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Indicatori macroeconomici comparaţi pentru ţările (selectate) 
candidate la UE 
 

 
Sursa: Comisia Europeană, FMI, statistici naţionale;  

Legendă: 
I   Indicatori macroeconomici la momentul declarării statelor selectate “economii de piaţă 
funcţionale” 
II  Indicatori macroeconomici actuali (2002-2003) 
•    Proiecţii ale FMI 

 CEHIA UNGARIA POLONIA SLOVACIA BULGARIA ROMÂNIA
 I II I II I II I II I II  II 
Creştere PIB  
(anualizat), % 

1.0 2.2 
q1 

4.4 3.6• 6.9 1.3 
(2002) 

2.2 4.4 
2002 

4.8 5.0•  4.3     
(q1 03) 

Rata inflaţiei, 
media anuală % 

10.0 1.8 
2002 

18.3 5.3• 13.2 0.8• 8.4 3.4 
2002 

3.8 -0.2 
(q1) 

 7.3 
(aug 03) 

Deficitul 
bugetar, % PIB 

-6.1 -7.25• -2.2 -6• -3.2 -5• -3.7 -4.5 
(2002) 

-4.4 0.3 
(q1 
03) 

 

 -2.7• 
 

Rata şomajului, 
% 

5.2 8.9 
(2002) 

8.1 6.0• 10.3 18.1 
(2002) 

17.9 17.8 
(2002) 

17.4 15 
(q2) 

 

 

 

6.6 
(aug 03) 

Datoria externă 
brută, % din PIB 

41  63.1  28  37.3  71.9   

  

Rezerve 
valutare, (luni de 
import) 

4.9 6.1 
(q1 
03) 

5 3.8• 5.9 8.3 
2002 

3.7 5.9 
(2002) 

5.3 5.2•  4.7 
(sep 03) 

Agricultură 
(Cota din 
PIB/procent 
angajaţi în 
agricultură) 

   0.97  0.28    0.48  0.36 

Sectorul privat în 
PIB, % 

  65 80 
(2001) 

60 65 
(2001) 

  71   67 
(2001) 
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Argument 

 
Niciodată până acum guvernul şi publicul din România nu au aşteptat cu atâta 
nerăbdare publicarea raportului anual de ţară al Comisiei Europene. Faptul că 
România a rămas ultima ţară candidată fără statutul de ”economie de piaţă 
funcţională” măreşte suspansul. Mai puţin de un an ne desparte de data presupusei 
finalizări a negocierilor, toamna lui 2004. România ar trebui să mai închidă încă 11 
capitole de negociere şi multe dintre cele 19 închise provizoriu nu beneficiază şi de o 
strategie de aplicare. Dacă România nu va reuşi să termine negocierile până la 
sfârşitul lui 2004, datorită calendarului european, anul 2007 devine puţin plauzibil 
pentru integrare. Cu cât ne apropiem de sfârşitul lui 2003, trebuie să ne întrebăm 
dacă aceste date mai sunt realiste. Anul 2003 nu a fost nici mai bun nici mai rău ca 
precedenţii. Dar situaţia devine alarmantă doar pentru că se apropie termenul limită 
şi toate întârzierile se răzbună. Se pot recupera aceste întârzieri până în anul 2004? 
Pot fi simultan crescute ritmul de negociere şi implementarea acquis-ul? Nu este 
imposibil: şi Slovacia avea în ultimul an de negocieri un handicap similar şi până la 
urmă şi-a atins ţinta.  

Dar în România voinţa politică nu a fost niciodată la înălţime. Economia românească 
a crescut satisfăcător în aceşti ultimi ani, iar trendul se menţine pozitiv. Însă indicele 
de percepţie a corupţiei în economie, realizat de Transparency International, nu s-a 
îmbunătăţit1, în ciuda adoptării legislaţiei anticorupţie din ultimii doi ani. În această 
contradicţie constă dilema economiei româneşti. E clar că o mare parte din ea 
funcţionează după regulile pieţei şi acest lucru ar merita recunoscut. Dar tot atât de 
adevărat este că anumite părţi din economie au intrat în posesia unei elite de 
pradă, care a reuşit să deturneze privatizarea în propriul avantaj. E drept, acest lucru 
s-a întâmplat şi în ţări care vor deveni membre UE în 2004. E foarte important deci 
care este ponderea acestei economii dependente de reţelele de corupţie politică, 
care nu va mai fi competitivă după aderarea României de vreme ce nu va mai primi 
reeşalonări de datorii, contracte preferenţiale şi credite dubioase. Credem că 
acesta ar trebui să fie principalul criteriu pentru evaluarea economiei de piaţă în 
România. Ziarele româneşti au relatat pe larg despre aceşti întreprinzători privilegiaţi. 
Dar ce procent din economie este prins în plasa acestor reţele? Graficele 
economice, care arată din ce în ce mai bine, nu spun mare lucru despre acest 
aspect. Rămân anumiţi indicatori indirecţi, cum ar fi proporţia arieratelor. E clar însă 
că nu se poate răspunde la această întrebare plecând doar de la premise 
economice. În România, politica este principala sursă de corupţie.  

De aceea, prima parte a acestui raport va trece în revistă progresele din domeniul 
guvernanţei (calitatea actului guvernării), cum ar fi reforma administraţiei publice, a 
procesului politic, corupţia şi reforma justiţiei. În a doua secţiune a raportului, cea 
economică, sunt trecute în revistă argumentele pro şi contra acordării statutului de 
economie de piaţă. Am comparat România fie cu ţările care au reuşit să intre în 
primul val al extinderii, fie cu Bulgaria, partener pentru planificata extindere din 2007. 
A treia secţiune analizează angajamentele României privind circulaţia în spaţiul 
Schenghen şi fenomenul migraţiei în general.  

Recomandările din final vizează măsurile care trebuie luate pentru a creşte şansele 
de aderare în 2007. 

 
                                                                          
1 România ocupă ultimul loc între ţările candidate. 
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I. GUVERNARE 
 

 

 

PROGRESE PREA LENTE ÎN REFORMA POLITICĂ 
 
 
 

1. Corupţia şi procesul politic 
 

Sistemul politic din România este cel mai puţin competitiv, comparat cu 
alte ţări candidate. România a înregistrat cea mai întârziată alternanţă 
democratică din zonă, în 1996, şi este singura ţară candidată care a avut 
trei mandate postcomuniste din patru după 1989. Acest aspect e grăitor 
mai ales pentru diferenţa dintre resursele şi abilitatea partidelor 
anticomuniste faţă de cele postcomuniste, nu pentru structura 
electoratului. Comparând România cu Polonia (ţară aflată în primul val de 
aderare la UE, altfel comparabilă cu România: populaţie numeroasă şi 
procent mare de populaţie rurală) se remarcă similitudinea trendurilor 
electorale din cele două ţări. În 1990 diferenţa între ele era netă, datorită 
circumstanţelor ieşite din comun (partidul post-comunist din România nu a 
candidat în 1990 ca succesor al Partidului Comunist, ci ca FSN) dar evoluţiile 
s-au apropiat treptat. Dacă per total Polonia s-a descurcat mai bine este 
pentru că:  

 Un guvern anticomunist la începutul tranziţiei e asociat cu un progres 
mai rapid al reformei economice. La începutul anilor nouăzeci, când 
Polonia trecea prin terapia de şoc, atrăgând investitori, România nu îşi 
rezolvase problema democratizării, fiind prinsă în chestiuni ca 
mineriadele şi „nu ne vindem ţara”. 

 Pentru responsabilizarea clasei politice este mai bine să existe o 
alternanţă regulată o dată la patru ani. Coaliţia anticomunistă din 
Polonia a fost la fel de divizată şi frământată de scandaluri ca şi cea din 
România, dar schimbarea regulată a puterii a făcut ca nici un actor 
politic să nu devină dominant şi să nu construiască reţele de corupţie 
instituţionalizată. 

 Fostul partid comunist din Polonia a fost mai deschis către privatizare şi 
restituirea proprietăţii decât partidul postcomunist din România (FSN, 
apoi FDSN, PDSR, ulterior PSD). A acţionat  de la bun început în direcţia 
reformei, a respectat economia de piaţă şi a risipit temerile legate de 
întoarcerea sa la putere. 

 România este ţara candidată în care partidul anti-sistem (PRM) a atins 
cele mai înalte scoruri electorale (Fig, 1).   
 

 

Sistemul politic 
românesc este 
cel mai puţin 
competitiv din 
regiune 



 S O C I E T A T E A  A C A D E M I C Ă  D I N  R O M Â N I A  ( S A R )  
 
 

 6 

Fig. 1. Evoluţia politică a partidelor postcomuniste în România şi Polonia  

12

20

66

28

41

27 37

21

0

10

20

30

40

50

60

70

Alegeri 1 Alegeri 2 Alegeri 3 Alegeri 4

%

Polonia Romania

 

Competiţia electorală între elita postcomunistă şi competitori 
% Alegeri 1 Alegeri 2 Alegeri 3 Alegeri 4 

Partidul postcomunist din Polonia 12 20 27 41 
Partidul anticomunist din Polonia   34 5.6 
Principalul partid postcomunist 
din România 

(66) 28 21 37 

Partidul anticomunist din România  20 30 5 
Partidul anti-sistem din România 
(PRM) 

 3.9 4.5 19.5 

 

În aceste condiţii, crearea în septembrie 2003 a unei alianţe între 
principalele două partide de opoziţie, PD şi PNL, reprezintă o evoluţie 
pozitivă. Împreună, cele două partide pot depăşi la alegerile locale Partidul 
România Mare. Deocamdată intenţia declarată a alianţei este să 
candideze pe liste comune la alegerile generale şi separate la locale, dar 
lunile viitoare vor aduce cu certitudine multe noutăţi şi schimbări de 
strategie. Alianţa mai are mult de lucru la construcţia capacităţii proprii 
pentru a fi capabilă să câştige alegerile şi să guverneze bine, dar măcar 
primul pas a fost făcut. O schimbare de guvern în 2004 nu ar periclita 
integrarea europeană, ba chiar s-ar putea să fie unica modalitate de a 
elimina reţelele politice de corupţie instituţionalizată. Sistemul politic s-a mai 
echilibrat acum, prin existenţa unei opoziţii unite. Chiar şi partidul de 
guvernământ va avea de câştigat din existenţa aceastei opoziţii puternice: 
poziţia sa dominantă din ultimii doi ani s-a dovedit a fi păguboasă pentru 
reforma internă a PSD şi pentru transformarea sa într-un partid social-
democrat modern. Comparativ cu Polonia, calitatea elitei politice 
româneşti a fost mai slabă, atât în tabăra postcomunistă cât şi în cea 
anticomunistă. Publicul, în schimb, este foarte asemănător. 

Studiile comparative confirmă faptul că publicul din România nu este mai 
puţin atras de democraţie, iar românii sunt cetăţeni la fel de critici faţă de 
instituţiile statului ca şi central europenii. Încrederea politică este foarte 
scăzută, dar foarte apropiată de media din regiune. Justiţia şi Parlamentul 
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se bucură de încredere foarte scăzută, dar, ca să păstrăm exemplul, şi în 
Polonia este aceeaşi situaţie, (Fig. 2 şi 3). Diferenţa este deci la nivelul elitei, 
nu al publicului. 
   

Fig. 2. Încrederea politică în ţările candidate   

                             Parlament            Partide           Justiţie             Poliţie 
                                                   (încredere, %) 

Bulgaria                                  26  25  24  31 
Cehia                         20  21  34  40 
Polonia                   20   8  15  21 
Ungaria                   16  14  36  29 
România                   13    9  19  36 
Slovenia                                  10   8  26  24 
Estonia                    10   8  26  30 
Lituania                                        9   8  16  19 
Letonia                       8   7  24  27 
Slovacia                                    8   9  15  26 
(media Noii Europe)                 (14)  (12)  (25)  (28) 
Sursa: New Europe Barometer (2001) 
 
Fig. 3. Preferinţa pentru alternative nedemocratice  

         Comunişti              Militari                Dictator 
                                         (văzute ca o alternativă mai bună,%) 
 
Slovacia  30   3  25 
Bulgaria  27  132  28 
Slovenia  23   6  27 
Polonia   23   6  33 
Cehia         18   1  13 
România  19  14   32 
Ungaria               17   2  17 
Lituania  14   5  40 
Estonia   8   2  40 
Letonia   7   4  38 
Media Noii Europe (18)   (6)  (29) 
Sursa: New Europe Barometer (2001) 
 
Calitatea elitei politice din România este mai scăzută, iar mecanismele de 
responsabilizare a ei sunt deficitare. Migraţia politică din România nu mai 
este comparabilă cu cea din Europa Centrală, ca să nu mai vorbim de 
democraţiile consolidate. La noi, chiar purtătorul de cuvânt al partidului 
aflat la putere aparţinea unei alte formaţiuni politice în anul trecut; la fel 
câţiva miniştri, ca şi reprezentantul cel mai notabil al României la Convenţia 
pentru Constituţia Europeană. Partidele îşi sporesc rândurile când se află la 
guvernare şi pierd oameni când sunt în opoziţie. Această practică este cu 
atât mai condamnabilă cu cât parlamentarii sunt aleşi pe liste, deci votul 
este dat pentru partid, nu pentru persoană (procentul de alegători care nu 

Problema nu 
este electoratul, 
ci slaba 
performanţă a 
elitelor 
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pot spune numele unui parlamentar local fiind foarte ridicat). Datorită 
acestor practici, fiecare politician devine un potenţial client politic, care se 
orientează după cine îi dă mai mult, ceea ce corupe viaţa politică. În al 
doilea rând, rezultatele alegerilor sunt practic încălcate, iar controlul pe 
vertical nu funcţionează. Circa 12% din Parlamentul ales în anul 2000 s-a 
modificat din pricina migraţiei politice, dar această cifră creşte şi mai mult 
dacă analizăm compoziţia partidelor în ultimele două mandate, mai ales la 
PSD şi la PNL. Nici în cazul primarilor lucrurile nu stau mai bine, deşi ei sunt 
aleşi direct: migraţia spre partidul aflat la putere sau spre sateliţii acestuia 
atingând uneori cifre astronomice (Fig. 4). 
 
Fig. 4. Migraţia politică ca principal indicator al corupţiei politice 

 Migraţia primarilor între alegeri Migraţia parlamentarilor între 
alegeri 

 2000 2002 2000 2003 
PSD  1,050 1,584 210 227 
APR 284 79 -- -- 
PRM 66 53 121 108 
PNL 251 262 43 40 
PD 483 407 44 37 
CDR (PNŢCD) 147 116 -- 1 
PUR 32 64 10 7 
Independenţi 159 90 -- 11 
Sursă: IPP 2002, SAR 2003 
 

Fig. 5. Diferenţe calitative între democraţia poloneză şi cea românească 

Sursa: Nations in Transit 2001, Freedom House. 
Legendă: Scorurile Nations in Transit folosesc o scală de la 1 la 7, cu 1 performanţa cea mai 
bună şi 7 – performanţa cea mai proastă.  
 
 
Din moment ce corupţia pleacă din vârf, lupta cu corupţia administrativă 
devine o cauză pierdută, iar cinismul publicului rămâne foarte mare. 
Românii sunt sceptici că instituţiile nou create pentru a lupta cu corupţia 
sunt imparţiale şi cred că îi protejează pe oamenii puterii.3 Şi alte aspecte 
                                                                          
3 Sondajul SAR-CURS din august 2003. 

 Procesul 
politic 

Media Calitatea 
guvernării 

Corupţie Justiţie 

POL 1.50 1.50 1.75 -- 1.50 1997 

RO 3.25 4.25 4.25 -- 4.25 

POL 1.25 1.50 1.75 -- 1.50 1998 

RO 3.25 4.00 4.00 -- 4.25 

POL 1.25 1.50 1.75 2.25 1.50 1999-2000 

RO 3.25 3.50 3.50 4.25 4.25 

POL 1.25 1.50 1.75 2.25 1.50 2001 

RO 3.25 3.50 3.75 4.50 4.25 
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calitative afectează actul de guvernare şi, în ciuda cadrului formal bun pe 
care îl are România, practica trenează şi evaluările sunt proaste 
comparativ cu celelalte ţări candidate. Rămânând la comparaţia cu 
Polonia, România este plasată de Freedom House, în medie, cam de trei ori 
mai prost la principalii indicatori privind calitatea democraţiei, media, 
calitatea guvernării, corupţie şi justiţie. 

De asemenea, percepţia experţilor şi a mediului de afaceri arată că nu 
există progres în domeniul luptei anticorupţie, în vreme ce cifrele privitoare 
la Bulgaria au evoluat în bine în ultimi ani, mărind diferenţa dintre bulgari şi 
noi. România a adoptat în acest an un pachet anticorupţie stufos, dar 
scandalurile din presă privind corupţia la înalt nivel se ţin lanţ, iar personaje 
cheie par mereu deasupra legii. Numai faptele pot schimba opinia publică, 
nu adoptarea unor legi. Ce valoare au legile, câtă vreme excepţia e 
convertită zilnic în regulă? De exemplu, publicitatea pentru noua 
Constituţie, cea mai mare campanie publicitară din acest an, s-a 
încredinţat fără licitaţie unei companii preferate de guvern. 

Schimbarea Constituţiei a fost o ocazie ratată de a reforma sistemul politic. 
După mulţi ani de dezbateri, aproape toate propunerile cu potenţial de a 
provoca o schimbare reală au fost retrase. Până la urmă, Constituţia nu va 
îmbunătăţi situaţia separării puterilor în stat, nu va creşte substanţial 
eficienţa celor două camere şi nici calitatea parlamentarilor. Chiar şi mult 
lăudatele articole privitoare la protecţia proprietăţii sau drepturile pentru 
minorităţi sunt redundante, dacă nu chiar ipocrite. Nu din cauza Constituţiei 
nu a fost proprietatea tratată cu respect până acum. Constituţia nu 
interzicea folosirea limbii materne în justiţie cu un translator, şi nici a limbii 
maghiare în administraţie. Aceste practici nu au fost încurajate din cauza 
lipsei de voinţă politică, nu a piedicilor constituţionale.  
 

 
 

2. Despre justiţie  
 
 

Cel mai bun exemplu de lipsă de voinţă politică rămâne restituirea 
proprietăţii. În timp ce precizează în noua Constituţie că proprietatea nu va 
putea fi naţionalizată în viitor (ceea ce este tot mai puţin probabil odată cu 
integrarea europeană) România continuă să piardă procese la Curtea 
Europeană din Strasbourg pentru că nu a restituit proprietăţile naţionalizate 
şi nu se retrage nici măcar acum: toate recursurile în anulare împotriva 
proprietarilor pe rol la Curtea Supremă continuă, Procurorul General nu a 
dat semne că ar putea renunţa la ele. Chiar în timp ce Constituţia era 
votată, iar acest raport se afla sub tipar, Curtea Supremă de Justiţie a dat o 
sentinţă într-un recurs în anulare împotriva restituirii unei clădiri confiscată de 
Armata Roşie fără nici un fel de act şi trecută apoi în proprietatea statului 
român, tot fără acte.  

Distanţa dintre discurs şi realitate, între drept şi fapt,  nu e nicăieri mai 
evidentă decât în reforma din justiţie. 2003 a fost anul decisiv pentru 
această reformă, toate cele patru legi care schimbau cadrul de organizare 
a justiţiei ar fi trebuit să fie adoptate, la fel şi codul penal, codul civil, codul 
de procedură penală şi noul cod fiscal. Aşa cum se vede în Fig. 5, deşi s-au 

Noua constituţie: 
un mic pas 
înainte, o mare 
ocazie perdută 
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făcut progrese, rezultatul este dezamăgitor, şi capitolul de negociere 
Justiţie şi Afaceri Interne rămâne problematic. Două aspecte foarte 
delicate, chiar mecasnimele prin care se realizează intervenţiile politice, nu 
sunt rezolvate sau nu sunt rezolvate bine. Prin modificarea Constituţiei, 
Curtea Supremă de Justiţie va fi înlocuită de ”Înalta Curte de Casaţie”. 
Actualii judecători îşi vor continua mandatele, care sunt limitate. Dar cine îi 
va numi apoi pe noii judecători pentru a garanta nepartizanatul acestor 
numiri? Legi organice urmează să reglementeze mecanismele de numire 
atât la Curtea Supremă, cât şi la Consiliul Suprem al Magistraturii, dar 
proiectele lor nu sunt nici măcar publice. Mecanismul de numire al CSM 
adoptat anul trecut printr-o ordonanţă de urgenţă s-a dovedit a fi unul 
nefericit şi nu este de mirare că nu a mărit autonomia instituţiei.  

Nici noua Constituţie nu propune un mecanism prea bun, importând în 
Consiliu doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Parlament şi aducând 
pe preşedintele statului ca prezident. De asemenea, Consiliul continuă să 
fie compus şi din procurori, direct subordonaţi Ministerului de Justiţie. S-a 
evitat cu grijă ca preşedintele Curţii Supreme să aibă vreo putere în 
Consiliu, pentru a nu-l concura pe ministrul Justiţiei. Chiar alegerea 
judecătorilor din CSM se face la nivelul Curţilor de Apel, curţi superioare, 
fiind condiţionată suplimentar de vechime şi de un doctorat, scăzând 
şansele judecătorilor educaţi după 1989 din judecătoriile şi tribunalele 
obişnuite de a fi aleşi. Dacă luăm în considerare şi confirmarea necesară a 
Parlamentului, mai puţin importantă ca în trecut pentru că nu se mai 
propun mai multe nume pe un loc, devine limpede că transferul formal de 
putere dinspre Ministerul Justiţiei spre CSM nu va schimba nimic în practică. 
Lipseşte voinţa de a democratiza justiţia, permiţând întregului corp 
profesional să aibă un cuvânt de spus în alegerea Consiliului. În ce priveşte 
reforma justiţiei, rezistenţa pare a fi de neînvins. Iar Ministerul Justiţiei nu este 
singurul vinovat. Avocaţii care domină comisiile juridice din cele două 
camere ale Parlamentului au mulţi ani de practică în timpul comunismului, 
când admiterea în facultăţile de drept era posibilă doar după cercetarea 
dosarului de familie. Ce poate fi mai conservator decât acest grup de 
bărbaţi înaintaţi în vârstă, plasaţi la ierarhia profesiei şi educaţi în perioada 
comunistă? În interiorul acestei comunităţi e greu să se formeze o masă 
critică în favoarea reformei.   

Fig. 6. Reforma statului în 2003 

EVOLUŢII POZITIVE NEGATIVE REDUNDANTE  SAU AMBIGUI 
Spectrul politic a 
devenit mai 
competitiv prin 
unificarea partidelor 
de opoziţie 
 
 

Migraţia politică în creştere în 2003 
faţă de 2002 
Principalul oponent politic (primarul 
din Bucureşti) este din nou cercetat 
într-un caz închis cu opt ani în urmă 

Modificarea constituţională 
nu va avea consecinţe 
concrete pentru practica 
politică 

Revizuirea Constituţiei 
anulează un viitor 
referendum pentru aderare 

Adoptarea noului cod 
de procedură penală 

Recursul în anulare păstrat în 
practica penală, menţionat ca 
activitate de bază a noii Curţi 
Supreme în proiectul de organizare 
a justiţiei, iar statul continuă 
recursurile în anulare în procesele de 
proprietate    

Parchetul Naţional 
Anticorupţie şi-a continuat 
activitatea 

Reforma 
judiciară – 

distanţă mare 
de la vorbă la 

faptă 
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Autoritatea Naţională pentru 
Control a centralizat această 
activitate, crescând 
capacitatea de control a 
executivului 
 
Demisia a trei miniştri implicaţi 
în scandaluri de corupţie şi 
plagiat 

 
 
 
 
 
Demisia celor trei a venit după 
luni de zile de scandal public 

Conflictul de interese în 
cheltuirea banului public, 
ca şi a banilor europeni, a 
rămas nereglementat 
  

Proiectele de lege pentru 
definitivarea reformei justiţiei 
sunt acum gata, după 
revizuirea pachetului ”Stoica” 
din 2000 

Dar mai au mult să treacă prin 
Parlament, iar proiectele 
cruciale privitoare la alegerea 
Consiliul Superior al 
Magistraturii (CSM) şi Curţii 
Supreme sunt încă secrete  
Reorganizarea CSM de anul 
trecut nu a reuşit să elimine 
controlul politic (scandalul 
‘Florea’) 

Proiectul de statul al 
magistraţilor păstrează 
poziţia puternică a 
Ministrului de Justiţie, iar 
cum CSM în actuala formă 
este ales politic în mare 
parte, acest statut oricum 
nu va schimba nimic 

A demisionat procurorul 
general Joiţa Tănase, 
campionul recursurilor în 
anulare 

Succesorul său pare să-i 
continue munca  

 

Cadru instituţional favorabil 
descentralizării 

Slaba aplicare a legilor 
existente, alocarea discreţionară 
a resurselor ce subminează 
capacitatea administraţiilor 
locale;  
Slabele constrângeri bugetare 
permit aranjamente 
preferenţiale şi încercarea de a 
obţine beneficii ilegale 

Distribuirea adiţională  de 
funcţii şi venituri către 
administraţiile locale, 
majoritatea sub formă de 
mandate 

Legi noi în domeniile: anti-
corupţie, servicii publice, 
transparentizarea actului 
decizional 
 

Legea privind reglementarea 
conflictului de interese a rămas 
obscură în punctele importante; 
Declaraţiile de avere nu au fost 
luate în serios de unii 
parlamentari; Nu a fost creat un 
instrument pentru crearea şi 
administrarea serviciilor publice 
care vor rămâne fragmentate şi 
opace  

Institutul Naţional de 
Administraţie a fost întărit; 
au fost recrutaţi 500 de 
tineri experţi în 
administraţie publică; a 
fost lansat un concurs 
pentru producerea unei 
strategii pentru Reforma 
Administraţiei Publice    

Guvernul a promis că nu va 
mai folosi abuziv 
ordonanţele de urgenţă 
(există limitări certe incluse 
în amendamentele noii 
Constituţii) 

Miniştrii importanţi nu sunt dispuşi 
să mizeze capital politic pentru o 
reformă reală a administraţiei 
publice şi implicit pentru 
procesul decizional. Abundenţa 
de legi proaste riscă să nu se 
oprească aici.  
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3. Reforma administraţiei publice şi a guvernării 
 
România se plasează ultima între ţările candidate la accedere în UE pe un 
indice compust al calităţii actului guvernării calculat de experţii Băncii 
Mondiale4 – o medie de şase scoruri ce măsoară responsivitatea 
administraţiei, eficienţa guvernării, calitatea reglementărilor, suveranitatea 
legii şi stabilitatea politică (Fig. 1). In această evaluare comparativă, una 
din cele mai recente şi complete disponibile, întreprisă pe 175 de ţări prin 
combinarea principalilor indici ai calităţii guvernării produşi de diverse 
organizaţii, România se plasează chiar în urma unor ţări non-candidate, 
precum Croaţia. Dar ce e mai grav, România a realizat cea mai modestă 
creştere de scor între 1998 şi 2002 dintre toate statele incluse în acest grup. 
Iar asta este cu atât mai trist cu cât chiar această mică îmbunătăţire s-a 
realizat parţial pe seama indicelui de stablitate politică, nu a celor ce 
măsoară mai direct performanţa administrativă. Cifrele confirmă deci 
notele proaste primite de România în ultima vreme, inclusiv în rapoartele 
anuale ale Comisiei UE, care par a nu fi chiar pur subiective şi motivate 
politic, aşa cum s-a mai spus uneori. 

Aşa că ar fi cazul să ne îngrijorăm: există deci o puternică legătură cauzală 
între calitatea administraţiei şi performanţa economică pe termen lung într-
o ţară. Încă şi mai interesant, autorii găsesc o relaţie cauzală negativă în 
direcţia contrară, dinspre veniturile medii per capita înspre calitatea 
guvernării, după eliminarea primului efect. Cu alte cuvinte: 

• buna guvernare duce la creştere şi prosperitate 

• dar creşterea economică nu duce ea însăşi la o mai bună guvernare; 
dimpotrivă, uneori poate agrava situaţia în această privinţă 

Concluziile sunt importante şi au implicaţii semnificative de policy, în special 
în ţări în tranziţie ca România. A lăsa timpul să trecă pentru a rezolva de la 
sine problemele de proastă guvernare, pe măsură ce societatea devine în 
medie mai înstărită, nu ţine. Dimpotrivă, poate duce chiar la înrăutăţirea 
lucrurilor, pentru că într-o societate mai înstărită miza tranzacţiilor creşte, 
fără ca natura lor să se schimbe neapărat, ceea ce sporeşte presiunea 
exercitată de grupurile orientate spre rent-seeking, de elitele de pradă sau 
corupţia birocratică. "Când instituţiile statului sunt capturate de grupuri de 
interese, acestea din urmă pot trage foloase chiar de pe urma scăderii 
calităţii actului guvernării şi se pot opune schimbărilor chiar dacă veniturile 
medii în societate cresc" (op cit). 

Secţiunea precedentă şi capitolul economic ce urmează în acest raport 
demonstrează cu date că aşa ceva este probabil să se întâmple astăzi în 
România. Atunci când creşterea economică susţinută câţiva ani la rând nu 
se reflectă într-un grad mai mare de satisfacţie generală şi încredere în 
instituţiile publice, acesta este un simptom că economia creşte pe fondul 
unei guvernanţe publice de calitate scăzută. Ceea ce reprezintă un risc 
pentru sustenabilitatea pe termen lung a creşterii. 

                                                                          
4 D. Kaufmann and A. Kraay, 2003. Aggregate Governance Indicators 1996-2002, 
www.worldbank.org/wbi/governance  
 

Buna 
administrare 

duce la creştere 
economică – 
dar creşterea 

singură nu 
produce bună 

administrare 
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De vreme ce buna guvernare nu este un "bun de lux" la care accezi în mod 
automat doar pentru că eşti mai bogat, înseamnă că ea trebuie construită 
prin efort independent, ca un scop legitim în sine. Deşi nu există acquis 
comunitar pe reforma administraţiei publice, subiectul a câştigat 
permanent în importanţă în relaţia României cu UE în ultimii ani, lucru 
reflectat şi în rapoartele de ţară. Subiectul este alunecos, pentru că 
reforma administraţiei publice (RAP) este greu de monitorizat cu indicatori 
măsurabili. Totuşi, s-a coagulat un oarecare consens că ea înseamnă trei 
direcţii importante de acţiune: 

(a) Descentralizare reală, care presupune existenţa unor niveluri sub-
naţionale de administraţie de stat alese, cu propria lor legitimitate 
politică şi arie de autonomie. O bună descentralizare implică împărţirea 
clară a (i) atribuţiilor şi (ii) surselor de venit pe aceste niveluri ale 
guvernării. In plus, implică instituirea unor reguli ferme care să guverneze 
relaţiile între niveluri, inclusiv în materie de transferuri financiare, care 
trebuie să se bazeze pe criterii transparente şi ne-negociabile caz cu 
caz. 

(b) Reforma corpului funcţionarilor publici, inclusiv lupta împotriva corupţiei 
birocratice. Trebuie creat un astfel de corp de funcţionari stabili, neutri 
politic şi profesionişti care să poată duce rutina zilnică a serviciilor 
publice şi să ajute decidenţii cu sfaturi tehnice de calitate. Deşi e mai 
greu de evaluat avansul către un astfel de ideal decât în, să zicem, 
privatizare, se pot identifica totuşi câteva dimensiuni care pot fi 
măsurate: intrarea în corpul funcţionarilor publici trebuie să fie deschisă 
şi competitivă; trebuie să existe evaluări individuale regulate (în care nu 
toată lumea primeşte nota maximă) legate de sistemele de salarizare şi 
promovare; funcţionarii trebuie apăraţi de influenţe politice nelegitime; 
măsurile disciplinare trebuie să se bazeze pe un proces echitabil 
instituţionalizat; nivelul mediu de pregătire trebuie să crească în timp; 

Fig. 1. Tendinte in calitatea actului guvernarii 
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cariera trebuie să fie atractivă, ceea ce înseamnă că oarecare 
proporţionalitate trebuie păstrată cu sectorul privat în materie de 
salarizare; guvernul trebuie să aibă la îndemână instrumente robuste de 
decizie şi management, cum ar fi o bază de date completă cu toate 
funcţiile publice, inclusiv date despre lefuri, cu toate componentele lor; 
costul total al corpului funcţionarilor publici trebuie să fie suportabil 
pentru buget şi transparent, iar aranjamentele speciale sectoriale şi 
componentele discreţionare ale salariului trebuie reduse la minim. 

(c) Procesul de formulare şi aplicare de politici, inclusiv chestiunile de 
transparenţă şi responsivitate. Formularea de politici într-o administraţie 
de stat modernă se caracterizează prin: (i) şedinţe de guvern scurte şi 
concentrate pe obiective strategice şi decizii-cheie, nu pe detalii ale 
textelor de lege; (ii) existenţa unor sub-comitete ale cabinetului ce 
reunesc reprezentanţii unor ministere, cu rol de a coordona domenii 
importante de politici şi de a filtra măsurile propuse înainte ca acestea 
să ajungă pe agenda plenului cabinetului – în ţările UE aceste sub-
comitete preiau de fapt cam 90% din munca la vârf; (iii) acţiunile 
importante sunt supuse discuţiei cabinetului întâi sub forma unor scurte 
"rapoarte de policy", avâd maxim câteva pagini, care evidenţiază clar 
problema, alternativele de acţiune cu avantaje şi dezavantaje, şi soluţia 
propusă; proiectele de legi se redactează abia în faza a doua, după ce 
cabinetul a decis liniile principale de acţiune. Rapoartele de policy 
trebuie să fie accesibile dezbaterii publice. Aplicarea politicilor în 
practică prespune ca instituţiile subordonate să primească mandate 
clare de acţiune, libertatea de a se organiza şi responsabilitatea pentru 
rezultate.  

Pe scurt, filozofia RAP are la bază principiile separării şi delegării puterii 
publice, şi pe cel al transparenţei. Autoritatea politică centrală trebuie să se 
retragă treptat şi în ordine din anumite arii de (a) guvernare locală şi (b) 
rutină birocratică.  În spaţiul astfel creat controlul trebuie preluat de instituţii 
şi procese stabile, implicând şi (c) actorii non-politici acolo unde e cazul. 
Sectorul public trebuie să devină responsabil în primul rând faţă de clienţii 
săi – publicul larg – şi abia după aceea faţă de şefii politici. Ca regulă 
generală, toată informaţia şi documentaţia produsă într-o organizaţie 
publică pentru nevoi de management şi raportare ierarhică trebuie să fie 
prin definiţie publică, şi făcută accesibilă într-un format relevant.  
 

Ce s-a făcut de la precedentul raport de ţară? 
În ultimul an guvernul român a întreprins o serie de acţiuni pentru a redresa 
deficitul de reformă în administraţia publică înaintea raportului de ţară pe 
2003. 

• În primăvară a fost adoptat un pachet legislativ anti-corupţie ce 
cuprindea, între altele: procedurile de declarare a averii şi conflictului 
de interese pentru demnitari şi funcţionari publici; măsuri de a 
îmbunătăţi cadrul luptei anti-corupţie; o nouă lege a funcţionarilor 
publici care s-o înlocuiască pe cea din 1999. Aceasta din urmă îşi 
propune să definească mai bine cuprinderea şi statutul funcţiei publice 
în România, ridicând în acelaşi timp ştacheta în procesul de depolitizare 
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prin includerea unor poziţii politice într-o categorie specială de "înalţi 
funcţionari publici" (de exemplu, aceea de prefect). 

• A fost adoptată o lege a transparenţei deciziei ("sunshine law") care îşi 
propune să deschidă acest domeniu consultării şi participării publice 
mai largi. Aria de acoperire a sistemului de achiziţii online a fost extinsă. 
Noua Constituţie îngrădeşte întrucâtva capacitatea guvernului de a 
emite ordonanţe. 

• Remanierea guvernamentală din iunie a constituit de fapt o 
restructurare, numărul ministerelor reducându-se de la 24 la 14 (deşi 
unele din cele desfiinţate supravieţuiesc ca "agenţii"). Restructurarea a 
fost însoţită de reduceri de personal, deşi o cifră totală e greu de 
precizat. 

• S-a înfiinţat un comitet interministerial (cu opt membri) pentru reforma 
administraţiei publice (IMCAR) şi un secretariat permanent al acestuia 
(CUPAR) plasat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

• În august s-a lansat un exerciţiu cuprinzător de consultări cu instituţii 
publice şi actori neguvernamentali, sub coordonarea CUPAR. O serie de 
conferinţe vor fi organizate în diverse oraşe din ţară pentru a discuta 
teme de descentralizare, funcţie publică şi formulare de politici. 
Rezultatele acestor consultări, împreună cu inputul primit deja de la 
diversele instituţii publice, vor fi grupate într-o strategie consolidată de 
reformă a guvernului ce trebuie finalizată până în decembrie.  

• Institutul Naţional de Administraţie (INA) a fost întărit, în special în urma 
includerii în noua lege a funcţiei publice a prevederii că fiecare angajat 
trebuie să beneficieze anual de cel puţin 7 zile de instruire profesională. 
În plus, a fost lansat programul de recrutare a 500 de euro-consilieri – 
tineri educaţi în străinătate selectaţi prin concurs şi plasaţi pe poziţii 
importante în diverse instituţii din sectorul public.  

• Au fost demarate câteva programe substanţiale finanţate de UE, Banca 
Mondială sau prin asistenţă bilaterală, care trebuie să ajute procesul de 
RAP cu fonduri şi asistenţă tehnică. Resurse importante s-au alocat 
pentru întărirea administraţiei centrale şi locale, profesionalizarea unor 
funcţii (precum cea de prefect) şi ajutarea INA sau a Agenţiei 
Funcţionarilor Publici să-şi înţeleagă şi să-şi îndeplinească noile atribuţii. 

 

Restanţe în reforma administraţiei publice 
Cu toate astea, nu e sigur că toată această agitaţie legislativ-instituţională 
va avea un impact şi în realitate. Între cele trei componente ale RAP 
discutate aici, descentralizarea este probabil domeniul în care se făcuseră 
cele mai multe progrese până în 2001. Una peste alta, prin câteva acte 
legislative importante s-a creat, cel puţin la nivel formal, un sistem de 
guvernare locală rezonabil (1991, 1994, 1998, 2001). Tot ce mai trebuia 
făcut erau nişte ajustări marginale: de exemplu precizând mai bine ariile de 
competenţă ale consiliilor locale şi judeţene, explicitând paşii următori de 
realocare a atribuţiilor şi veniturilor pentru a stabiliza aşteptările în sistem, şi 
rafinând criteriile de transfer al resurselor partajate între centru, judeţe şi 
localităţi. 

Descentralizarea 
– un cadru bun, 
subminat de 
inconsistenţă în 
aplicare şi 
practici 
"tradiţionale" de 
patronaj 
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Ceea ce a lipsit într-adevăr tot timpul a fost însă hotărârea de a aplica 
până la capăt legile deja adoptate. Acestea sunt de multe ori ignorate, 
"interpretate creativ" sau încălcate pe faţă pentru a perpetua vechile 
reflexe de a abuza şi a subordona, împotriva spiritului normei, administraţia 
locală. De partea cealaltă, aleşilor locali bine conectaţi politic le convine 
acest mediu de constrângeri bugetare slabe în care totul se negociază de 
la caz la caz. Unele alocări financiare se fac ignorând prevederi ale Legii 
Bugetului de Stat, în scopul de a construi relaţii politice preferenţiale în 
teritoriu (fondurile de echilibrare). Altele sunt nu doar discreţionare, dar şi 
opace, aşa încât e greu pentru un observator independent sau pentru 
public să afle unde s-au dus banii şi de ce (fonduri de infrastructură).  

Noua lege a funcţiei publice prevede că prefectul va deveni “înalt 
funcţionar public”, cu toate restricţiile şi protecţiile aferente funcţiei. E 
adevărat că prevederi ca acestea nu se aplică imediat, ci etapizat, pe un 
număr de ani. Întrebarea este însă dacă realitatea se mişcă în direcţia 
acestui deziderat, fie şi mai lent, sau în direcţie contrară. Doar la câteva luni 
după adoptarea legii, după restructurarea guvernului, a avut loc şi o "mică 
remaniere" în teritoriu. Unora dintre prefecţii schimbaţi din funcţie li s-a 
reproşat nu lipsă de eficienţă în această calitate, ci în aceea de lider de 
organizaţie locală de partid. În aceste condiţii e greu ca evoluţia anunţată 
către profesionalizare să fie credibilă. Fostul prefect de Bucureşti, un 
judecător militar, a fost înlocuit cu un general în rezervă. Este greu de înţeles 
de ce nu s-a profitat de ocazie pentru a testa chiar de acum noul sistem cu 
prefecţi profesionişti, pentru a transmite un semnal limpede că se doreşte 
reforma reală. 

Dacă asta este situaţia cu descentralizarea, celelalte două componente 
ale RAP arată şi mai prost. Impresia generală este că legile sunt trecute 
doar pentru a bifa căsuţe în procesul de monitorizare de către organismele 
internaţionale, fără mare impact asupra stării de fapt. Precedenta lege a 
funcţionarilor publici, trecută în mare grabă pentru ca România să fie 
acceptată să înceapă procesul de negociere pentru aderare la Helsinki în 
1999, n-a constituit un obstacol în calea demiterilor motivate politic de 
după schimbarea guvernului. Unor instituţii li s-a schimbat de exemplu doar 
numele ca pretext pentru "reorganizare". E puţin probabil că în prezenta 
formă legea va oferi mai multă protecţie în situaţii similare. Pentru ca 
impactul să fie real, monitorizarea trebuie să urmărească nu doar simpla 
adoptare a legii, ci şi indicatori de fluctuaţie a funcţionarilor publici pe 
posturi (per total şi pe instituţii). 

Aceeaşi problemă şi în cazul actelor normative privind transparentizarea: 
ele specifică o serie de principii şi practici bune, dar nu e clar care sunt 
consecinţele pentru cei care le încalcă. Declaraţiile de avere şi interese n-
au fost luate în serios de mulţi parlamentari, de exemplu. Mai grav, cazul 
recent al unui senator descoperit de presă în situaţie de conflict de interese 
lasă să se vadă că pedepsele sunt de fapt negociabile şi depind de 
afilierea politică. Se simte nevoia imperioasă a unui semnal clar dat de 
guvern că înţelege să ia propriile decizii în serios, iar asta nu se poate face 
decât prin aplicarea lor rapidă şi uniformă. Altminteri legi compatibile cu 
acquis-ul comunitar dar nepuse în practică se vor îngrămădi una peste 
alta, alimentând eroica potemkiniadă legislativă prin care autorităţile 
încearcă să construiască România modernă. 

Se adoptă legi 
doar pentru a 
bifa căsuţe – 

sau ca înlocuitor 
pentru acţiune 

reală 
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Unele schimbări sunt bine intenţionate, dar insuficient analizate, putând 
avea consecinţe neaşteptate. Obligaţia legală ca fiecare din cei 110,000 
funcţionari publici din administraţia centrală şi locală să urmeze cel puţin 7 
zile de training pe an crează o sarcină publică implicită de circa 40 mil. 
USD, mult peste posibilităţile de absorbţie ale pieţei actuale de training în 
România. Oficiali din sistem au estimat că INA poate absorbi cam 10% din 
această cerere bruscă. Este puţin probabil ca legea să poată fi respectată 
fără o scădere substanţială a standardelor – care nu sunt nici aşa prea 
ridicate.  

În afară de aceste cursuri de calificare de scurtă durată, INA a primit 
misiunea să organizeze şi programe de lungă durată cu diplomă în 
administraţie publică. Startul a fost destul de lent, dar finalmente în această 
toamnă prima serie de studenţi a fost selectată şi trimisă pentru un an într-o 
universitate britanică. Acesta e un lucru bun – pericolul este însă altul: 
adoptând în mod explicit ca model ENA (elitista şcoală superioară de 
administraţie din Franţa), INA va eşua probabil în a transplanta la noi 
avantajele originalului (educaţie la nivel de vârf; esprit de corps), reuşind 
să-i copieze doar defectele, din ce în ce mai evidente chiar la el acasă 
(mentalitate de grup închis; aplecare către dezvoltarea de relaţii personale 
informale folosite apoi pe plan profesional, inclusiv prin transgresarea limitei 
public-privat). În context românesc toate astea nu vor face decât să 
accentueze neajunsuri existente deja într-o administraţie publică de tip 
balcanic. Ar fi fost mai bine ca intrarea în serviciul public, inclusiv pe poziţii 
de "înalt funcţionar", să fie mai deschisă şi competitivă, fără cote 
preferenţiale alocate absolvenţilor INA. Mediul ar fi devenit astfel mai 
transparent, accederea la INA eliberată de suspiciuni şi s-ar fi eliminat 
impresia că ce se construieşte este de fapt o tradiţională şcoală de cadre. 

Iniţiativa cu cei 500 de euroconsilieri trebuie de asemenea urmărită cu 
atenţie. Performanţa lor va depinde foarte mult de mediul în care intră, nu 
doar de propria calificare. Este adevărat că administraţia publică la noi are 
mare nevoie de oameni tineri care ştiu să lucreze pe calculator, ştiu 
management de proiecte şi limbi străine. Însă majoritatea vor sta în 
instituţiile în care sunt plasaţi doar atâta timp cât văd că munca lor are un 
rost. Dacă simt că sunt doar umplutură bună de arătat delegaţiilor străine, 
iar deciziile reale se iau pe la spatele lor, se vor demotiva şi vor pleca. Pe de 
altă parte, există şi azi un aflux de tineri întorşi din străinătate şi dornici să 
ocupe poziţii publice. Pare greu de crezut, dar unii chiar lucrează în prezent 
pe poziţii înalte în aparatul central, fără a fi oficial angajaţi sau plătiţi. Faptul 
că ei muncesc luni bune în această situaţie de voluntariat, în speranţa că 
postul lor va fi finalmente oficializat, arată că ofertă de oameni calificaţi 
există, cel puţin pe anumite sectoare. Dacă fluctuaţia de cadre rămâne 
mare, e un semn că sunt şi alte motive în afară de salariile mici care alungă 
oamenii de calitate din sistem. 

În general managementul funcţiei publice este amatorist, fragmentat şi 
discreţionar. Reguli sunt, dar nu prea li se dă atenţie, iar memoria 
instituţională e slabă. Lipsa de transparenţă este folosită ca acoperire 
pentru incompetenţă – sau altceva şi mai grav. Într-un fel, e o tendinţă 
naturală: informaţia publică este ferită de ochii publicului pentru că ea 
constituie singurul avantaj comparativ pe care îl au nişte angajaţi care nu 
prea ştiu să facă de fapt mare lucru. Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Salariile mici 
demotivează – 
dar nu sunt 
singura cauză 
pentru care 
specialiştii buni 
pleacă din 
administraţie 
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Publici (ANFP) este încă prea slabă politic pentru a putea impune unor 
ministere puternice un sistem uniform de recrutare şi evaluare. De multe ori, 
aşa cum recunosc şi cei din sistem, nu reuşeşte nici să obţină informaţii pe 
care conform planului ceilalţi ar trebui să le furnizeze automat – de exemplu 
situaţia completă a salariilor. Noul sistem de evaluare individuală a 
funcţionarilor produce de regulă note maxime pentru toată lumea (cu 
justificarea că salariile sunt şi aşa mici, ce să mai depunctezi oamenii), deci 
o recunoaştere instituţională a performanţei nu se poate face. 

De fapt, se poate spune că nu există încă în România un corp unitar al 
funcţionarilor publici. Avem doar o sumă de birocraţii sectoriale opace, 
funcţionând în virtutea unor practici doar în parte explicite, acumulate de-
a lungul vremii, în jurul cărora s-au organizat puternice grupuri de interese. 
Întregul nu este doar greu de condus, dar şi greu de înţeles în detaliile sale, 
chiar de către guvernul central, care s-a ferit până acum să atace miezul 
problemei. Se face de un număr de ani efortul de a dezvolta o bază de 
date şi un sistem de indicatori de eficienţă pentru a evalua situaţia actuală, 
în scopuri de management. Însă Agenţia acceptă doar cu jumătate de 
gură că aceasta ar fi misiunea ei de bază – în parte pentru că nimeni n-a 
mai făcut aşa ceva până acum, în parte de teamă să nu deranjeze prin 
concluziile ce s-ar putea trage din analiza datelor.  

Se vede aşadar că o reformă de adâncime a funcţiei publice, ca şi a 
celorlalte domenii din RAP, nu poate avansa fără sprijin puternic şi angajare 
deschisă la vârf. Conducerea guvernului trebuie să fie dispusă să 
cheltuiască ceva capital politic cu deciziile dificile şi controversate ce 
trebuie luate, implicând reduceri de personal – dar nici pe departe doar 
atât. Trebuie pornit prin a vedea cine şi de ce se ocupă în toate instituţiile 
publice, pentru ca să nu mai existe consilieri-fantomă pe care proprii miniştri 
nu-i recunosc atunci când intră la ananghie. Apoi trebuie asumat un salariu 
de bază decent, pe care guvernul să fie pregătit să-l susţină în faţa 
atacurilor populiste din presă, şi un coeficient de aplatizare (raportul între 
salariul maxim şi cel de bază) care să atragă experţii adevăraţi în sistem. În 
concursurile pe post, cel puţin în prima fază trebuie să existe un sistem de 
selecţie independent de conducerea instituţiei, care va genera o listă 
scurtă de candidaţi din care aceasta va alege pe cel dorit. Toate aceste 
principii de bună practică sunt încă străine la noi, unde bugetarea se face 
pe baze istorice, operându-se doar din când în când reduceri sau indexări 
"de colo până colo". Delegarea acestor sarcini neplăcute de reformă unor 
miniştri-juniori nu dă rezultate, pentru că ei nu pot impune colegilor cu 
greutate politică mai mare să coopereze. 

Procesul de luare a deciziei a rămas neschimbat, fluid şi imprevizibil, 
alimentat pe un număr mare de canale cu fluxuri de legislaţie ce curge 
dinspre ministere şi agenţii de multe ori rivale, care se luptă pentru atenţia 
cabinetului cu versiuni alternative ale aceluiaşi act. Sunt rare ocaziile în 
care o lege pleacă de la un concept limpede şi este dezbătută public 
înainte de a fi trimisă în parlament (deşi au fost câteva şi din acestea). În 
loc să fie scurte, strategice şi să se încheie cu decizii clare, şedinţele 
cabinetului român sunt prin tradiţie lungi, cu o agendă greu de anticipat. 
Când punctele cheie ale unei politici sunt îngropate printre detaliile 
numeroase ale unui text juridic, fiind astfel trecute cu vederea, deciziile 
importante sunt amânate pentru faza de implementare. Astfel se ajunge 
ca ele să fie luate de birocraţi în cursul elaborării normelor de aplicare, 
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ceea ce explică de ce normele ajung să fie uneori mai importante decât 
legea – pentru că ele de fapt fac lege.  

Pare improbabil ca acest entuziasm să se domolească curând. Este 
adevărat că urgenţele tranziţiei sunt multe, însă cercul vicios al legilor prost 
elaborate şi trecute prea repede, care cer apoi alte acte normative, de 
regulă ordonanţe, pentru a le corecta pe primele, mai mult încurcă 
lucrurile. Uneori elaborarea de legi ajunge să fie chiar substitut pentru 
acţiunea reală, o cale de a evita confruntarea cu realitatea. Chiar 
organizaţiile internaţionale de asistenţă au ajuns să înţeleagă că în 
România este prea multă, nu prea puţină legiferare, şi să preseze pentru o 
frânare a procesului şi dezbateri mai substanţiale care să crească calitatea 
reglementărilor. Însă e greu, de vreme ce nu există un partener bine 
identificat pe partea română care să răspundă de acest domeniu. Nu a 
apărut nici un sistem de coordonare a formulării de politici înainte ca 
acestea să fie transpuse în proiecte de lege, iar funcţionarii publici nu ştiu 
să-şi ajute şefii cu evaluări cost-beneficiu sau de impact al măsurilor de pe 
agendă. Ca şi la reforma funcţiei publice, un asemenea sistem nici nu va 
apărea în lipsa implicării directe a conducerii centrale a guvernului. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 S O C I E T A T E A  A C A D E M I C Ă  D I N  R O M Â N I A  ( S A R )  
 
 

 20 

 
 

II. ECONOMIE 
 
 
 

ECONOMIA DE PIAŢĂ FUNCŢIONALĂ – O ŢINTĂ 
MIŞCĂTOARE 
 
 
1. Criterii economice pentru aderare la UE 

Comisia Europeană solicită ţărilor candidate îndeplinirea a două criterii 
fundamentale: (i) să aibă o economie de piaţă funcţională; şi (ii) să facă 
faţă presiunilor competitive din interiorul uniunii economice şi monetare. 
Primul criteriu – “existenţa unei economii de piaţă funcţionale”5 – presupune 
o anumită structură instituţională (funcţionarea instituţiilor de bază ale 
pieţei) care să asigure disciplina financiară, intrarea şi ieşirea de pe piaţă 
fără mari dificultăţi, respectarea obligaţiilor contractuale, protejarea 
dreptului la proprietate şi un sistem adecvat de politici, cu mecanisme 
eficiente pentru atenuarea şocurilor. 

Al doilea criteriu se referă la reducerea marjei de manevră prin politici 
economice naţionale într-o regiune cu politică monetară unică. Aderarea 
la UE înseamnă intrarea într-un club unde, printre altele, nu vor mai exista 
bariere comerciale, funcţionează o singură monedă, iar mecanismul de 
schimb valutar (ERM2) limitează semnificativ posibilitatea utilizării  politicilor 
de schimb valutar în celelalte state. Ambele criterii sunt esenţiale pentru a 
întări convergenţa nominală şi reală, fără care Uniunea să fie subminată 
din interior. 
 

2. De ce este important ca România să capete statutul de economie 
de piaţă funcţională  

Ţărilor în tranziţie care vor fi admise în 2004 le-a fost acordat statutul de 
“economie de piaţă funcţională” în urmă cu câţiva ani; Bulgaria l-a primit 
în 2002. Promovarea într-o categorie superioară a vecinilor din sud, plus 
discuţiile legate de Turcia şi alte ţări aspirante la candidatură, au crescut 
miza pentru România într-o competiţie care devine tot mai strânsă în 
contextul economic şi geopolitic care însoţeşte extinderea UE. A rămâne în 
urmă într-o cursă care îşi creează propriile simboluri (criterii specifice, limbaj 
dimplomatic plin de adjective criptice, greu de înţeles pentru neavizaţi – 

                                                                          
5 “Economia de piaţă funcţională” este un termen curios. Conceptual nu poate fi 
găsit în manualele de economie de vreme ce toate economiile de piaţă 
funcţionează, mai bine sau mai rău. Definiţia experţilor de la Bruxelles se referă, mai 
degrabă, la o economie de piaţă care funcţionează bine, bazată pe o structură 
instituţională solidă, având costuri de tranzacţie şi informare reduse.  
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precum ‘funcţionalitatea’ menţionată în nota 1) poate dăuna imaginii unei 
ţări.  În consecinţă, în România problema aderării creează sau distruge 
capital politic. Pe de altă parte, graba pentru aderare cu orice preţ poate 
fi contraproductivă. 

Totuşi, dacă următorul val de aderare nu se va desfăşura bine pentru noi, 
România va fi nevoită să demonstreze rezultate din ce în ce mai bune 
pentru a-şi justifica strădania de a se alătura ţărilor UE, în contextul în care 
dinamica politică şi economică internă a UE nu va fi favorabilă prea 
curând unei noi runde de extindere. 

 

3. Unde se plasează România în această cursă pentru aderare? 
 

Există în România instituţiile de bază ale pieţei şi sunt preţurile lăsate să 
joace rolul principal în alocarea resurselor? Una peste alta, răspunsul e da. 
În linii mari România are deja o economie funcţională de piaţă iar 
performanţa acesteia s-a îmbunătăţit substanţial în anii din urmă. Mai 
rămân probleme importante de rezolvat precum indisciplina financiară, 
aplicarea inconsecventă a regulilor pieţei, transparenţa şi stabilitatea 
scăzută a cadrului de reglementări, ineficienţa administraţiei publice şi 
justiţiei. Dar s-au înregistrat progrese în toate aceste domenii în ultima 
vreme. Mai mult, din moment ce există economii vest-europene puternice 
care astăzi luptă din greu cu criteriile tratatului de la Maastricht, se pune 
întrebarea cât de exigenţi putem fi cu ţările candidate. 

România a moştenit probleme structurale serioase şi ca urmare are în faţă o 
serie de constrângeri şi dileme de reformă economică, între care: 

• are nevoie de deficite bugetare mici pentru a sprijini deziflaţia, şi în 
acelaşi timp de investiţii în proiecte mari de infrastructură publică 

• trebuie să ţină sub control deficitul de cont curent şi să realizeze o 
apreciere reală a monedei naţionale, dar în acelaşi timp să reducă 
barierele comerciale 

• pe termen scurt productivitatea trebuie să crească mai repede decât 
salariile, pentru a menţine avantajul comparativ al forţei de muncă 
ieftine, dar între timp preţurile cresc continuu, pentru că se aflau mult 
sub nivelul celor mondiale 

• se liberalizează circulaţia capitalului şi se reduc dobânzile, ceea ce 
poate afecta balanţa de plăţi 

• tipul de competitivitate economică în care excelează acum România, 
bazat în special pe diferenţialul de salarii, nu este cel din zona 
economică spre care converge, bazat pe inovaţie (România cheltuie 
cu cercetarea-dezvoltarea de şapte ori mai puţin decât ţinta de 3% din 
PIB fixată la Lisabona) 

Însă trebuie spus că ţara noastră nu e singura care are astfel de dileme. Şi 
alte state candidate, inclusiv cele care vor adera în 2004, trebuie să ia 
astfel de decizii dificile. 
 

 

România are 
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3.1. Argumente pentru acordarea statutului 

Există argumente economice pentru a susţine promovarea la acest punct 
din raportul de ţară pe 2003, dacă sunt aplicate în mod echitabil criteriile 
implicite folosite la evaluarea celorlalţi candidaţi. 

• Redresarea economică a fost deja o realitate câţiva ani la rând. PIB-ul a 
crescut cu 5,7% în 2001 şi 4,9% în 2002; anul acesta creşterea va fi în jur 
de 4,5%. Decelerarea se datorează probabil stagnării economiilor UE, 
cei mai importanţi parteneri comerciali, şi recoltei proaste din acest an. 
Dacă principalele economii din UE îşi revin, creditul intern 
neguvernamental continuă să crească şi investiţiile continuă, este posibil 
ca în 2004 să se atingă din nou 5%. 

• Inflaţia, coşmarul ultimei decade în România, pare să se fi domolit: de la 
30.3% în 2001 a scăzut la 17.8% în 2002 şi va fi probabil în jur de 14% anul 
acesta, cu o ţintă de 9% pentru 2004.  

• Datoria publică a rămas plafonată sub 30% din PIB; cam ¾ din aceasta 
o reprezintă credite externe şi garantate de stat, iar cea pe termen scurt 
este destul de redusă (sub 5%) 

• Deficitul bugetar a fost sub 3% în ultimii ani. Deşi deficitele cvasi-fiscale 
strică întrucâtva această evaluare optimistă (vezi mai jos), aceastea par 
să fie şi ele în uşoară scădere. Deficitul contului curent a fost păstrat în jur 
de 5% iar rezervele Băncii Naţionale au atins 7 miliarde Euro în 
septembrie 2003, acoperind 4,7 luni de importuri. 

• Sectorul privat generează aproape 70% din PIB, angajând peste 70% din 
forţa de muncă şi 55% din capitalul social.  

• Sistemul bancar este mai sănătos decât acum câţiva ani, după 
operaţiunea de curăţire de la sfârşitul decadei trecute şi introducerea 
unui nou cadru de reglementare în concordanţă cu recomandările BIS. 
Evoluţia s-a produs pe fondul accentuării prezenţei investiţiilor străine 
strategice în acest sector, care au ajuns să deţină 60% din active şi 
credite, ceea ce a dus şi la ameliorarea guvernanţei corporative. 
Recent, o parte semnificativă din acţiunile BCR, cea mai mare bancă 
comercială, au fost preluate de IFC şi BERD. În medie, băncile au 
devenit intermediari mai eficienţi între deponenţi şi cei care iau credite, 
iar diferenţa între dobânda pasivă şi cea activă, ca şi nivelul absolut al 
acestora, s-a redus (Fig. 3). Produsele financiare oferite clienţilor s-au 
diversificat mult, ceea ce a dus la o explozie a creditului privat. 

• Reforma structurală a progresat şi ea întrucâtva. Multe privatizări incluse 
în acordurile PSAL cu Banca Mondială s-au terminat sau sunt pe cale de 
a se finaliza: găuri negre precum Tepro Iaşi, Roman, Tractorul şi Aro au 
fost în sfârşit vândute, după ani de ezitări. 

• Noul Cod Fiscal va fi adoptat până la sfârşitul acestui an; a fost creată o 
direcţie specială pentru contribuabilii mari, în încercarea de a 
îmbunătăţi colectarea. Tot în acest scop se unifică colectarea 
impozitelor şi contribuţiilor sociale, sub supravegherea directă a 
Ministerului de Finanţe. 

• Intrarea pe piaţă prin înfiinţarea de societăţi comerciale a fost 
simplificată prin înfiinţarea biroului registrului unic şi introducerea 
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procedurii de aprobare tacită. Pentru a fluidiza ieşirea s-a redactat un 
nou proiect de lege a falimentului care va face mai uşor pentru creditori 
să declanşeze această procedură. 

• Randamentul anual al bonurilor de tezaur, principala atracţie pentru 
băncile comerciale până de curând, a scăzut de la 76% în 1999 şi 35.7% 
în 2001 la 17.3% în 2002 şi 15.5% în august 2003. Asta a dus la sporirea 
creditului intern neguvernamental, care doar în prima jumătate a lui 
2003 a crescut cu 25%, fără o înrăutăţire sesizabilă a indicatorilor de 
prudenţialitate. Recent, Banca Naţională a pus totuşi în practică câteva 
măsuri preventive pentru a reduce viteza de creştere a creditării private. 

• Sectorul nefinanciar s-a dezvoltat de asemenea rapid: capitalizarea 
bursei de la Bucureşti a urcat de la 1% din PIB în 1999 la 3.3% în 2001, 6% 
în 2002 şi 7% în prima parte a lui 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Rata anuala a inflatie i
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Fig. 4. Principalii indicatori de prudenţialitate în sectorul bancar 

 1999 2000 2001 2002 2003 Iulie 
Solvabilitate (>12%) 17.9 23.7 28.8 25.0 22.8 
Credite neperformante, % 
active 

2.36 0.29 0.32 0.23 0.42 

Rata de risc a creditului 35.4 3.8 2.5 1.1 3.9 
Sursa: Buletin lunar BNR 7/2003 
 
 

 
3.2 Cum arată performanţa României în context comparativ? 

Este instructiv de comparat starea actuală a economiei româneşti cu cea 
a ţărilor candidate la momentul când au fost declarate “economii de piaţă 
funcţionale”. Datele prezentate în tabelele şi graficele următoare arată că 
siuaţiile sunt din multe puncte de vedere comparabile. Dacă se aplică 
acelaşi set de criterii ca şi celorlalţi, România poate fi ridicată la statutul de 
economie de piaţă funcţională. Un argument contra ar fi că în timp 
severitatea testelor a crescut, iar ştacheta e mai sus decât în urmă cu 
câţiva ani. Împotriva acestui argument pledează însă starea actuală a 
economiilor majore din UE, care se luptă ele însele din greu cu standardele 
pe care şi le-au impus. 

Există între ţările candidate unele care au suferit deteriorări importante ale 
indicatorilor de bază, în special în ce priveşte deficitul bugetar şi cel de 
cont curent, chiar în perioada premergătoare aderării din 2004: Ungaria, 
Polonia, Cehia (Fig. 7). Pe aceleaşi dimensiuni performanţa României a fost 
constant bună. Lucrurile n-au trecut neobservate de către agenţiile de 
rating care au îmbunătăţit scorurile în primăvara acestui an. Recent, 

Fig. 3. Dobanzile active si pasive, banci comerciale 
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Standard and Poor’s a ridicat România în categoria BB. Ratingurile de ţară 
sunt în continuare sub nivelul recomandat pentru investire, dar noi revizuiri 
pozitive sunt de aşteptat în viitorul apropiat6.  
 

Fig. 5. Dimensiunea sectorului privat în ţările în tranziţie 

 Sector privat, % PIB Sector privat, % angajaţi 
 1997 2001 1997 2001 
Ungaria  65* 80   
Polonia 60* 65 65* 70 
Bulgaria  71*  73* 
     

România  67  70 
* La momentul când a fost declarată economie de piaţă funcţională                                             
Sursa: OECD şi Banca Mondială  

 

Fig. 6. Principalii indicatori la data acordării statutului de economie de piaţă 
funcţională – prin comparaţie cu România la data raportului de ţară 2003 

 CEHIA 
1997 

UNGARIA 
1997 

POLONIA 
1997 

SLOVACIA
2000 

BULGARIA 
2002 

ROMÂNIA 
2003 

PIB,% creştere anuală  1.0 4.4 6.9 2.2 4.8 4.8 
(proiecţie) 

Rata inflaţiei, % dec/dec 10.0 18.3 13.2 8.4 3.8 14 
(proiecţie) 

Rata şomajului, % 5.2 8.1 10.3 17.9 17.4 6.6 (aug 
2003) 

Deficit cont curent, % PIB -6.1 -2.2 - 3.2 -3.7 -4.4 -4.8 
(proiecţie) 

Deficit bugetar, % PIB -2.2 -4.6 - 3.1 -6.7 -0.6 -2.7 
(proiecţie) 

Datoria externă, % PIB 41 63.1 28 37.3 71.9 33.0 (sf. 
2002) 

Rezerve oficiale în valută, în 
luni de importuri 

4.9 5 5.9 3.7 5.3 4.7  (sept. 
2003) 

M2, % PIB 67.3 39.4 38.2 66.0 43.3 24.7 (sf. 
2002) 

Notă: proiecţiile pentru România sunt cele ale guvernului, susţinute de FMI.                                       
Sursa: European Commission, FMI, statistică internă 
 

 
 
 

                                                                          
6 Analiştii din principalele bănci de investiţii consideră că, în ciuda progreselor 
recente, agenţiile de rating continuă să evalueze România sub nivelul pe care l-ar 
recomanda performanţele ei reale (“Sovereign Eastern Europe Update”, Bear and 
Stearns, 26 June, 2003) 
8 Early Warning Report / Raport Anual de Prevenire a Crizelor, Societatea 
Academică din România, 2003, http://www.sar.org.ro  
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Fig. 7. Ultimele date macroeconomice din ţări candidate  

 CEHIA UNGARIA POLONIA SLOVACIA BULGARIA ROMÂNIA 
PIB,% creştere 
anuală  

2.2 
(trim. 1 
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3.6           
(proiecţie 
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1.3         
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FMI) 
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03) 
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1.8 
(sf. 02) 

5.3 
(proiecţie 
FMI 2003 

0.8 
(sf. 02) 

3.4 
(sf. 02) 

-0.2 
(trim. 1 03) 

7.3 
 

Rata şomajului, 
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8.9 
(sf. 02) 

6.0 
(03 IMF 

proj) 

18.1 
(sf. 02) 

17.8 
(sf. 02) 

15 
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6.6 
(aug. 03) 
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-6.5 
(sf. 02) 

-4.8 
(proiecţie 
FMI 2003) 

- 3.6 
(sf. 02) 

-8.2 
(sf. 02) 

-10.2 
(trim. 1 03) 

-4.8 
(proiecţie 
FMI 2003) 

Deficit bugetar, 
% PIB 

-7.25 
(proiecţie 
FMI 2003) 

-6 
(proiecţie 
FMI 2003) 

- 5 
(proiecţie 

2003) 

-4.5 
(2002 ) 

0.3 
(trim. 1 03) 

-2.7 
(proiecţie 
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Rezerve oficiale 
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6.1 
(trim 1 
2003) 

3.8 
(proiecţie 
FMI 2003) 

8.3 
(sf. 02) 

5.9 
(sf. 02) 

5.2 
(proiecţie 
FMI 2003) 

4.7 
(sept. 03) 

Sursă: FMI, statistici naţionale 
 

Fig. 8. Ratingul Standard & Poor pentru datoria suverană pe termen lung, 
octombrie 2003  

 MONEDĂ NAŢIONALĂ VALUTĂ 
 Rating Evoluţia Rating Evoluţia 
România BB+ Pozitiv BB Pozitiv 
Bulgaria BBB- Stabil BB+ Stabil 
Cehia A+ Stabil A- Stabil 
Cipru A+ Stabil A Stabil 
Ungaria A Stabil A- Stabil 
Lituania A- Stabil BBB+ Stabil 
Polonia A Negativ BBB+ Negativ 
Slovacia A- Stabil BBB Pozitiv 
 

Alţi indicatori care încearcă să surprindă caracteristicile structurale mai 
adânci ale economiilor în tranziţie oferă de asemenea o imagine 
interesantă, în care România nu apare totdeauna pe ultimul loc. Costurile 
salariale ca procent din PIB/cap sunt în jurul mediei regionale, spre 
deosebire de alte ţări în care ele par nesustenabil de mari (Fig. 9). Sectorul 
agricol supra-dimensionat de la noi este într-adevăr ineficient, dar nu mai 
mult decât cel polonez; în această privinţă Bulgaria stă surprinzător de bine, 
în vreme ce în Ungaria agricultura a ajuns să fie aproape la fel de eficientă 
ca restul economiei (Fig. 10). Consumul de energie pe un dolar de PIB, o 
măsură aproximativă a progresului restructurării şi eficientizării unei 
economii foste comuniste, este mai mic în România decât în Bulgaria, deşi 
rămâne mai mare decât cel al altor ţări care s-au mişcat mai repede cu 
reconversia industrială (Fig. 11). Costul energiei a fost adus mai aproape de 
cel al pieţei în România decât în Bulgaria. Iar deviaţia medie de la nivelul 
mondial al preţurilor, exprimată prin paritatea puterii de cumpărare (cu cât 
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poţi să cumperi mai multe bunuri într-o anumită ţară cu un dolar, faţă de ce 
ai putea cumpăra în SUA), este de asemenea mai mare în Bulgaria decât 
în România, ceea ce arată că vecinii noştri au un drum puţin mai lung de 
parcurs cu ajustările (Fig. 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 10. Eficienţa sectorului agricol 

 România Bulgaria Polonia Ungaria 
Agricultură, % ocupare 42 27 18 6.2 
Agricultură, % PIB 15 13 5.1 6 
Eficienţa: % PIB / % angajare 0.36 0.48 0.28 0.97 

Sursă: FMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. (Ne)sustenabilitatea salariului mediu anual
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Fig. 11. Consumul de energie pe unitatea de PIB, 2001
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Fig. 12. Paritatea puterii de cumparare, 2001
(masura a deviatiei preturilor interne fata de cele mondiale)
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Fig. 13. Dificultatea aplicarii contractelor prin justitie
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Sursa: World Bank, Doing Business in 2004

Fig. 14. Demararea unei afaceri 
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Imaginea generală pe care ne-o oferă aceste comparaţii este deci mai 
nuanţată decât aceea sugerată până acum de rapoartele de ţară:  

• Există o moştenire grea a subdezvoltării rurale în România şi Polonia, iar 
Bulgaria stă, surprinzător, un pic mai bine la acest capitol. Totuşi, în 
Polonia se pare că agricultura (şi sistemul de pensii) sunt folosite mult mai 
puţin decât în România ca o acoperire pentru problemele de şomaj sau 
sub-ocupare a forţei de muncă. 

• Privatizarea a avansat mai repede în Bulgaria decât la noi, în special 
după colapsul financiar din 1997. Acest fapt, plus politicile stricte 
datorate consiliului monetar, au creat percepţia actuală că există mai 
multă stabilitate macro şi voinţă de reformă la Sofia decât la Bucureşti. 
Ultimele valuri de privatizare din România, în septembrie-octombrie, sunt 
probabil prea recente ca să se fi reflectat deja în rapoartele 
observatorilor internaţionali. 

• Pe de altă parte, alinierea la nivelul mondial al preţurilor pare mai 
avansată în România decât în Bulgaria. Probabil că liberalizarea mai 
rapidă a preţului energiei la noi a contribuit la asta în bună măsură. 

• Mediul de afaceri s-a îmbunătăţit substanţial în ultima vreme în 
România, cel puţin pe dimensiunile măsurate în raportul citat al Băncii 
Mondiale. Aplicarea contractelor nu este mai dificilă decât în alte părţi, 
iar înfiinţarea unei firme este destul de ieftină şi uşoară (Fig. 13-14).  

 
3.3. Restanţe în procesul de reformă 
 
După 1999, când a evitat cu mari eforturi un colaps financiar de tip 
bulgăresc, performanţa României a rămas totuşi una contradictorie. Cum 
am amintit şi mai sus, se perpetuează slăbiciuni structurale care pot 
ameninţa la un moment dat creşterea economică sau ceilalţi indicatori 
macroeconomici de bază. Şi nu e vorba de fluctuaţiile inevitabile datorate 
ciclurilor economice naturale, ci de o recădere (încă posibilă) într-o spirală 
a inflaţiei şi dezechilibrelor balanţei de plăţi. Indisciplina financiară şi 
climatul de investiţii încă neprietenos constituie factori de risc.  

• Inflaţia este încă ridicată şi a fost utilizată până acum de multe firme ca 
mijloc de supravieţuire. Actuala tendinţă de dezinflaţie creşte presiunea 
asupra companiilor care produc pierderi, iar în lipsa restructurării 
arieratele vor creşte. Persistenţa acestor deficite cvasi-fiscale face 
dificilă în viitorul apropiat liberalizarea circulaţiei capitalului şi trecerea la 
politica monetară de limitare a inflaţiei.  Cu toate că însumarea 
deficitelor cvasi-fiscale cu cele bugetare oficiale prezintă neajunsuri 
metodologice – aceasta este metoda prin care deficitul public 
“consolidat” este măsurat de obicei – a le ignora total sau subestima pe 
primele ar fi o greşeală. 

• Legat de punctul anterior, disciplina financiară (inclusiv fiscală) nu este 
impusă în mod consistent iar firmele cu pierderi produc arierate 
considerabile / deficite cvasi-fiscale. Aceasta este în special situaţia în 
relaţia lor cu sectorul energetic, unde pierderile ajung până la 1,5 – 2% 
din PIB. Arieratele (pierderile) sunt semnificative şi în industria 
petrochimică. Îngrijorător este şi faptul că arieratele generate în 
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tranzacţiile dintre agenţii privaţi sunt în creştere şi în curând vor depăşi 
pe cele produse de sectorul de stat, predominant în anii 90 (Fig. 15). Este 
adevărat că în ultima perioadă totalul arieratelor în termeni reali a 
scăzut, inclusiv în sectorul energetic, iar deficitul bugetar a fost stabilit la 
3%. Cu toate acestea obiectivele amintite nu ar trebui atinse prin 
ascunderea unui deficit de două ori mai mare prin ungherele 
întunecate ale economiei, cum a observat de curând directorul misiunii 
Băncii Mondiale în România. El a estimat deficitul cvasi-fiscal curent la 
aproximativ 2-3% din PIB, un nivel prea înalt pentru a fi susţinut, şi a 
concluzionat că problema este ţinută sub acoperire atâta timp cât nu 
există date oficiale publicate, iar populaţia nu este informată 
corespunzător. Recentele ajutoare de stat şi scutiri de datorii prevăzute 
în bugetul pe 2004 pentru unele companii de stat nu sunt o metodă de 
a reduce arieratele.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• În ciuda îmbunătăţirilor recente ale mediului de afaceri menţionate mai 
sus, birocraţia şi corupţia rămân probleme îngrijorătoare. Mai mult, deşi 
toate măsurile adoptate sunt impresionante pe hârtie, schimbările în 
bine ale climatului de afaceri depind fundamental de cum vor fi 
aplicate toate aceste acte normative şi reglementări – punerea în 
practică  este, ca în orice economie de tranziţie, elementul crucial 
pentru a induce o  schimbare reală. 

• Criza sistemului de pensii se accentuează. Sistemul este neechilibrat, 
fiind finanţat masiv din bugetul asigurărilor de sănătate, o practică 
negată de regulă de guvern. Problema este cronică, pensionarii 
depăşind numărul angajaţilor (rapotul este în prezent 3:2 comparativ cu 
raportul de 1:2 de la începutul anilor 90). Autorităţile publice par a se fi 
apropiat de reforma reală abia acum, după ce la începutul lui 2001 
anulaseră legea sistemului privat de pensii adoptate de guvernul 
precedent. Acumularea deficitelor nedeclarate din sistemul de pensii, în 

Fig. 15. Arierate de plati, % PIB
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paralel cu o rată scăzută a angajării, nu sunt un semn bun pentru o 
viitoare economie de piaţă. 

• În sectorul energetic, Petrom, compania naţională de petrol, avansează 
lent către privatizare; la fel se întîmplă şi cu două ramuri ale furnizorului 
naţional de energie si două companii de distribuţie a gazelor naturale. 
Percepţia dominantă rămâne totuşi că se face prea puţin şi prea târziu, 
deoarece guvernul va intra în curând în ultimul an al mandatului său. 
Într-adevăr, sectorul energetic ridică probleme deosebite deoarece 
necesită investiţii masive, în timp ce interesele potenţialilor investitori 
trebuie împăcate cu asistenţa unui număr mare de persoane cu venituri 
mici. Mai mult, după cum indică şi experienţa internaţională, pieţele de 
energie cer reglementări eficiente, pentru că eşecurile pieţei pot fi aici 
dezastruoase. Argumentele amintite nu sunt, totuşi, scuze pentru 
lentoare excesivă şi pentru a permite companiilor de energie deţinute 
de stat să devină furnizoare de credite neperformante, aidoma băncilor 
care au falimentat în urmă cu şase sau şapte ani. 

• Aceleaşi reforme îndrăzneţe sunt necesare şi în sectorul minier şi al 
căilor ferate. Când cea de-a patra şi ultima rată a acordului prezent cu 
FMI a fost aprobată în octombrie, astfel finalizându-se primul dintre cele 
şase asemenea acorduri de la căderea comunismului, rezultatul a fost 
atins doar în condiţiile în care s-au dat patru derogări importante. 
Impresia generală a fost că România s-a târât cu greu peste linia de 
sosire, nu că a făcut o cursă excepţională. 

• Există, de asemenea, „moşteniri” ale unor reforme neterminate din 
programul PSAL al Băncii Mondiale, ca de exemplu promisiunea 
nerespectată de a vinde BCR, cea mai mare bancă românească, şi 
CEC, banca de economii. Este adevărat că lipsa de interes din partea 
investitorilor strategici a făcut privatizarea dificilă. Dar oricare ar fi 
motivul, consecinţa este că România stă mai rău decât Bulgaria, care a 
reuşit să îşi privatizeze întregul sistem bancar şi să îl izoleze astfel de 
intervenţiile politice. Aşa cum stau lucrurile, PSAL II poate fi încheiat doar 
prin transferarea „moştenirilor” în noul program PAL negociat în prezent 
cu guvernul României. 

Problemele subliniate în această scurtă analiză nu pot fi rezolvate rapid din 
moment ce multe dintre ele sunt structurale. Unele dintre ele nici nu sunt 
specifice doar României, putând fi întâlnite şi în alte ţări candidate, şi nu 
numai. De pildă, agricultura deja pune probleme Poloniei la negocierea 
integrării; de asemenea, sistemele de pensii sunt în criză în toate ţările 
candidate şi chiar în restul Europei. Totuşi, ceea ce este specific României 
este creşterea rapidă în ultimul an a reţelelor economice para-legale, care 
au ajuns să deţină un procent substanţial din sectorul privat. Miezul tare ale 
acestor reţele îl reprezintă un grup de oameni de afaceri care şi-au 
construit companiile − fie pornite de la zero, fie dezvoltate în procesul de 
privatizare – folosindu-se de relaţiile politice. În acest sens, ei sunt nişte 
antreprenori mai degrabă politici decât economici.  

Lista de companii cu mari datorii la bugetul public, publicată de Ministerul 
de Finanţe după presiuni publice în acest sens, conţine aproape toate 
numele mari ale lumii afacerilor. Diferenţa între antreprenorii independenţi şi 
cei conectaţi politic reiese din diferenţa de tratament, vizibilă în lista 

Adevăratul 
pericol: reţelele 
economice 
para-legale 
create de elitele 
de pradă 
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respectivă: primii sunt mai degrabă urmăriţi pentru executare, ceilalţi 
beneficiază de reeşalonări. Ultima categorie îi include pe Corneliu Iacobov, 
fraţii Micula, grupul Tofan şi, practic, toată presa electronică privată. Ce ar 
rămâne din aceste averi şi afaceri dacă ar trebui să îşi plătească datoriile? 
Unii dintre aceşti oameni au fost direct implicaţi în respectivele întreprinderi 
şi înainte de a deveni total private: se poate observa că după ce le-au 
preluat nu le-au îmbunătăţit performanţele, iar uneori chiar le-au înrăutăţit. 
Asemenea mecanisme explică în bună măsură creşterea arieratelor în 
sectorul privat (Fig. 15).  

În al doilea rând, influenţa lor trece dincolo de propriile afaceri, din 
moment ce au devenit modele de comportament pentru alţii. Succesul lor 
şi impunitatea de care se bucură încurajează orice alt investitor raţional să 
încerce să facă la fel. Multe ramuri din economie, cum ar fi rafinarea şi 
vânzarea petrolului, construcţiile, turismul şi agricultura se află parţial în 
mâna acestor reţele, dar şi alte sectoare sunt afectate. Influenţa lor este 
atât de puternică încât şi în acele cazuri rare când încălcarea legii este 
evidentă şi cunoscută de public autorităţile nu au destul curaj pentru a 
acţiona aplicând pedepse recuperând datoriile (aşa cum s-a întâmplat 
recent, când cluburile de fotbal, cele mai multe deţinute tot de persoane 
din acest grup, au fost descoperite că nu plătesc impozite şi contribuţii 
sociale pentru salariile uriaşe ale jucătorilor).   
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III. Social 

 
Emigraţia: o provocare pentru al doilea val  
 
 
Mass media occidentale abundă în poveşti de groază despre emigranţi 
români care abuzează de dreptul de rezidenţă, lucrează în economia 
subterană, formează reţele criminale angajându-se în furt, prostituţie şi 
cerşetorie. Aceste poveşti sunt repede preluate de presa din România, 
care subliniază de obicei originea etnică rroma a multora dintre făptaşi. 
Această poveste durează de mulţi ani, dar recent situaţia s-a înrăutăţit, o 
dată cu zvonul că Franţa şi Austria ar dori să reintroducă vize de călătorie 
pentru cetăţenii români. Deşi au fost în mod oficial negate, aceste zvonuri 
au creat nervozitate la Bucureşti, problema fiind discutată şi cu ocazia 
vizitei ministrului român de interne în Franţa. 
 
 

Emigranţii (ilegali) 
România a fost ultima ţară candidată din Europa Centrală şi de Est (ECE) 
căreia i-au fost ridicate, în 2001, vizele de călătorie către ţările din spaţiul 
Schengen. Decizia a survenit doar după ce noul, pe atunci, guvern român 
şi-a convins partenerii europeni că este capabil să securizeze graniţele 
externe şi, contrar politicilor guvernului anterior, a acceptat repatrierea 
românilor ce solicitaseră azil în Germania. De asemenea, efectul redus 
asupra migraţiei pe care l-a avut ridicarea vizelor pentru Bulgaria cu un an 
înainte a uşurat luarea deciziei şi în cazul României. 

Problemele nu au întârziat să apară. După ridicarea vizelor, numărul 
adulţilor care au călătorit în străinătate în 2002 a fost doar cu până la 5% 
mai mare decât în 20018. Totuşi s-au înmulţit ştirile despre români care 
muncesc la negru, câteodată sub controlul unor bande criminale. Cetăţeni 
români au fost implicaţi în traficul cu fiinţe umane, cuprinzând prostituate, 
copii şi persoane cu handicap (ultimii folosiţi pentru cerşit). Un alt tip de 
activitate criminală constă în reţele de hoţi care jefuiesc magazine şi 
depozite şi revând produsele furate în Europa de Est. 

Deşi numărul persoanelor implicate în acest tip de activităţi este relativ mic, 
prostituţia şi cerşetoria sunt activităţi extrem de vizibile şi care ajung repede 
în mass media. Totuşi, există şi rapoarte despre comunităţi mari de emigranţi 
în oraşe de mărime medie angajate în criminalitate organizată, având 
astfel o puternică influenţă asupra autorităţilor locale – de exemplu oraşul 
Castellon din Spania în care trăiesc aproape 10.000 de români. 

Situaţia pare a fi atins un punct critic în câteva state din UE. Ministrul de 
Interne austriac a criticat deschis guvernele român şi bulgar, cerându-le să 
limiteze activităţile criminale ale conaţionalilor lor ca o precondiţie pentru 
integrarea în UE. El a menţionat de asemenea că reintroducerea vizelor 

Infracţionalitatea 
măruntă dar 
vizibilă 
influenţează 
modul cum sunt 
priviţi românii şi 
bulgarii în UE 
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pentru cetăţenii români şi bulgari este o posibilitate luată în considerare. S-a 
vorbit şi despre dorinţa autorităţilor franceze de a lua o decizie similară în 
cazul cetăţenilor români. Oficialii de la Bucureşti au reacţionat rapid. 
Ministrul de interne a vizitat Franţa pentru a se întâlni cu omologul lui, iar un 
înalt oficial din poliţia de frontieră a fost trimis la Viena. 
 

Fig. 1. Din ce în ce mai puţini emigranţi români  

 Populatia 
totala 

Natalitatea 
(per ‘000) 

Mortalitatea 
(per ‘000) 

Emigranti (no.) 

1981 22,352,635 17 10  

1985 22,724,836 15.9 10.9  

1989 23,151,564 15.8 10.6  

1990 23,206,720 13.6 10.7 96,929 

1991 23,185,840 11.9 10.9 44,160 

1992 22,788,969 11.5 11.7 31,152 

1993 22,755,260 11.1 11.7 18,446 

1994 22,730,622 10.9 11.7 17,146 

1995 22,680,951 10.4 12 25,675 

1996 22,607,620 10.2 12.7 21,526 

1997 22,545,925 10.5 12.4 19,945 

1998 22,502,803 10.5 12 17,536 

1999 22,458,220 10.4 11.8 12,594 

2000 22,435,205 10.5 11.4 14,753 

2001 22,392,000 9.8 11.6  
Sursă: INSSE  
 

Fig 2. Fluxurile emigraţionale din Bulgaria 

 
Numărul emigranţilor este în scădere în ultima vreme. Aşa cum arată Fig. 1, 
emigraţia românească a avut un vârf la începutul anilor ’90, pentru a 
înregistra ulterior valori relativ scăzute. O situaţie similară întâlnim în Bulgaria, 
unde un vârful s-a produs în timpul crizelor politice şi economice (Fig. 2). 
Bulgaria este un caz particular datorită numeroasei comunităţi turce. Mulţi 

 Populatia generala Etnici turci 
1989 218,000 218,000 
1990 85,000 71,195 
1991 45,000 32,164 
1992 65,000 23,490 
1993 54,000  
1994 64,000  
1995 54,000  
1996 66,000  
1997 44,000  
1998 52,000  
Total  344,849 
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dintre membrii acestei comunităţi au părăsit ţara după căderea 
comunismului în 1989. Cei mai mulţi dintre ei s-au stabilit în Turcia. Datele din 
Fig. 2 arată că membrii comunităţii turce au reprezentat cea mai mare 
parte a emigranţilor în primii ani de după căderea comunismului. Dacă nu 
luăm în calcul minorităţile, atât în România cât şi în Bulgaria emigraţia are o 
natură circulatorie, mulţi dintre emigranţi reîntorcându-se acasă după o 
scurtă perioadă petrecută în străinătate, în special pe măsură ce lucrurile 
se liniştesc în ţara lor natală. 

În pofida numărului relativ mic de persoane implicate, există câteva 
explicaţii pentru reacţiile puternice ale opiniei publice din statele membre. 
În primul rând, fluxurile emigraţionale nu sunt distribuite uniform; câteva ţări 
sunt în mod disproporţionat afectate. Dintre statele membre ale UE, Austria 
este cea mai afectată de acest fenomen, iar Germania are numărul 
absolut de emigranţi cel mai mare9. Această situaţie poate fi explicată de 
apropierea geografică (Austria şi Germania sunt cele mai apropiate state 
membre UE de majoritatea statelor candidate din ECE), de mărimea lor 
(Germania) şi de nivelul lor de dezvoltare economică ce ofere oportunităţi 
potenţialilor emigranţi. În afara acestor două ţinte, alte câteva state 
primesc un flux disproporţionat de mare de emigranţi bulgari şi români: 
Grecia, singurul stat membru al UE care are graniţă comună cu Bulgaria şi 
ţările latine (Spania, Italia Franţa şi, într-un grad mai mic, Portugalia) care 
sunt în special ţinte ale românilor, datorită similarităţilor lingvistice.  

O a doua cauză a respingerii puternice este radicalizarea generală a 
opiniei publice din UE împotriva emigranţilor. Procesul are loc de câţiva ani 
şi a fost evidenţiat de performanţele electorale ale partidelor anti-
emigraţioniste din Austria, Franţa, Olanda şi Marea Britanie, fapt care a 
împins chiar şi partidele centriste să adopte poziţii mai dure faţă de emigraţi 
(în Danemarca, de exemplu). Această tendinţă a opiniei publice, 
combinată cu vizibilitatea mare a infracţiunilor asociate cu minorităţi 
precum rromii s-au combinat într-un cocktail politic puternic. 

Conştient de gravitatea situaţiei, guvernul român a făcut eforturi pentru a 
stăpâni emigraţia ilegală. România fusese criticată sever în capitolul despre 
justiţie şi afaceri interne al Raportului Comisiei Europene din 1997. De atunci, 
lucrurile au evoluat într-o direcţie bună. România a transpus în legislaţia 
internă practic întreg acquis-ul comunitar relevant. Raportul din 2002 
vorbeşte însă de probleme serioase în implementarea acestor reglementări. 
Incapacitatea administrativă de implementare este o problemă comună 
mai multor domenii din legislaţia comunitară. 

România îi preia pe toţi emigranţii ilegali expulzaţi de un stat membru al UE. 
Ei au interdicţie de a mai călători în afara ţării, iar în unele cazuri sunt şi 
judecaţi. Pe latura de prevenire, românii care doresc să călătorească în UE 
trebuie să demonstreze că au mijloacele financiare pentru a trăi în spaţiul 
comunitar şi pentru a se reîntoarce în România. Potrivit statisticilor, aceste 
politici au înregistrat un oarecare succes: numărul celor întorşi de la graniţă 
s-a dublat în 2002 faţă de anul precedent, în timp ce numărul persoanelor 

                                                                          
9 Modelele migraţionale prezic de asemena că aceste două state vor primi 
aproximativ jumătate din totalul emigranţilor din ECE după aderare, conform 
„European Enlargement. Effects on the Spanish economy”. 
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expulzate din UE a scăzut (Fig.3). Guvernul român doreşte să întărească 
aceste reguli în viitor. 

Fig. 3.  Statistici referitoare la primele 10 ţări care expulzează români (1 ian. 
– 31 mai) 

 2001 2002 
Italia 638 1056 
Ungaria 2789 526 
Germania 1357 492 
Spania 149 315 
Franţa 448 274 
Belgia 220 253 
Austria 378 173 
Grecia 501 136 
Suedia 14 38 
Republica Cehă 163 30 
Total 6657 3293 
Sursă: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Biroul de Relaţii Publice; August 
2002 
 
 

După aderare 

Întrebarea cheie este: care va fi tendinţa fluxului de emigranţi bulgari şi 
români după aderarea celor două ţări şi după ce toate restricţiile de 
călătorie vor dispărea? Sondajele de opinie sugerează un potenţial 
emigraţionist înalt. Se aşteaptă ca aproximativ 3% dintre cetăţenii ECE să 
emigreze în cele 15 ţări UE, în special în Germania. Totuşi, este probabil ca 
jumătate dintre ei să se reîntoarcă acasă după o perioadă de timp. Chiar 
dacă este vorba de un număr mare de persoane, se consideră că această 
presiune va putea fi ţinută sub control. 

Modele emigraţionale arată că variabile cheie în fluxurile de emigranţi sunt 
diferenţele de venit dintre ţara de origine şi ţara de destinaţie şi 
proximitatea geografică. România şi Bulgaria sunt cele mai sărace ţări 
candidate din ECE. Prin urmare presiunea emigraţionistă va fi mai puternică 
în aceste două ţări decât media din ECE. Un factor atenuant este distanţa 
geografică faţă de ţările bogate din UE, niciuna din candidate neavând 
graniţe comune cu vreunul din statele bogate ale Uniunii. De asemenea, în 
România chiar şi după ridicarea vizelor procentul persoanelor care 
plănuiau să lucreze în UE a rămas constant la 16-17% dintre adulţi. Dintre 
aceştia, doar 5% au făcut de fapt paşi concreţi în această privinţă − ceea 
ce reprezintă rata migraţiei forţei de muncă după 199010. O caracteristică 
specific românească este legătura culturală cu ţările latine din UE, fapt ce 
ar putea impulsiona emigraţia din România către acestea.  
 

 
 
                                                                          
10 Early Warning Report, Raport Anual de Prevenire a Crizelor, Societatea 
Academică din România, 2003, http://www.sar.org.ro  
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Problema „brain drain” 

Una din îngrijorările opiniei publice din România şi Bulgaria este teama că 
aderarea la UE şi liberalizarea mişcării pe piaţa muncii în Uniune vor duce la 
un exod al elitelor înalt calificate. Pierderea „inteligenţelor” este 
considerată de regulă un impediment în dezvoltarea viitoare a acestor ţări, 
însă datele disponibile până acum nu sunt concludente în acest caz. 
Confirmând parţial scenariul de brain drain, sondajele de opinie din 
Bulgaria arată că persoanele cu cea mai mare tendinţă de a emigra sunt 
tineri (18-29 de ani), mai bine educaţi decât media (liceu sau absolvenţi de 
facultate), dar necăsătoriţi şi şomeri. 

Există însă şi contraargumente. În primul rând, acest fenomen are loc deja, 
chiar şi fără ca cele două state să fie membre ale UE. Statisticile germane 
arată că emigranţii din ECE sunt relativ bine educaţi, având nivele de 
educaţie superioară egale atât cu nivelul din ţara de origine, cât şi cu cel 
al ţării gazdă. Aceste date sunt confirmate şi de alte ţări – Spania, de 
exemplu. Diferenţa este că actualele restricţii de pe piaţa muncii din UE îi 
forţează să accepte slujbe care sunt sub calificarea lor. 

În al doilea rând, atât România cât şi, în special, Bulgaria au un număr 
mare de persoane cu educaţie superioară. Rata participării în învăţământul 
superior este aproape de media europeană în România şi este una dintre 
cele mai înalte în Bulgaria (Fig. 4). Economiile celor două ţări nu reuşesc de 
fapt să utilizeze toţi aceşti oameni pe piaţa muncii, mulţi dintre ei fiind 
şomeri sau, mai frecvent, angajaţi sub calificarea lor. Chiar în condiţii de 
emigrare ridicată a acestor categorii, probabil atât România cât şi Bulgaria 
vor putea  face faţă.  

Fig. 4.  Procent de forţă de muncă absolventă de învăţământ superior (%)  

 % absolvenţi învăţământ superior/ forţă de muncă  
Austria 8,6 
Bulgaria 19,3 
Croaţia 13,8 
Cehia 10,7 
Grecia 22,9 
Ungaria 13,9 
Polonia 14,0 
România 12,4 
Slovacia 11,7 
Slovenia 14,1 

   Sursa: Banca Mondială 2000, 2001.  
 

În ultimul rând, plecarea elitelor nu are doar efecte negative. A le îngădui 
acestor oameni să emigreze poate fi benefic nu doar pentru carierele lor ci 
şi pentru economiile naţionale care vor compensa costurile şcolarizării 
emigranţilor prin banii pe care aceştia îi vor trimite înapoi acasă. Aceste 
intrări de fonduri sunt deja o sursă importantă de finanţare a actualului 
deficit de cont curent în România (mai importante decât investiţiile străine 
directe) – Fig. 5. Datele similare pentru Bulgaria indică pentru 1998 intrări de 
230 milioane de dolari, reprezentând 3.8% din importuri. Aceste cifre, deşi 

"Creierele" pot 
emigra uşor şi 
acum, şi nu 
neapărat în UE. 
Extinderea Uniunii 
poate să creeze 
condiţiile ca ei să 
rămână acasă 
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destul de mari, sunt probabil subestimate deoarece problemele pe care le 
avea sistemul bancar bulgăresc la vremea respectivă i-au încurajat pe 
bulgari să se bazeze pe transferuri de bani lichizi care au rămas 
neînregistrate. Estimările pentru anul 2002 ale Băncii Naţionale a României 
indică o sumă de aproximativ 2 miliarde USD reprezentând sume trimise 
doar în acel an în ţară de către emigranţi. 
 

Fig. 5. Sume de bani trimise de persoane fizice, volum şi relevanţă, în 
economia românească, 200011  

Total, 
mil. USD 

Procentaj 
din PIB 

Procentaj din 
exporturi 

Procentaj 
din 
importuri 

Procentaj din 
fluxul de investiţii 
străine 

Procentaj din 
rezervele 
valutare* 

1074 3,37% 10,36% 8,91% 100,8% 44,3% 
*rezervele de aur nu au fost incluse  
 

Ţări de tranzit 
 

Cea mai provocatoare consecinţă a expansiunii UE pentru România şi 
Bulgaria va fi noul lor statut de paznici ai Uniunii. Odată ce cele 10 ţări din 
ECE vor adera formal la UE în mai 2004, România va deveni vecin al Uniunii. 
Se aşteaptă ca România să controleze valurile de emigranţi ilegali care 
încearcă să intre în spaţiul comunitar. România este la intersecţia a două 
mari rute de trafic: una vine din Rusia prin Moldova şi Ucraina şi din 
România spre UE; cealaltă este ruta sudică, din Turcia, prin Bulgaria şi din 
România spre UE. Un eşec al acestei responsabilităţi va avea consecinţe 
grave pentru România. Costurile directe pot fi foarte mari  şi şansele pentru 
aderare diminuate. Noua abordare europeană, propusă de preşedinţia 
italiană a Uniunii, este de a expulza emigranţii ilegali sau azilanţii respinşi în 
ţara de origine sau în ultima ţară sigură prin care au trecut în drum spre UE. 
După mai 2004, aceasta va fi România. 

Responsabilitatea va fi chiar mai mare după aderarea României şi 
liberalizarea circulaţiei persoanelor. Uniunea şi-a luat măsuri de precauţie 
prin solicitarea unei perioade de tranziţie de 5 ani pentru libera circulaţie a 
persoanelor. Guvernul român a investit mult în întărirea graniţei de est. Au 
fost cumpărate noi echipamente de supraveghere. România a introdus sau 
va introduce obligativitatea vizelor pentru Turcia şi Iugoslavia. În momentul 
aderării, moldovenii, cu care România are legături istorice speciale, vor 
avea nevoie şi ei de vize pentru a intra în România. 

Oficiul Naţional pentru Refugiaţi a trecut printr-un proces de consolidare 
instituţională. Fig. 6 arată că aceste măsuri au avut rezultate, numărul 
străinilor cărora li s-a refuzat intrarea în România este în creştere. Totuşi, 
capacitatea poliţiei de frontieră şi problema corupţiei endemice nu au fost 
încă rezolvate. Provocarea este similară pentru Bulgaria. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
11 Dăianu et al, Losers and winners in the process of EU integration. A look at 
Romania; Working paper no 27-2001; CEROPE 
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Fig. 6. Cetăţeni străini cărora nu li s-a permis intrarea 
 
Topul primelor 10 ţări  
(1 ian. – 31 mai) 

2001 2002 

R. Moldova 16,308 16,514 
Ungaria 6,534 8,576 
Ucraina 2,577 2,532 
Bulgaria 685 2,131 
Turcia 592 1,204 
Iugoslavia 296 643 
Germania 98 262 
Italia 106 198 
Bosnia-Herţegovina 25 178 
Federaţia Rusă 110 100 
Total 27,331 32,338 
Sursă: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Biroul de Relaţii Publice; August 2002 
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IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
Dacă analizăm România şi Bulgaria din perspectivă mai lungă, ambele 
state şi-au depăşit condiţia în această tranziţie. Moştenirea comunistă a fost 
cea mai grea în aceste două ţări; ieşirea României din comunism, haotică şi 
violentă, a fost un început nepromiţător pentru dezvoltarea democraţiei. 
Dar democraţia a prins totuşi în România, datorită şi unei societăţi civile 
active, presei şi de ONG-urilor care militează pentru o cultură a 
transparenţei. Recenta demisie a unor miniştri importanţi, acuzaţi de 
corupţie doar de către societatea civilă din România, arată că aceasta 
reuşeşte să aibă un oarecare control asupra puterii şi România poate să îşi 
rezolve singură problemele.  

Necazul României sub guvernul Năstase, spre deosebire de Bulgaria, constă 
în faptul că principala presiune pentru schimbare este în continuare cea 
externă. La noi, agenţii schimbării continuă să fie Banca Mondială, FMI şi 
Comisia Europeană. Aşa cum se arată în capitolele din acest raport care 
analizează reforma în justiţie şi administraţie, nu există încă suficientă 
hotărâre pentru a ataca decisiv aceste sectoare unde şi condiţionalităţile 
externe sunt mai greu de monitorizat. Mai multă hotărîre pare a exista în ce 
priveşte politicile macroeconomice, unde Ministerul Finanţelor se comportă  
uneori ca un actor activ pentru schimbare. Din păcate, aşa cum s-a văzut 
în cazul reformei fiscale, în cadrul PSD lipseşte voinţa pentru a susţine 
politicile bune ale acestui minister. 

Anul viitor este deosebit de important, pentru că este ultimul pentru 
negocierile cu UE şi în acelaşi timp unul electoral pe plan intern. Partidul 
aflat la putere trebuie să asigure mai mult sprijin pentru noua echipă care 
va negocia aderarea, indiferent de calendarul alegerilor de acasă. De 
altfel, aderarea va trebui să fie ţinta principală a anului care vine. Asta 
înseamnă că după apariţia  raportului de ţară al Comisiei ar mai putea fi 
necesare ajustări în componenţa guvernului, în special în sectoarele unde 
se vor constata întârzieri. 

RECOMANDĂRI PENTRU GUVERNUL ROMÂN 

 Curăţenia trebuia făcută înainte de a se ajunge la criză. Prelungirea 
scandalurilor Puwak şi Beuran a afectat nu doar guvernul, ci şi imaginea 
externă a României şi aderarea europeană. Secretarul General al 
Guvernului a fost de-al lungul vremii de mai multe ori în atenţia presei, şi 
nu doar a presei din România. Aceste demisii vin cam târziu, după ce 
răul a fost făcut. SAR a recomandat o restructurare în vara lui 2002, 
atunci ar fi fost momentul debarasării de anumite persoane 
controversate, înainte ca acestea să devină ţinte publice şi obiectul 
solidarităţii de guvern şi partid. Costul politic plătit de şeful Guvernului 
este mult mai mare acum, decât ar fi fost în urmă cu un an sau la 
restructurarea din vară.  

 Miniştrii care conduc sectoare unde raportul de ţară al Comisiei va 
constata întârzieri ar trebui să demisioneze, fiind înlocuiţi cu oameni 
credibili care pot promova schimbări rapide. JUSTIŢIA este un domeniu în 
care întârzierea e considerabilă iar voinţa de a democratiza sistemul 
rămâne insuficientă. O schimbare este mai mult decât necesară. Dar 
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chiar un posibil succesor are nevoie de mult mai mult sprijin politic 
pentru a putea schimba ceva. Rezistenţa împotriva reformei în justiţie se 
manifestă şi în Parlament, iar PSD trebuie să îşi demonstreze voinţa de a 
susţine aceste reforme la ambele nivele, executiv şi legislativ. 

 Noul ministru al Integrării Europene trebuie să se bucure de o autoritate 
sporită, inclusiv asupra altor sectoare. Coeziunea politicilor publice se 
poate realiza dacă Ministerului Integrării Europene preia coordonarea. 

JUSTIŢIE 

 Proiectul de lege pentru organizarea Consiliului Superior al Magistraturii 
trebuie făcut public şi discutat cu donatorii internaţionali şi cu societatea 
civilă. Alegerile pentru membrii Consiliului trebuie democratizate. 

 Renunţarea la toate recursurile în anulare aflate pe rol împotriva 
cazurilor de restituire a proprietăţii şi retragerea din cazurile similare 
aflate la curtea din Strasbourg. E mai bună o retragere elegantă decât 
pierderea acestor procese de către statul român, aşa cum s-a întâmplat 
până acum. Spiritul noii Constituţii abia adoptate trebuie pus în practică 
iar proprietatea trebuie restituită proprietarilor. 

 Renunţarea la recursurile în anulare în procesele penale. Autoritatea 
Curţii Supreme de Justiţie trebuie restabilită înlăturînd pricipala cale prin 
care a fost sabotată, altfel reforma constituţională nu va fi de folos.  

MINISTERELE AFACERILOR EXTERNE ŞI AFACERILOR INTERNE 

 Trebuie să fie pregătite pentru primele alegeri cu peste un million de 
români în afara graniţelor, poate chiar două milioane. Trebuie 
îmbunătăţită comunicarea cu comunităţile de emigranţi. 

 Procesul de întărire a graniţelor trebuie să continue, iar succesele 
trebuie promovate mai cu îndrăzneală şi profesionalism către presa 
internă şi internaţională. 

CĂTRE DONATORII  INTERNAŢIONALI 
 Aşa cum recentele demisii ale celor trei miniştri au arătat, opinia publică 

este importantă pentru a obţine schimbarea reală. Toate angajamentele 
luate de guvernul român trebuie făcute publice, inclusive termenele 
limită asumate, analizele şi recomandările produse cu asistenţă străină. 
Doar astfel vor creşte responsabilitatea şi eficienţa guvernului, iar opinia 
publică va prelua sarcina monitorizării. 

CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 
 Cu cât mai repede va primi România statutul de economie de piaţă, cu 

atât va fi mai bine. În acelaşi timp, controlul asupra cheltuirii fondurilor 
europene în România trebuie întărit. Trebuie cerută ferm curăţarea 
economiei româneşti de antreprenorii care prosperă numai prin 
capturarea statului. Multinaţionalele trebuie antrenate ca aliaţi în acest 
proces, pentru că în prezent se lasă prea des atrase în alianţe necurate 
pentru a penetra piaţa românească. 
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