţii pentru această situaţie. 

1. Despre independenţa presei române 
Analiştii străini sunt în general foarte critici la adresa independenţei şi 
standardelor etice şi profesionale ale presei din România11. Richard Hall, de 
exemplu, consideră că principala problemă a presei este controlul exercitat de 
personaje care fie au legături, fie simple simpatii politice, cu fosta Securitate12. 
Totodată, ultimul Raport de ţară al Comisiei Europene arată (pagina 26) că 
actuala legislaţie privind calomnia ameninţă libertatea de expresie, fără a 
atinge scopurile etice pe care şi le propune.  

Un recent raport al Agenţiei de Monitorizare a Presei arată că aceste 
îngrijorări sunt întemeiate. Deşi monitorizarea a fost făcută într-o săptămână 
fără evenimente ieşite din comun (2-8 octombrie),  premierul a fost prezent în 
37 de relatări TV (ştiri şi talk-showuri), preşedintele ţării în 27, în timp ce 
primarul Bucureştiului, de obicei un favorit al presei, în doar două relatări, la 
fel ca şi alţi doi lideri ai opoziţiei. Despre activitatea partidului de 
guvernământ s-a vorbit de 12 ori, adică de şase ori mai mult decât despre 
Partidul Democrat.  

Deşi Agenţia de Monitorizare a Presei a făcut cercetarea pe un interval de 
timp scurt şi urmărind numai patru posturi TV13, există suficiente motive să 
credem că situaţia se poate generaliza. Desigur, s-ar putea spune că liderii 

                                                 
11 Gross P. 1996. Mass-Media in Revolution and National Development: The Romanian 
Laboratory, Ames, Yowa: University Press 
12 Hall, in O`Neill, P. 1998. Post-Comunism and the Media in Eastern Europe 
13 TVR 1, Pro-TV, Antena 1 şi Prima  
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opoziţiei nu au fost prezenţi în relatările televiziunilor pentru că nu au avut o 
activitate care să atragă atenţia, numai că în acest fel nu se justifică diferenţele 
mari dintre cifrele amintite mai sus. Pe de altă parte, dacă de obicei 
Preşedinţia şi Guvernul sunt instituţii care “fac” ştiri, nu acelaşi lucru se poate 
spune şi despre partidul de guvernământ.  

O altă constatare este legată de lipsa completă din relatările TV a anchetelor 
jurnalistice, a materialelor care să relateze despre situaţii de corupţie sau 
fraude. Şi, în cele din urmă, trebuie spus că printre formatorii de opinie 
prezenţi la principalele posturi de televiziune nu se regăsesc critici credibili ai 
actualului guvern. 

În ceea ce priveşte agenţia de presă Rompres nu se pot spune lucruri 
deosebite. De fapt, Rompres nu poate fi acuzată de partizanat politic 
deoarece tot timpul a fost mai mult un distribuitor al informaţiilor oficiale 
decât o agenţie de presă propriu-zisă, care să producă propriile ştiri. 
Informaţiile Rompres sunt cel mai adesea folosite doar atunci când jurnaliştii 
doresc citarea cât mai exactă a unui oficial, iar în astfel de situaţii nu prea pot 
apărea greşeli. 

Dacă Rompres s-ar transforma într-un instrument al partidului de 
guvernământ, lucrul acesta ar fi imediat observat de către comunitatea media. 
În realitate, agenţia de presă se află într-o stare demnă de milă, datorită lipsei 
de interes a autorităţilor şi insuficienţei fondurilor băneşti în aceşti ultimi zece 
ani. 

2. Despre prezenţa vădit disproporţionată a actualei puteri în relatările 
media se poare vorbi doar în cazul televiziunilor, fără a fi însă clar dacă 
acest lucru se datorează intervenţiei guvernului sau altor cauze. Ne 
vom îndrepta atenţia asupra situaţiei generale din mass-media. 
 

Televiziunea publică (TVR) a fost întotdeauna un exemplu clar privind 
existenţa unui intervenţionism politic. Deşi în general presa scrisă, privată în 
totalitate, este foarte sensibilă la orice evoluţie din TVR, schimbarea ilegală a 
directorului Departamentului de Ştiri, Dan Luţan, nu s-a bucurat decât de 
foarte puţină atenţie. Înlocuirea amintită a dus la numirea unei conduceri 
interimare, fără autoritate reală, lucru ce s-a văzut cel mai bine în ratarea de 
către TVR a începutului conflictului din Afganistan. Dacă membrii comisiilor 
parlamentare pentru mass-media nu au contribuit deloc la demiterea ilegală a 
lui Dan Luţan, aceştia nu au ezitat însă să profite de prestaţia defectuoasă a 
TVR pentru a cere îndepărtarea Directorului General al instituţiei, asta după 
ce au fost cu greu temperaţi de  conducerea partidului de guvernământ în 
intenţia lor de a schimba tot Consiliul de Administraţie al televiziunii.  

Toată această situaţie este de fapt generată de statutul inferior al Directorului 
departamentului de ştiri în cadrul TVR, spre deosebire de ceea ce se întâlneşte 
în alte televiziuni publice europene. Ca o regulă generală, directorul de ştiri 
poate interveni oricând şi întrerupe programul obişnuit dacă este nevoie să se 
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relateze despre o situaţie de urgenţă. Numai că la TVR acest lucru s-a 
întâmplat numai în mod excepţional, deoarece – transmisiunile fiind în timp 
real – nu se poate exercita vreun control politic al materialelor jurnalistice 
difuzate. Disfuncţionalitatea organizatorică întâlnită la TVR este cauzată atât 
de existenţa unor presiuni politice pentru menţinerea acestei situaţii cât şi de 
teama managerilor televiziunii de a nu deranja potentaţii zilei. Aşa că 
incapacitatea TVR de a relata rapid şi eficient este rezultatul direct al unei 
tradiţii a intervenţionismului politic şi al lipsei voinţei de a-şi câştiga 
independenţa editorială. 

În ce priveşte televiziunile particulare este mai dificil de tras o concluzie atâta 
timp cât nici o lege nu poate obliga un post TV privat să nu fie partizan. 
Acum, în România există un canal de televiziune care este proprietatea 
liderului unui partid aliat coaliţiei guvernamentale. Pe de altă parte, o altă 
televiziune importantă pare să aibă serioase probleme financiare, devenind 
astfel extrem de vulnerabilă. În aceste condiţii, guvernului nu îi este greu să fie 
prezent constant în atenţia acestor posturi TV. Dacă există o presiune 
politică, aceasta fie nu este menţionată ori nu se bazează pe informaţii deplin 
credibile.14

Fig. 5. Grafic audien
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Situaţia Rompres este din nou una paradoxală. Deşi lipsită aproape total de 
putere de influenţare a opiniei publice, Rompres rămâne în subordinea totală 
a guvernului, spre exemplu directorul agenţiei fiind numit de către executiv. 
Numai că actualul guvern a venit cu o propunere de schimbare a statutului 
Rompres, iniţiativă care afectează mai mult imaginea cabinetului Năstase 
decât credibilitatea agenţiei de presă, nici aşa una foarte ridicată. După ce, în 
baza HG nr.13/2001, Rompres a fost subordonată nou creatului Minister al 
                                                 
14 Un cunoscut jurnalist, Stelian Tănase, a acuzat Antena 1 de folosirea unor aşa-numite “liste 
negre”, de fapt o listă cu lideri de opinie care nu aveau voie să apară la acest post TV. 
Oricum, Tănase a făcut publică această informaţie doar după ce contractul său de realizator al 
unui talk-show nu a mai fost reînnoit. 
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Informaţiilor, prin HG nr. 886/2001, directorul agenţiei a dobândit rang de 
secretar de stat iar angajaţii statut de funcţionari publici. Schimbarea este 
greşită din toate punctele de vedere. Întâi de toate deoarece transformarea 
salariaţilor în funcţionari, deşi motivată mai curând de intenţia creşterii 
salariilor acestora decât de exercitarea unui control politic, vine într-un 
moment în care Comisia Europeană solicită reducerea cheltuielilor bugetare. 
Pe de altă parte, includerea unei agenţii de presă în cadrul unui minister nu 
este o practică întâlnită în democraţiile stabile. Deşi în Occident încă mai 
există agenţii naţionale dependente de bugetul statului, nici una nu face însă 
parte din structura guvernamentală. Una este situaţia finanţării de către guvern 
şi numirea de către acesta a unui manager, dar în condiţii de deplină 
independenţă editorială, şi cu totul alta când o agenţie devine “parte” a 
guvernului. 

Propunerea guvernului a atras critici din partea unor organisme 
internaţionale15 şi a devenit subiect al unei campanii politice a PNL, căruia i s-
au alăturat şi unele organizaţii non-guvernamentale. Deputatul liberal Mona 
Muscă a reuşit să promoveze un proiect de lege, vizat şi de comisia pentru 
mass-media a Camerei Deputaţilor, care propune trecerea Rompres sub 
control parlamentar. 

În cazul subordonării Rompres, guvernul pare să joace o carte perdantă. Un 
recent studiu al Băncii Mondiale, realizat în 97 de ţări, inclusiv România, arată 
că, în domeniul mass media, “eşecurile guvernamentale sunt percepute mult 
mai neplăcut decât cele ale unor companii private… Proprietatea guvernului 
asupra unor instituţii media este asociată cu o mai mică libertate de exprimare, 
mai puţine drepturi economice şi politice şi, cel mai surprinzător, cu efecte 
sociale mai mici în ceea ce priveşte educaţia şi sănătatea (…) Pe de altă parte, 
controlul guvernamental asupra media are consecinţe nefavorabile nu numai 
în cazul existenţei unui monopol guvernamental”.16  

Nu este deloc clar cum va deveni Rompres o instituţie profesionistă, capabilă 
să se auto-susţină financiar, dacă va fi încorporată guvernului. Oricum, acest 
lucru nu este lămurit nici dacă agenţia de presă va trece sub control 
parlamentar. Precedentul amintit în propunerea PNL, respectiv cel al TVR, 
nu reprezintă un model de succes. Cota de piaţă a televiziunii publice a scăzut 
continuu de când este subordonată parlamentului şi acest lucru s-a întâmplat 
chiar dacă TVR-ului i-au fost anulate datorii către stat, în 1998, cu ocazia 
modificării legii sale de funcţionare. Acum, din punct de vedere al audienţei 
naţionale, TVR se clasează abia pe poziţia a treia, în ciuda faptului că deţine 
monopolul recepţiei în zonele rurale.  

Rompres nu se poate compara nici cu televiziunea, nici cu radioul public. 
Agenţia nu câştigă nici din publicitate, nici din drepturi de retransmisie, aşa că 

                                                 
15 precum Pactul de Stabilitate 
16 Simeon Djankov, Caralee McLiesh, Tatiana Nenova si Andrei Shleifer, “Cine stapâneşte 
media?”, Banca Mondială, iunie 2001. Studiul examinează distribuţia proprietăţii asupra mass-
media în 97 de ţări. 
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este dependentă total de cele două surse de venit actuale: banii primiţi din 
fondurile de stat şi vânzarea produselor jurnalistice. Numai că această ultimă 
sursă nu a fost niciodată suficientă pentru Rompres încât să-şi asigure 
independenţa financiară. 

Precum şi alte instituţii aflate în subordinea guvernului, Rompres se învârte 
într-un cerc vicios: lipsa fondurilor contribuie la calitatea slabă a informaţiilor 
furnizate, acestea nu se vând şi astfel nu există câştiguri. 

Niciuna dintre soluţiile politice propuse pentru reglementarea statutului 
Rompres nu este viabilă, chiar dacă iniţiativa liberalilor este mai bună decât 
cea a guvernului. Este o simplă iluzie să se creadă că se poate face jurnalism 
de calitate în lipsa banilor şi sub control politic.  

Pentru restul presei, însă, nu se poate construi un cap de acuzare contra 
guvernului atâta timp cât jurnaliştii şi proprietarii instituţiilor media pot decide 
singuri modul cum îşi fac meseria. De aceea, rămâne un subiect sensibil 
pentru CNA şi pentru societatea civilă modul în care mass-media private 
construiască un mediu de informare profesionit şi obiectiv. Analizele de 
politici publice pot cel mult să semnaleze greşelile în modul în care este 
reglementat monopolul în domeniul media. Pe plan extern, spre exemplu, 
există numeroase ţări în care este interzis ca o persoană să deţină investiţii atât 
în TV sau radio, cât şi în presa scrisă ori agenţii de ştiri. Dar, încă o dată, 
trebuie spus că problema rezidă numai la nivel informal. Investiţiile străine în 
mass media autohtonă au fost foarte mici, ceea ce a permis concentrarea 
controlului asupra presei în mâinile a doar câtorva oameni de afaceri 
autohtoni. Acesta este – generic vorbind – un “model turcesc”, în care există 
legături puternice între mass-media, mediul de afaceri şi cel politic, ceea ce 
permite folosirea instituţiilor de presă pentru trafic de influenţă, şantaj sau pe 
post de instrument de propagandă. Mulţi oameni de afaceri investesc în media 
doar pentru a beneficia de astfel de “avantaje” şi nu pentru a face profit. Pe 
de altă parte, guvernul preferă să menţină o influenţă ocultă asupra media, 
evitând astfel atât o relaţie deschisă, fără a recurge direct la o relaţie represivă.   

Toate guvernele din ultimul deceniu au întreţinut o astfel de relaţie ambiguă. 
Ca un exemplu, nimeni până acum nu a părut să fie convins că cea mai bună 
soluţie de a evita calomnierea unui demnitar este profesionalizarea presei şi nu 
protecţia suplimentară a potentaţilor zilei. În aceste condiţii, atât preşedintele 
Iliescu cât şi Constantinescu au permis să fie apăraţi în justiţie în baza unui 
articol învechit din Codul Penal care pedepseşte “ofensa adusă autorităţii” şi 
nu simplul act de calomniere. Niciunul dintre ei nu a câştigat însă procesul în 
instanţă, dar asta numai pentru că astfel ar fi fost contestată libertatea de 
expresie şi, în plus, s-ar fi creat un precedent de pedepsire a jurnaliştilor. 
Prevederea din Codul Penal amintită mai sus este criticată şi în ultimul Raport 
al Comisiei Europene (pag. 23) considerându-se că ea poate duce la îngrădirea 
libertăţii presei. 

Revenind la Rompres, sunt totuşi câteva lucruri care ar trebui făcute. Fondul 
problemei constă în spargerea cercului vicios care leagă slabele sale 
performanţe profesionale de insuficienţa fondurilor băneşti. O agenţie de 
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presă săracă va avea întotdeauna un serviciu de informaţii mediocru, iar 
subordonarea sa fie guvernului, fie parlamentului nu este importantă atâta 
vreme cât este dependentă de banii publici. Membrii Consiliului de 
Administraţie, numiţi pe criterii politice, vor fi întotdeauna slabi 
administratori deoarece vor putea fi influenţaţi de clientela politică. 

De aceea, Rompres trebuie să se privatizeze după modelul agenţiei de presă 
franceze AFP. O cotă parte din acţiunile agenţiei ar urma să fie deţinută de 
investitori privaţi, în timp ce din board ar face parte reprezentanţi ai 
Ministerului Informaţiilor, dar şi ai asociaţiilor de jurnalişti. Oricum, deciziile 
manageriale ar trebui să aparţină proprietarului agenţiei, în fapt o companie 
selectată în urma unei licitaţii publice şi care să aibă suficientă expertiză şi 
destule fonduri pentru a coordona această afacere; totul, desigur, în baza unui 
contract clar care să ofere suficiente garanţii în caz că ceva nu merge bine. La 
procesul de selecţie nu trebuie să participe însă investitori în alte afaceri media 
sau proprietarii altor agenţii de presă. 

Singura problemă în cazul acestui model este faptul că nimeni nu se va 
înghesui să preia Rompres, deoarece nu este o afacere cu adevărat atractivă. 
Asta cu atât mai mult cu cât chiar şi principalul său competitor, agenţia 
Mediafax, a traversat o perioadă delicată în ultimele luni, trebuind să renunţe 
la o parte din jurnalişti. Dar chiar şi în aceste circumstanţe, administrarea 
privată a Rompres-ului se va dovedi mai bună decât una asigurată de către 
guvern. 

Un alt posibil risc este acela ca Rompres să fie incapabilă să devină 
independentă financiar. Desigur, ar urma falimentul. Numai că în cazul 
acestei situaţii neplăcute ar trebui să ne aducem aminte că Marea Britanie, ţara 
cu cea mai lungă tradiţie a presei independente, nu are o agenţie de presă 
publică. Reuters, o organizaţie privată, se dovedeşte foarte eficientă în 
furnizarea de informaţii, atât interne, cât şi din lumea largă. 

În orice caz, chiar dacă proiectul de lege al PNL îşi urmează calea către 
aprobarea în plenul camerelor, este obligatorie introducerea unui articol care 
să specifice că viitorul Consiliu de Administraţie va putea decide, cu acordul 
guvernului, privatizarea agenţiei. Acest lucru nu s-a întâmplat nici în cazul 
canalului TVR2 al televiziunii publice, iar evitarea ideii privatizării acestuia, 
chiar şi parţială, a contribuit atât la incapacitatea postului de a-şi construi o 
identitate distinctă cât şi la obţinerea unei audienţe scăzute. 
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De Sorin Ioniţă 

La sfârşitul lui noiembrie guvernul român a avut de făcut faţă unui val 
neaşteptat de proteste publice organizate de principalele centrale sindicale. A 
surprins nu atât intensitatea acestora (nu foarte mare), ci baza foarte largă a 
mişcărilor: diverse ramuri industriale, sectorul public, educaţia, sănătatea. SAR 
a organizat un focus grup cu câţiva lideri sindicali importanţi pentru a analiza 
motivaţiile şi intenţiile partenerilor sociali în viitorul apropiat.  

Surse ale nemulţumirii: 

Două cauze principale au fost menţionate de majoritatea interlocutorilor, 
indiferent de sectorul de activitate pe care îl reprezentau: 

• Guvernul a încălcat acordul social semnat cu sindicatele la preluarea 
mandatului 

• Bugetul pe 2002, acuzat că ar fi ori prea auster, ori că ar conţine 
prevederi incoerente în anumite privinţe (de exemplu, liderii sindicali 
s-au referit la arieratele marilor întreprinderi de stat) 

    
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL    



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  

    27272727

În afară de asta, o sumă de alte probleme au fost ridicate de un sindicat sau 
altul, precum cea a salariului minim (considerat prea scăzut) sau reforma 
sistemului de pensii, care limitează beneficiile asociate cu categoriile speciale 
de muncă şi urcă vârsta de pensionare la 65 de ani (bărbaţii). 

Însă prima chestiune menţionată mai sus merită o atenţie specială, pentru că 
semnalează generalizarea unei stări de lucruri îngrijorătoare: acorduri sociale 
cuprinzătoare sunt negociate şi semnate chiar dacă partenerii ştiu din prima 
clipă că sunt nefezabile şi nu vor fi duse la îndeplinire. După cum s-a văzut, 
sindicatele erau conştiente că guvernul nu va putea pune în practică 
prevederile pactului din primăvară, însă avea nevoie de încheierea acestuia 
într-un moment delicat al negocierilor cu FMI. "A fost o campanie de PR 
bine orchestrată, toţi ştiau din start că acordul e nerealist", a declarat unul din 
liderii prezenţi. Cu toate acestea sindicatele au marşat la idee, deoarece 
"campania de PR era în acelaşi timp şi una a sindicatelor" - cu alte cuvinte, şi 
ele au din când în când nevoie să fie implicate în evenimente la nivel înalt 
pentru a putea arăta membrilor că sunt active, au acces la punctele de decizie, 
şi să-şi păstreze astfel legitimitatea. 

Întrebaţi dacă în 2002 vor semna din nou un acord social dacă guvernul vine 
cu aceleaşi promisiuni nerealiste, liderii sindicali au dat răspunsuri diplomatice: 
în general, depinde de promisiunile aflate pe masa de discuţii - însă în general 
răspunsul este mai curând afirmativ. Se pare că a fi parte în procesul de negociere 
aduce avantaje pe termen lung, iar rezultatele negocierii contează mai puţin. Guvernul 
poate să ia aminte. Mai mult decât atât, protestele recente n-au avut loc în 
august, data-limită de implementare a multor prevederi din acordul social, ci 
în octombrie-noiembrie, când a fost finalizat şi dat publicităţii proiectul de 
buget pe 2002. Ceea nu face decât să întărească ideea că motivul central îl 
constituie împărţirea resurselor. Pe de altă parte, de vreme ce pentru prima 
oară după 1990 bugetul a fost depus în termen legal la Parlament, Guvernul 
are un motiv de îngrijorare mai puţin primăvara viitoare. Evenimentele recente 
demonstrează că în România protestul social organizat urmează într-adevăr îndeaproape 
ciclurile bugetare.  

Cum trebuie reacţionat la cererile sindicatelor 

Când au loc acţiuni sindicale de amploarea celor din această tomană, există o 
sumă întreagă de probleme care apar pe agenda publică de discuţie. Ele pot fi 
împărţite în două mari categorii. 

Întâi, politicile reformiste ale guvernului au declanşat opoziţia celor direct 
implicaţi în sectoarele respective, mulţi dintre aceştia temându-se că vor avea 
de pierdut în uma schimbărilor. Asta se întâmplă pretutindeni în lume, numai 
că amploarea şi ritmul reformelor într-o ţară ex-comunistă face ca probleme 
să fie mult mai vizibile.  

• Sindicatele din educaţie nu agreează taxele de studii – şi, în general, au 
rezerve faţă de ideea că şcolile şi universităţile trebuie să se 
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autofinanţeze prin contribuţii strânse de la beneficiari, suplimentar 
faţă de banii primiţi de la buget. În mod similar, ele se opun şi 
descentralizării învăţământului primar şi secundar, deoarece o dată 
responsabilitatea trecută în sarcina administraţiilor locale, coordonarea 
confederală având ca nucleu Bucureştiul ar fi mult mai dificilă. În 
general, sindicatele nu vor să discute cu altcineva în afara membrilor 
cabinetului sau cu înalţii funcţionari din Ministerul de Finanţe (au 
sugerat chiar câteva nume care ar fi acceptabile) şi resping în principiu 
orice fel de raţionalizare făcută pe criterii economice (fuzionări de 
şcoli, spitale, etc).  

• Actualul sistem de pensii PAYG ('pay-as-you-go') constituie o bombă 
cu ceas. Rezolvarea situaţiei presupune reformarea sa urgentă, plus 
introducerea unor componente private. Toată lumea este de acord că 
şi actualul nivel indecent de scăzut al pensiilor este nesustenabil pe 
termen lung, vârsta medie de pensionare mult prea scăzută iar 
sistemele de pensii anticipate, medicale şi de handicap permeabile la 
fraudă. 

• Privatizarea trebuie neapărat urgentată, dar teama de consecinţe 
sociale încă prevalează în întreprinderile mari de stat. Este de înţeles 
că liderii de sindicat încearcă să-şi protejeze membrii afiliaţi, însă 
adesea merg prea departe şi se amestecă în procesul de management 
cu efecte contraproductive (vezi sub-secţiunea Focus referitoare la 
Valea Jiului), împiedică privatizările (cazul Semănătoarea) sau cel puţin 
încearcă s-o facă, fiind în acelaşi timp implicaţi în diverse aranjamente 
de decapitalizare a companiilor (Sidex).  

Chiar atunci când sindicatele vin cu pretenţii nerezonabile, guvernul n-are altă 
cale decât să ţină partenerii sociali angajaţi în negocieri, în timp ce încearcă să-
şi promoveze gradual politicile. Contrar a ceea ce se crede îndeobşte, 
sindicatele în România nu sunt foarte puternice, iar singura alternativă la 
protestele industriale organizate o constituie revoltele urbane necontrolate. 
Guvernul trebuie să încerce să explice mai bine planurile sale de reformă 
publicului larg, care este principalul lor beneficiar, şi să ralieze astfel 
majoritatea tăcută în sprijinul acţiunilor de reducere a alocărilor sociale 
vicioase. 

În al doilea rând, sindicatele ridică uneori obiecţii rezonabile care merită 
analizate mai îndeaproape, chiar dacă soluţiile pe care le propun ele nu sunt 
totdeauna cele corecte. 

• Salariile, în cea mai mare parte a sectorului public, sunt foarte mici, 
ceea ce descurajează profesionalizarea administraţiei şi subminează 
capacitatea guvernului de a genera şi aplica politici. Constrângerile 
bugetare sunt severe iar actualul acord cu FMI limitează strict 
politicile salariale. Este vina exclusivă a guvernelor româneşti faptul că 
n-au avut niciodată o strategie de restructurare a aparatului de stat şi 
de raţionalizare a cheltuielilor. S-au făcut (sau s-au discutat) din când 
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în când reduceri generale de personal, într-un procent mai mult sau 
mai puţin uniform aplicat tuturor instituţiilor publice, indiferent de 
relevanţa misiunii lor sociale sau performanţa demonstrată – şi chiar şi 
aşa tendinţa a fost abadonată mai târziu prin noi angajări. Instituţii 
publice răsar în tot locul precum ciupercile după ploaie şi pentru 
foarte puţine dintre ele s-a pus problema desfiinţării în momentul în 
care misiunea lor e îndeplinită. Nu e deci de mirare că banii de salarii 
sunt puţini. O schemă prost definită şi scăpată de sub control de 
distribuire a 'cupoanelor de masă' a atins proporţii naţionale şi a 
devenit o modalitate prin care angajatorii publici şi privaţi evită 
impozitarea – încă un exemplu al incapacităţii guvernului român de a 
stabili priorităţi sociale reale şi a dirija resursele publice drămuite către 
cei care au într-adevăr nevoie de ele (o analiză a schemei cupoanelor 
de masă într-un număr viitor). Este nevoie de intervenţie urgentă 
pentru a rezolva aceste probleme şi a nu lăsa în mâna sindicatelor 
(încă) un instrument de atac. 

• Confruntate cu alternativa unor taxe şi impozite ridicate, pentru a 
menţine actualul nivel al serviciilor sociale asigurate de stat, sau cu 
scăderea acestora plus reducerea nivelului beneficiilor, sindicatele din 
România, spre deosebire de cele din Vest, nu au o poziţie foarte 
fermă. Impozitarea ridicată este foarte nepopulară astăzi în toată 
lumea fostă comunistă, însă şi obişnuinţa cu protecţia socială este bine 
înrădăcinată. Liderii de sindicate acceptă că politicile pro-business 
trebuie să aibă prioritate, IMM-urile trebuie încurajate iar economia 
are nevoie de investitori străini. Dar cum ar putea fi atinse simultan 
toate aceste priorităţi, nimeni nu ştie sigur. Guvernul ar trebui să 
explice cu sinceritate această dilemă publicului larg şi să încerce să 
ajungă la o soluţie de compromis asumată explicit, cu legitimitate 
socială. Actual discurs, făcând de multe ori referiri la formule-minune 
de combinare a impozitării scăzute cu beneficiile sociale generoase, 
reprezintă doar auto-amăgire. Este posibil ca pe termen lung 
reformele fiscale să genereze venituri publice ceva mai mari la nivele 
ale taxării mai reduse. Dar rezultatele nu sunt niciodată sigure, creează 
aşteptări periculoase în rândul publicului şi oferă protestatarilor noi 
puncte de atac. 

• Când se face privatizarea unei mari întreprinderi de stat cu un 
investitor străin, e mai bine ca sindicatele să fie implicate de la bun 
început în proces şi să semneze clauzele sociale ale contractului. 
Aceasta este de fapt una din revendicările lor curente. În ultimii ani 
am văzut că privatizările făcute transparent au creat situaţii mai stabile 
şi au evitat conflictele deschise. Sidex poate fi un exemplu pentru aşa 
ceva, iar Reşiţa studiul de caz pentru cum nu trebuie procedat. Chiar 
atunci când perioada de graţie a expirat iar noii proprietari sunt în 
drept să înceapă concedierile (Dacia-Renault, în curând), situaţia este 
mult mai puţin dramatică pentru că procesul este previzibil, oamenii 
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au avut o perioadă lungă de timp la dispoziţie pentru a-şi ajusta 
aşteptările şi comportamentul, iar guvernul poate evita să fie implicat.  

Ideea că reducerile de personal, privatizările şi realocarea resurselor sociale 
către destinaţii mai eficiente trebuie cumva ascunse de ochii sindicatelor este 
contraproductivă. Poate funcţiona într-un caz sau două; partenerii sociali se 
pot dovedi de multe ori obstrucţionişti sau prost informaţi, şi pot încerca să 
blocheze agenda de politici a guvernului. Dar într-o democraţie, procesele 
sunt tot atât de importante ca şi rezultatele lor. Nu există altă cale pentru a 
încuraja învăţarea şi maturizarea socială, şi de a evita conflictele deschise, în 
afara transparenţei şi consultării celor implicaţi atunci când se iau decizii. 

Probleme în construcţia sindicală 

Confederaţiile sindicale româneşti nu au învăţat încă să-şi joace rolul în 
negocieri normale, tripartite. De fapt, au foat foarte puţine ocazii când 
patronatele au luat parte la negocieri importante având statul doar în postură 
de mediator – aşa cum spune teoria. În realitate, cele mai multe conflicte de 
muncă din România opun angajaţii statului (ca patron). Până la urmă, avem 
de-a face cu acţiuni în interiorul sectorului public la care restul societăţii asistă 
de pe margine. În plus, guvernul este un patron de o factură cu totul specială, 
deoarece cu cât firma în chestiune este mai mare, cu atât consideraţiile de 
politică generală tind să prevaleze asupra celor local economice sau chiar 
sociale. Până când majoritatea industriei grele nu va fi privatizată, guvernul 
român va continua să fie în poziţia incomodă de jucător şi arbitru, iar 
sindicatele vor exploata acest fapt şi îl vor pune mereu în defensivă.  

Chiar dacă există motive întemeiate pentru ca guvernul şi sindicatele să 
sacrifice geometria ideilor pentru a avea un pact social, indiferent cum arată 
acesta, practica de a semna acorduri neimplementabile nu trebuie împinsă 
prea departe. Pe termen lung, ea poate delegitimiza ambele părţi iar muncitorii 
nemulţumiţi pot recurge la acţiuni violente, scurt-circuitând canalele de 
comunicare instituţionalizate. 

În fine, ar fi bine ca liderii de sindicali să cedeze mai puţin la tentaţia cooptării 
de către partidele la putere, indiferent care sunt acelea. Dacă sindicatele încep 
să fie privite ca şcoli de cadre pentru partide, legitimitatea lor va fi 
compromisă grav. Argumentul funcţionează şi în direcţia cealaltă: guvernul nu 
trebuie să încerce să colonizeze complet mişcarea sindicală, oricum şubredă şi 
abia la începutul profesionalizării. Fără un partener credibil de discuţie care să 
fie şi altceva decât un alter ego, tensiunile sociale vor fi mult mai greu de 
dezamorsat.  
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Analiza noastră încercă să identifice eventualele surse de tensiune pe termen 
mediu sau scurt pornind de la o abordare economico-socială care a luat în 
calcul indicatori zonali precum şi potenţialele probleme care s-au întrevăzut în 
urma unor seturi de interviuri nestructurate cu personale implicate în 
activitatea din zonă. 

Scurt istoric 

Situaţia din Valea Jiului a generat în toţi anii de după 1991 grave probleme 
economice şi sociale. Pe fondul pierderilor economice generate de Compania 
Naţională a Huliei şi de companiile sau regiile autonome pe care acesta le-a 
moştenit, situaţia socială şi economică a minerilor s-a agravat şi de fiecare dată 
când au existat probleme fie cu plata salariilor fie legate de privilegiile 
economice de care beneficiau, mişcările sindicale au fost foarte puternice, nu 
de puţine ori dincolo de orice limită legală („mineriadele”). Acest 
comportament a făcut ca zona să fie considerată dificilă şi prea puţin deschisă 
unui mediu de afaceri favorabil, aşa încât, chiar dacă a fost declarată zonă 
defavorizată din 1998, puţine firme au încercat să beneficieze de facilităţile 
obţinute prin acest statut. În consecinţă, a rămas mono-industrială, 
dependentă de minerit în ceea ce priveşte locurile de muncă şi activităţile 
economice. 

În 1997  fostul guvern de centru-dreapta a încercat să rezolve situaţia din 
minerit printr-un program de restructurare şi disponibilizări masive de 
personal. Astfel, în mai puţin de doi ani 18 343 de mineri au fost 
disponibilizaţi la cerere prin acordarea de salarii compensatorii. 87% dintre ei 
au fost incluşi în primul val de disponibilizări, din toamna lui 1997, fără a 
exista un program alternativ de protecţie sau reconversie profesională, în afara 
fondurilor puse la dispoziţia celor care au ales varianta disponibilizării.  

Zona a beneficiat de numeroase programe de sprijin cu finanţări externe – fie 
de conversie profesională, fie de sprijinire a întreprinzătorilor privaţi – dar 
acestea nu au putut schimba situaţia generală a regiunii, caracterizată în 
continuare printr-un şomaj ridicat şi puţine oportunităţi de afaceri. 

A. Şomajul: scade partea vizibilă, creşte partea ascunsă 

Populaţia totală a Văii Jiului este 164 000 locuitori (2001). La data de 
1.11.2001 erau 10 672 de şomeri înregistraţi, în scădere de la o lună la alta 
datorită faptului că personalele epuizează toate posibilităţile de plată. La 
începutul lunii noiembrie, 6 039 de persoane au terminat orice formă de plată. 
Aceştia sunt numai cei care s-au înscris în evidenţele Agenţiei de Ocupare şi 
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Formare Profesională în căutarea unui loc de muncă (AJFOP). Cifra reală a 
celor care nu mai primesc nici un fel de ajutor este cel puţin dublă.  

De fapt, acest an este o perioadă foarte dificilă, pentru că au terminat toate 
formele de ajutoare cei disponibilizaţi în ultimele valuri masive din 1999. 
Concret, în primele şapte luni ale acestui an, 5000 de persoane au primit 
ultimele plăţi compensatorii. Cifrele oficiale nu ţin cont de munca “la negru” 
şi, în plus, multe din cazurile care erau înregistrate la nivelul Agenţiei se 
transferă apoi către primării pentru primirea de ajutoare sociale sub forma 
alocaţiilor de sprijin sau a ajutoarelor de urgentă. Cert est că în acest an au 
beneficiat de alocaţii de sprijin peste 1 600 de persoane iar de ajutoare de 
urgentă peste 3 600.  

Fig. 1. Situaţia acordării alocaţiilor de solidaritate şi a ajutoarelor de urgenţă 
pentru perioada 1 01 2001 – 15. 07. 2001   

Localitatea Alocaţii de solidaritate  
(mii lei) 

Ajutoare de urgenţă (mii lei) 

 Beneficiari Suma Beneficiari Suma 
Aninoasa 78 248 333 233 544 500 
Lupeni 368 1374768 1072 2580500 
Petrila 233 177794 268 738000 
Petroşani 367 1490337 594 1658500 
Uricani 123 444899 419 979000 
Vulcan 340 1202012 1061 2637500 

Conform datelor de mai sus, situa iile cele mai complicate se înregistreaz
la Vulcani si Lupeni, unde num rul celor asista i reprezint aproape 10%
din totalul popula iei, ceea ce înseamn un dezastru financiar pe termen
lung pentru autorit ile locale. În Petro ani, rata omajului în luna iulie
2001 era de 43,3%.

Fig. 2. Şomajul la 1 VIII 2001 
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Petro ani 3135 623 213 938 252 1109
Lupeni 2964 365 190 429 0 1980
Petrila 2077 278 86 409 101 1203
Aninoasa 690 76 5 52 5 552
Vulcan 2312 325 82 425 2 1478
Total 12 178

Concluzii: 
- Deşi crearea de locuri de muncă a fost declarată o prioritate pentru zonă, 
rata şomajului continuă să fie de peste 5 ori mai mare decât media naţională. 
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- Datele care atestă scăderea şomajului nu ţin cont de numărul persoanelor 
care pierd dreptul la orice formă de ajutor de şomaj şi, mai ales, renunţă să 
mai caute oficial un loc de muncă. Numărul acestor persoane este între 6 000 
şi 12 000.  

- Şomajul cronic s-a consolidat; singura forma de venituri reprezentând-o 
ajutoarele sociale din partea primăriilor din zonă; slujbele sezoniere puse la 
dispoziţie de primării sau de firme nu le oferă acestor persoane şansa de a se 
reînscrie pe lista celor care au acces la ajutoarele de şomaj. 

B. Autorităţile locale fac cu greu 
faţă problemelor sociale 

Municipiul Petroşani, oraşul cel mai mare din 
zonă - care oferă în consecinţă cele mai multe 
alternative de dezvoltare la industria minieră - 
poate fi luat ca reper al situaţiei din zonă, în 
ceea ce priveşte evoluţiile sociale şi 
demografice. Celelalte cinci primării din Vale 
se confruntă în general cu probleme mai 
grave în ceea ce priveşte numărul persoanelor 

asistate datorită lipsei de alternative pentru dezvoltarea economică. 

Se observă că variaţiile de populaţie sunt în limite normale. La un sport 
natural de 1,80 la mie, scăderea populaţiei în anul 2000 este nesimificativă. 
Ipoteza migrării minerilor disponibilizaţi din Valea Jiului nu se confirmă, cel 
puţin la Petroşani.  

La jumătatea anului 2001, 30% din populaţia oraşului avea ca sursă de venit 
ajutorul de şomaj, ajutorul social sau cel de solidaritate. Ajutoarele sociale sunt 
deja o povară foarte mare (2,400 milioane lei) pentru primărie în condiţiile în 
care principalul plătitor de impozite la nivel local, Compania Naţională a 
Huilei, are deja datorii de peste 40 de miliarde lei (1,3 milioane dolari). Există 

temerea justificată că odată 
cu intrarea în vigoare a Legii 
venitului minim garantat 
care ar trebui asigurat de 
Primărie această instituţiea 
ar putea să intre în faliment. 

Delincvenţa: Numărul 
infracţiunilor cercetate în 
primele 9 luni din 2001 este 
mai mare decât perioadele 
precedente din anii trecuţi. 

Aproape jumătate din cele 
551 de persoane cercetate pentru infracţiunile comise sunt fără ocupaţie (232). 

Fig. 3. Evoluţia populaţiei 
în Petroşani. 
Anul Nr. locuitori 
1992 52 390 
1995 53 010 
1997 53 662 
1998 53 195 
2000 50 586 
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Creşterea numărului de infracţiuni la Petroşani a determinat detaşarea unui 
grup de gardieni publici şi jandarmi detaşaţi de la Deva care să-i suplinească 
pe cei 120 de poliţişti locali. 

Concluzii: 
- Conform proiectelor finanţate prin programele internaţionale, primăriile 
sunt principalii angajatori şi furnizori de servicii din zonă. 

- Primăriile pot oferi constant slujbe sezoniere, pe timpul verii mai ales, dar 
sumele acordate nu sunt semnificativ mai mari decât ajutoarele sociale, ceea 
ce face să există o lipsă de interes pentru aceste locuri de muncă. 

- Există o creştere îngrijorătoare a fenomenului infracţional şi nu există 
programe de contracarare a acestui fenomen. 

- Intrarea în vigoare a legii venitului minim garantat duce la necesitatea 
creşterii în medie de patru ori (pentru Petroşani) a bugetului asigurărilor 
sociale, iar primăria nu dispune de resurse pentru completarea acestui fond 

C. Reconversia profesională: formarea unui loc de muncă 
costă prea mult 

Numărul mare al şomerilor din zonă a făcut ca principalele programe care se 
derulează sau care s-au finalizat deja să vizeze în special crearea de noi locuri 
de muncă. Reorientare profesională a şomerilor prin organizarea unor cursuri 
de recalificare în perioada 1997 - 1999 nu au avut efectul scontat. Numărul 
celor care au efectuat aceste cursuri era pentru acea perioadă de 3% din 
personalul disponibilizat şi 6% din cel angajat încă la CNH.  În 1999 s-au 
înscris la cursuri 522 de persoane. Dintre acestea, 151 erau şomeri (94 au 
încheiat cursul). Alţi 75 de şomeri au fost înscrişi la cursurile de recalificare 
(57 au absolvit) şi 27s-au angajat. În urma a patru din cele şase serii de cursuri 
derulate la Petroşani, nici unul dintre şomerii care au absolvit cursul nu a 
reuşit să se angajeze conform noii pregătiri. Mai mult, patru cursuri au fost 
organizate la cererea unor angajatori care apoi şi-au încălcat convenţiile cu 
AJOFP Petroşani şi nu au mai angajat personal în noile calificări. În ceea ce 
priveşte perioada 1997 - 1998, la programele de recalificare s-au înscris 251 de 
şomeri şi au absolvit 171. Dintre aceştia doar 21 au reuşit să se angajeze. 

Pentru 2000 -2001 situaţia nu se prezintă mai bine. În noiembrie 2001, 120 de 
persoane urmaseră cursuri de calificare la Petroşani. 46 au terminat cursuri 
gratuite făcute la cererea angajatorilor (aceştia se pare că vor fi angajaţi 
aproape toţi). Alţi 200 sunt programaţi pentru acest an pentru începerea unor 
cursuri obişnuite, "de întâmpinare a pieţei". Rata de angajare pentru aceste 
cursuri este de 20%, conform evaluărilor AJOFP.  

Serviciile de “creare de locuri de muncă în cadrul comunităţii”, finanţate de 
Bănca Mondială şi de autorităţilor locale, au dus la apariţia unui număr limitat 
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de job-uri (Vulcan – 126,  Lupeni – 190,  Petroşani – 210, Petrila – 160,  
Aninoasa – 129) şi acestea numai pe o perioadă limitată. 

Per total, programele active de creare a locurilor de muncă au rezultate 
dezamăgitoare, atât ca număr de 
slujbe create cât şi raportat la 
costurile pentru fiecare loc de 
muncă nou apărut. Sunt mai 
multe programe de asistenţă 
pentru Valea Jiului: finanţări ale 
Agenţiei Regionale de Dezvoltare 
Vest; facilităţile de care 
beneficiază regiunea Valea Jiului 
ca zonă defavorizată; programul 
“Atenuare a impactului social” al 
Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltare şi Implementare a  
Programelor de Reconstrucţie a 
Zonelor Miniere (ANDIPRZM) 
care prevede oferirea de micro-

credite, oferirea de spaţii de afaceri pentru întreprinzători şi acordarea de 
stimulente financiare pentru reconversie profesională. Dar rezultatele 
semnificative se lasă aşteptate (Fig. 5). 

Uniunea Europeană a acordat aproximativ 10 milioane de euro pentru 
reconstrucţia economică şi socială a zonei. Suma a fost acordată prin două 
programe: 

• MARR Grant Fund, cu 6 milioane Euro pentru Valea Jiului şi Gorj 
pentru infrastructură şi măsuri active pe piaţa muncii. S-au aprobat 34 
de proiecte în Valea Jiului, pentru care au fost alocaţi  2 650 000 Euro. 
Aceasta a dus la crearea a aproximativ 200 de locuri de muncă 
permanente. Rezultă un cost exorbitant de 13 000 Euro pentru fiecare 
loc de muncă. E drept că cea mai mare parte din proiecte au ca obiect 
lucrări de infrastructură sau reamenajări de mare amploare care vor 
oferi servicii de utilitate publică, principalii parteneri fiind primăriile 
din zonă. Totodată numărul de locuri de muncă temporare  a fost 
ridicat.  

• „Schema de Credite şi Grant-uri pentru IMM-uri” cu un buget de 4 
milioane Euro, constă în credite şi grant-uri acordate prin intermediul 
unei bănci selecţionate prin licitaţie. Banca aleasă pentru zona Văii 
Jiului a fost BCR. Aceasta a aprobat doar 6 proiecte de finanţare (din 
industrie uşoară, prelucrarea lemnului, servicii, mediu) pentru că 
specificul proiectului cerea o componentă comunitară iar garanţiile 
solicitate de bancă au fost dificil de satisfăcut. 

Fig. 5. Locuri de muncă create în toamna 
lui 2001 
 Planificat 

2001 
Aug Sep Oct

Petrosani 174 1 54 55 

Vulcan 45 0 6 6 

Petrila 13 0 5 5 

Aninoasa 37 0 20 20 

Lupeni 45 0 10 10 

Uricani 36 0 0 0 
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Concluzii 
- Peste 50% dintre cei care urmează cursurile de pregătire profesională sunt 
femei. Acestea au şi mai mari şanse de angajare, date fiind meseriile pentru 
care se califică: textiliste, vânzătoare etc. S-ar putea spune că acest cursuri sunt 
eficiente mai mult pentru soţiile minerilor decât pentru aceştia. 

- Nu există încă o evaluare a serviciilor pe termen lung puse la dispoziţie prin 
sistemul de credite reduse, dar după primele reacţii se pare că nu toţi agenţii 
economici care au făcut angajări pe baza liniilor de creditare vor putea susţine 
aceste locuri de muncă conform intenţiilor iniţiale, ceea ce va ridica 
substanţial costul unui loc de muncă format în acest sistem 

- Există un cost exagerat pentru formarea locurilor de muncă pe termen lung 

- Garanţiile cerute de bănci pentru acordarea de credite avantajoase sunt, 
conform legilor bancare, greu de satisfăcut pentru investitorii din zonă şi de 
aceea devin aproape inutilizabile 

D. Conflictele de munca: puterea sindicatelor este prea mare 

Deşi nu există întârzieri în plata salariilor, între conducerea CNH şi sindicate 
există o continuă stare de tensiune. În condiţiile schimbărilor de la nivelul 
conducerii companiei, Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului a încercat să-şi 
menţină poziţia puternică. Conducerea CNH reclamă ca principală problemă 
în abordarea relaţiei cu sindicatele Contratul Colectiv de Muncă semnat în mai 
anul trecut şi care împiedică luarea unor măsuri de natură managerială. 
Contractul a fost atacat în justiţie de grupări care nu recunosc autoritatea Ligii 
Sindicatelor Miniere ca unic reprezentant al minerilor din zonă. O situaţia 
aberantă este cea în care o parte a conducerilor administrative ale minelor 
sunt membri de sindicat şi semnează documente sindicale împotriva 
conducerii administrative din care fac parte. 

Într-adevăr, sunt anumite prevederi în contractul colectiv de muncă ce 
limitează activitatea de management a conducerii companiei: 

Art. 27 - Unitatea, la sesizarea scrisă a sindicatelor se obligă să aplice 
măsuri disciplinare mergând până la desfacerea contractului individual 
de muncă celor care denigrează, calomniază, insultă sau lovesc liderii 
organizaţiilor sindicale incluse în LSMVJ. 
Art. 67 - Angajarea şi încadrarea în muncă a oricărei persoane se face 
numai cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare de către 
conducătorul unităţii cu avizul consultativ al sindicatului 
Art.79 - (9)Sindicatul va participa prin împuterniciţii săi la orice formă de 
examinare organizată în cadrul unităţii sau subunităţii 
Art. 84 şi 87 prevăd ca vicepreşedintele comisiei de concurs pentru 
ocuparea oricărui post sau calificare ( muncitor sau din conducere 
administrativă) să fie reprezentatul sindicatului 
Art. 97 c. - Indiferent de forma de transfer, este necesar avizul 
sindicatului 
Art. 99 (3) - Concedierea nu este posibilă fără avizul prealabil al 
sindicatului 
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Art. 203 - în fiecare subunitate, există o comisie mixtă CNH –LSMVJ 
pentru angajarea salariaţilor. (Salariaţii care fac cere de angajare au 
nevoie în prealabil de avizul sindicatului) 

Concluzii: 
Actualul contract permite sindicatelor să intervină sau să se opună unor 
decizii manageriale care nu sunt de competenţă sindicală 

Controlând sistemul de angajări, concedieri şi promovări, sindicatele îşi 
perpetuează sistemul de recrutare şi cel de influenţare a deciziilor la toate 
nivelurile 

Nu mai există nici o legătură între LSMVJ şi minerii care şi-ai părăsit serviciul 
în urma disponibilizărilor colective 

Este mai mult decât probabil că în cazul în care conducerea CNH va încerca 
să scoată o parte din prevederile pe care nu le agreează din contractul colectiv 
de muncă pe anul 2002, sindicatele să recurgă la grevă. 

Recomandări generale: 

1. Muncile sezoniere par să fie unica soluţie valabilă în regiune. De vreme ce 
costul unui loc de muncă permanent este exagerat, programele de protecţie 
socială pot miza pe formarea celor temporare. Pentru ca oamenii să fie 
interesaţi de acestea, ar trebui ca: 

• salariile să crească, astfel încât să nu mai fie comparabile ca valoare cu 
ajutoarele sociale 

• cei care au efectuat o activitate temporară să fie reprimiţi în şomaj. 

Toate acestea ar duce la degrevarea pe anumite perioade a bugetelor locale de 
obligaţiile legate de plata ajutorului social de care primăriile se vor achita tot 
mai greu odată intrată în vigoare legea venitului minim garantat. 

2. Constituirea unui fond de garantare a creditelor, care să le facă mai 
accesibile întreprinderilor care nu pot oferi garanţiile severe cerute de băncile 
comerciale.  

3. Reducerea rolului pe care Compania Naţională a Huilei îl are în cadrul 
comunităţii. CNH nu este numai principalul angajator (si principalul datornic) 
dar şi principala companie şi cea mai influentă - informal vorbind – instituţie 
din zonă. Formarea unei alternative instituţionale cu sprijinul guvernului (o 
universitate puternică, nu axată pe inginerie de mină, un centru de afaceri, un 
complex turistic sau susţinerea unei alte investiţii majore) este singura cale de 
anihilarea a impactului negativ pe care îl are concentrarea de putere informală 
din jurul CNH. De asemenea, acest lucru ar duce la diminuarea treptată a 
influenţei sindicatului în viaţa socială.  
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4. Este de dorit ca negocierea Contractului colectiv de muncă să înceapă cu 
mult înaintea datei de 1 aprilie 2002 pentru a se putea avea o marjă de timp 
mai lungă de negociere cu sindicatele miniere. Ar trebui redusă posibilitatea 
sindicatului de a interveni în probleme manageriale şi capacitatea de a bloca 
restructurarea şi reorganizarea. În cazul în care negocierea contractului  
colectiv se va face în timp scurt, este aproape cert că sindicatele vor recurge la 
conflicte de muncă pentru a păstra controlul conferit de actualul contract.  
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1 IANUARIE 2002: EUR1 IANUARIE 2002: EUR1 IANUARIE 2002: EUR1 IANUARIE 2002: EURO ŞI ECONOMIA O ŞI ECONOMIA O ŞI ECONOMIA O ŞI ECONOMIA 
ROMÂNEASCĂROMÂNEASCĂROMÂNEASCĂROMÂNEASCĂ    

 

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!17 
Ceea ce se întâmplă la începutul anului viitor este numai introducerea 
bancnotelor şi monezilor Euro, care vor înlocui monedele naţionale în 
majoritatea zonei UE18. Iată de ce a discuta despre introducerea Euro, fără a 
face precizările necesare, este de natură să inducă în eroare într-un mod 
fundamental. Oricum, guvernele UE şi autorităţile monetare sunt preocupate 
în modul cel mai serios de desfăşurarea fără probleme a acestei operaţiuni. 
                                                 
17 Data oficială de naştere a Euro a fost 1 ianuarie 1999. 
18 Excepţie fac Marea Britanie, Danemarca şi Suedia. 

    
ECONOMICECONOMICECONOMICECONOMIC    
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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.19 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 optimale20 – 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 
depăşească în mod durabil cu mai mult de 1.5% media ratei inflaţiei în trei ţări 

                                                 
19 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. 
20 Economistul american Robert Mundell a teoretizat acest aspect la începutul anilor 60 ai 
secolului trecut. 
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cu cea mai scăzută inflaţie din zona Euro21; 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 aderare22. 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 referinţă23, sau Euro-izare chiar înainte de 
aderarea la UE) ar sprijini accelerarea reformelor structurale şi a procesului de 
convergenţă24. 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 timp25. 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. 

                                                 
21 Unde rata anuală a inflaţiei se situează de ani buni la 1.5%-2%. 
22 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. 
23 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. 
24 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. 
25 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”.26 
Există şi opinia contrară, împărtăşită de oficialii BNR, care ar prefera să 
menţină un Leu “uşor” pentru încă o perioadă.27 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 

                                                 
26 Vezi Ziarul financiar şi Adevărul, 21 noiembrie, 2001 
27 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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în acest sens28. 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 corelare29 (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 
UE30 (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 numerar31, şi în măsura în care autorităţile publice (monetare) 
sunt mai puţin specializate în rezolvarea unor cazuri de încălcare a legii. Un alt 

                                                 
28 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). 
29 Aceşti coeficienţi se referă la dinamica producţiei industriale, rata şomajului, etc. 
30 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. 
31 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.32 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
cump rare, % din

media UE

Cre tere
a real
PIB, %

Bugetul
public,
% PIB

Indicele pre urilor
produc iei
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 Ceh 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 

                                                 
32 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. Distribu ia geografic a exporturilor i 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 

SCHIMBAREASCHIMBAREASCHIMBAREASCHIMBAREA ORIENTĂRII: SUBVENŢ ORIENTĂRII: SUBVENŢ ORIENTĂRII: SUBVENŢ ORIENTĂRII: SUBVENŢII LA INPUTURI II LA INPUTURI II LA INPUTURI II LA INPUTURI 
VS SUBVENŢII PE PRODVS SUBVENŢII PE PRODVS SUBVENŢII PE PRODVS SUBVENŢII PE PRODUS ÎN AGRICULTURĂUS ÎN AGRICULTURĂUS ÎN AGRICULTURĂUS 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 to i anii trecu i (peste 30%)
alocat altor cheltuieli decât subven iile, dar nu e sigur c ea se va
concretiza într-o ofert mai bun de bunuri publice (gen cercetare, extensie,
informa ii de pia ). La urma urmei, banii ar putea fi folosi i la perpetuarea
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unei administra ii numeroase care s gestioneze interven iile statului i 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 subven ionarea agriculturii în rile Uniunii
Europene. Partea proast este c acele interven ii scumpe, suportate de
bugetul generos alocat agriculturii comunitare, nu pot fi aplicate în
România f r riscul transform rii lor în m suri discriminatorii i
netransparente. Este meritorie încercarea de a acorda cele mai multe
subven ii direct la produc tor, dar mecanismul avut în vedere nu poate
asigura corectitudinea aloc rilor i nici încadrarea în sumele prev zute 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 
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exemplu: primele la lapte, primele la export). Fiecare dintre ele poate folosi un 
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. 2. Subven ii la inputuri vs pe produs
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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 
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uşor de actualele structuri. În condiţiile subvenţiilor limitate, va creşte riscul 
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 PROGRAMUL PROGRAMUL PROGRAMUL SAPARDSAPARDSAPARDSAPARD: OPTIMISM PREA MULT: OPTIMISM PREA MULT: OPTIMISM PREA MULT: OPTIMISM PREA MULT, , , , 
PROBLEME SUFICIENTEPROBLEME SUFICIENTEPROBLEME SUFICIENTEPROBLEME 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. 
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Pentru ca Agenţia SAPARD să devină operaţională şi să deruleze fondurile 
Programului SAPARD, aceasta trebuie să fie acreditată la nivel naţional, după 
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. Înfiin area centrelor de informare i în localit ile unde î i
desf oar activitatea Birourile Regionale pentru Implementarea
Programului SAPARD. Campania de promovare este extrem de
important de vreme ce se a teapt depunerea unor proiecte care s
poat utiliza o tran dubl de fonduri disponibile.

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

4. Exist înc o preg tire insuficient a personalului atât la nivel
central cât i local. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât în
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primul an de activitate agen ia va trebui s administreze dou tran e
de fonduri, concomitent.

TREND: MEDIUL ECONOMTREND: MEDIUL ECONOMTREND: MEDIUL ECONOMTREND: MEDIUL ECONOMIC INTERNAŢIONALIC INTERNAŢIONALIC INTERNAŢIONALIC 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 cre tere 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 
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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 
este că sondajul arată că aşteptările sunt stabile în industria prelucrătoare şi 
comerţul cu amănuntul.  

 

Fig. 6. Perspective de cre tere în România, PIB
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Fig. 7. Încredereamediului de afaceri înRomânia, 2001
sondaj trimestrial INSSE
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DEFICITUL COMERCIALDEFICITUL COMERCIALDEFICITUL COMERCIALDEFICITUL COMERCIAL: DIN NOU ÎN CREŞTER: DIN NOU ÎN CREŞTER: DIN NOU ÎN CREŞTER: DIN NOU ÎN CREŞTEREEEE    

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. 
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Fig. 9. Structura importurilor - categorii principale ($ mn.)
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Acest raport, ca şi numerele anterioare pot fi găsite pe internet, în limba 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 

Dac în raport nu se face o alt men iune, articolele din acest raport au
fost scrise de c tre membrii echipei SAR. Echipa redac ional este format
din Alina Mungiu-Pippidi (Editor, Coordonator de proiect), Sorin Ioni
(Expert în economie i politici publice), Lucian Luca (Expert în politica
agricol i economie) Bogdan Chiri oiu (Expert în politici publice), Dan

Suciu (Expert în politici publice), Victor Petrescu (Editor, politic
interna ional ), Victor Platon (Expert în economie), Cristian Ghinea i
Victoria Timofte (Asisten i cercetare).Editorialul din sec iunea economic

a fost scris de Daniel D ianu i cel din sec iunea Regional de Alina
Mungiu Pippidi

Sondajele de opinie public sunt concepute i analizate de Alina Mungiu
Pippidi i sunt executate de CURS – Centrul de Sociologie Urban , condus

de Dorel Abraham


