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Argumente pro i contra integr rii 
României în Uniunea European  

Florentina POPESCU

Integrarea european  are din punct 
de vedere economic dou  coordonate: 
una este liberalizarea schimburilor atât 
în ceea ce prive te schimburile de 
m rfuri, cât i circula ia capitalurilor i a 
persoanelor, liberalizare, în mod necesar 
înso it  de politici de privatizare i de 
dereglementare a pie elor, cea de-a 
doua se refer  la redistribuirea de fon-
duri în cadrul programelor de asisten  
social  sau dezvoltare regional . 

În privin a liberaliz rii pie elor, rezul-
tatele sunt controversate, pe de o parte, 
realizându-se o pia  unic  prin desfiin-
area barierelor în calea liberei circula ii 

a m rfurilor i eliminarea monopolurilor 
na ionale, dat  fiind exigen a pentru 
fiecare membru al Uniunii de a garanta 
accesul pe propria pia  a firmelor 
celorlalte state membre, pe de alt  parte, 
afirmându-se o puternic  tendin  de 
reglementare a acestora, care limiteaz  
considerabil accesul pe pia . În acest 
caz, liberalizarea este numai par ial , 
pia a fiind în continuare controlat , de 
data aceasta, de o autoritate de regle-
mentare care este îns rcinat  cu 
acordarea de licen e. Situa ia liberaliz rii 
pie elor este diferit , Marea Britanie i 

rile nordice figurând cel mai adesea 
între rile mai liberale în aceast  
privin , Fran a i celelalte ri medite-
raneene reg sindu-se între cele mai 
conservatoare.1 Aceste autorit i de 
                                                          
1 A se vedea, de exemplu, Faye Steiner, 

“Regulation, Industry Structure and Perfor-

reglementare au un mai mare grad de 
independen  în rile mai liberale i sunt 
în mod direct legate de stat în cele din 
urm  (în Fran a, de exemplu agen iile 
respective sunt parte a ministerelor de 
profil).2  

Avantajele pe care le are România 
din preluarea practicilor Uniunii 
Europene trebuie privite în perspectiv . 
Dac , fa  de situa ia actual , aceasta ar 
constitui pentru România o mai mare 
deschidere a economiei, pe termen lung, 
tendin ele reglementa ioniste din 
Uniunea European  ar putea avea 
efecte mai d un toare decât un alt curs 
al evenimentelor.  

1. Libera circula ie a m rfurilor, 
persoanelor i capitalurilor 

Înc  din 1990, s-a înregistrat o 
cre tere a ponderii schimburilor cu 
Uniunea European  în totalul schim-
burilor României, determinat  i de 
încheierea în 1991 a unui Acord de 
Asociere la Comunit ile Europene, 
transformat în mai 1993 în Acordul 
European, care prevedea eliminarea 
imediat  a tuturor obstacolelor canti-
tative în calea schimburilor reciproce i 
reducerea treptat , pân  la eliminare, a 

                                                                            
mance the Electricity Supply Industry”, OECD 
Economics Department Working Papers No. 
238, Paris, 2000, în cazul pie ei electricit ii. 

2 “Quatre services publics en Europe”, 
Problèmes économiques, no. 2640, 17 
novembre 2000. 



 78

taxelor vamale. Anul 1993 a marcat cea 
mai accentuat  reorientare a schim-
burilor c tre Uniunea European  în ceea 
ce prive te exporturile, de la aproximativ 
35% în 1992 la 48% în 1993, ulterior 
înregistrându-se o cre tere constant  de 
aproximativ 2,5 % în medie pe an.1 

În 2000, volumul schimburilor de 
m rfuri cu Uniunea European  repre-
zenta 63,8% din totalul schimburilor 
României, în ceea ce prive te exporturile 
i aproximativ, 57% în privin a impor-

turilor, o cifr  inferioar , dar compa-
rabil , cu cea a celorlalte ri candidate 
la integrare2. Numai Bulgaria avea, în 
1999, o pondere de doar 52,6% în totalul 
schimburilor sale la export, în cre tere 
de la 49,6% în 1998,  i 48,6% la import, 
în cre tere de la 44,9% în 1998, ca i 
unele dintre rile nordice, parte din fosta 
Uniune Sovietic , Letonia i Lituania, 
care mai p streaz  într-o m sur  impor-
tant  leg turi comerciale cu aceasta, în 
special în ceea ce prive te importurile de 
petrol. 3 

Acordul European prevedea, în privin a 
liberei circula ii a bunurilor, reducerea 
treptat , într-o perioad  de tranzi ie de 10 
ani, a obstacolelor tarifare în calea schim-
burilor, având ca obiectiv stabilirea unei 
zone de liber schimb între România i 
Uniunea European . Pentru majoritatea 
produselor, au fost eliminate înc  de 
atunci taxele vamale, pentru produsele 
textile i agricole fiind stabilit un calendar 
dup  care taxele vamale vor fi eliminate 
într-o perioada de cel mult ase ani. 

                                                          
1 Comisia Na ional  pentru Statistic , Anuarul 

statistic al României, 1998. 
2 Institutul Na ional pentru Statistic , Buletinul 

statistic lunar, nr. 1/2001, p. 27. 
3 European Commission, 2000 Regular Reports 

on the Progress of the Candidate Countries 
Towards Accession, European Communities, 
november 2000. 

De i, în cele mai multe sectoare, 
taxele vamale au fost deja eliminate sau 
considerabil sc zute, Uniunea Euro-
pean  men ine totu i o protec ie ridicat  
a sectoarelor sensibile: industria siderur-
gic , industria textil  i agricultura, prin 
intermediul contingentelor sau al proce-
durilor anti-dumping4. În ultimii ani, 
Uniunea European  s-a prevalat de 
legisla ia anti-dumping, în cazul expor-
turilor române ti, în special în cazul 
produselor siderurgice, în prezent 
existând taxe anti-dumping pentru tuburi 
i evi din fier i o el nealiat, ca rezultat al 

anchetei declan ate în 1997, ca i la 
produse din o el nealiat, pentru care 
ancheta s-a declan at în 1999, fiind 
încheiat  în 2000, cu stabilirea de taxe i 
de în elegeri în privin a pre urilor, 
acuza ia de dumping fiind stabilit  prin 
compararea valorii normale construite cu 
pre ul de export, la care se adaug  
probe privind impactul negativ asupra 
produc torilor europeni. O nou  anchet  
a fost deschis  în anul 2000 în privin a 
exporturilor române ti de uree.5  

În plus, Uniunea European  practic , 
sub sigla protec iei consumatorului, o 
politic  de standardizare excesiv , 
constituind o barier  important  pentru 
importuri, care trebuie s  se conformeze 
standardelor specifice pie ei comune.  

O dat  integrat  în Uniunea 
European , România va fi parte a pie ei 

                                                          
4 În ultima perioad , num rul anchetelor anti-

dumping deschise de Uniunea European  a 
crescut, în ultimul an fiind deschise nu mai 
pu in de 86 de anchete, fa  de numai 29 în 
anul precedent. Explica ia acestei situa ii este 
criza pie elor asiatice care a determinat o 
redirec ionare a exporturilor acestor ri c tre 
pia a european . 

5 European Commission, Interim Report 
2000/3, “Anti-dumping and anti-subsidies- 
Statistics covering the first nine months of 
2000”. 
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unice interne, produsele sale putând 
circula liber pe teritoriul comunit ii, dar 
va trebui s  îndeplineasc  standardele 
ridicate în privin a calit ii i securit ii 
pentru consumator a produselor, care 
constituie, prin ele însele, un obstacol în 
calea liberei circula ii a m rfurilor. Mai 
mult, Uniunea European  pune mare 
accent pe integrarea efectiv  a acestor 
standarde în legisla ia i practica rilor 
candidate înc  înainte de primirea 
acestora în Uniune. O problem  impor-
tant  pentru firme este i adaptarea la 
multitudinea de reglement ri care exist  
la ora actual  pentru fiecare produs, în 
ciuda eforturilor asumate de simplificare 
a legisla iei. Reforma politicii agricole 
comune din 1999 a vizat, printre altele, i 
o diminuare a num rului acestor 
reglement ri, o singur  nou  reglemen-
tare înlocuind 23 de reglement ri vechi, 
numai în domeniul vinului. 

În sectorul agricol, liberalizarea este 
înc  limitat , produsele agricole româ-
ne ti putând fi importate cu tax  vamal  
zero numai în limita unor contingente, 
care îns  sunt prev zute a se m ri în 
fiecare an. 

Începând din 1992, politica agricol  
comunitar  a trecut printr-un proces de 
reformare care a presupus reducerea 
pre urilor minime garantate i trecerea la 
sprijinirea direct  a agricultorilor, prin 
intermediul pl ilor compensatorii. Un 
nou set de reforme adoptat în 1999 este 
în curs de aplicare, reforme care vor per-
mite adaptarea Uniunii în ipoteza inte-
gr rii rilor central i est-europene cu o 
popula ie rural  numeroas  i cu un 
poten ial agricol important, cel pu in în 
ceea ce prive te Polonia i România. 
Aceste reforme presupun reducerea 
treptat  a pre urilor minime garantate cu 
15% la cereale, i cu 20% la carne de 

vit , începând cu anul 2000, cu 15% la 
produse lactate din 2005 etc.1 

S-a dovedit c  politica agricol  de 
pân  în 1992 a Uniunii a fost îndeosebi 
favorabil  fermelor de dimensiuni  mari, 
cu o produc ie important , i nu, a a 
cum se pretindea agricultorilor afla i în 
situa ii dificile. Astfel 20% dintre agri-
cultori beneficiau de 80% din resursele 
CAP.2 Sprijinirea direct  a agriculturilor 
ar putea fi favorabil  agriculturilor 
români, dat  fiind  m rimea redus  a 
exploata iilor agricole datorat , de 
altminteri, întârzierilor considerabile în 
privin a restituirii terenurilor c tre pro-
prietari, a restric iilor în privin a înstr -
in rii terenurilor i a interdic iei de 
vânzare a acestora c tre persoane fizice 
sau juridice str ine. Noua politic  
agricol  a Uniunii î i propune i încura-
jarea utiliz rii unor metode de cultivare 
mai pu in intensive i promovarea 
dezvolt rii rurale în ansamblu, cu un 
accent pus pe g sirea de ocupa ii 
alternative în mediul rural.  

O politic  de ajutor financiar nu va 
putea îns  rezolva problemele agriculturii 
române ti, mai ales atât timp cât nu 
exist  o situa ie clar  a statutului terenu-
rilor agricole. România, ca i Bulgaria, 
care ar fi putut avea un avantaj important 
fa  de rile central europene (care au 
întârziat semnificativ în privin a priva-
tiz rii agriculturii), au înregistrat repetate 
ezit ri cu privire la restituirea efectiv  a 
terenurilor, fapt ce a generat o situa ie 
juridic  complicat  i întârzieri 
considerabile în acordarea titlurilor de 

                                                          
1 European Commission, “The common agricul-

tural policy: European agriculture -  a policy 
for a new millennium”, European Commu-
nities, Luxembourg, 2000 .  

2 Delega ia Comisiei Europene în România, 
“Agricultura în Uniunea European  - în pas cu 
timpul”, Bucure ti, ianuarie 1999. 
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proprietate. 
 Pentru România, ca i pentru 

celelalte ri din centrul i estul Europei, 
ar fi cu deosebire benefic  libera 
circula ie a for ei de munc  care ar 
permite cet enilor lor  se stabileasc  i 
s  munceasc  în oricare dintre rile 
Uniunii. Efectele benefice vor fi îns  
limitate dat fiind gradul ridicat de 
reglementare a pie ei muncii. Existen a 
legisla iei de protejare a locurilor de 
munc , care reduce foarte mult posibili-
tatea angajatorilor de a concedia 
angaja ii1, ca i politica în privin a 
salariului minim practicat  de c tre 
Uniunea European   sunt responsabile 
pentru rata înalt  a omajului care înc  
se mai înregistreaz  în unele ri mem-
bre. Cet enii rilor din centrul i estul 
continentului ar beneficia de pe urma 
relax rii acestei politici care le-ar oferi 
mai multe anse de a- i g si un loc pe 
pia a for ei de munc  în rile vestice.  

Perspectivele în ceea ce prive te 
politica în domeniul for ei de munc  nu 
sunt îns  încurajatoare. Actuala viziune 
a Uniunii, care pune accentul pe 
asistarea celor care nu î i pot g si un loc 
de munc  i nu pe eliminarea 
reglement rilor care îi in pe ace tia în 
afara pie ei, nu este una viabil  în 
perspectiva integr rii rilor din Europa 
Central  i de Est. Ea nu face decât s  
creasc  considerabil num rul poten-

                                                          
1 Giuseppe, Nicoletti, Stefano Scarpetta and 

Olivier Boylaud,  “Summary Indicators of 
Product Market Regulation with an Extension to 
Employment Protection Legislation”, OECD 
Economics Department Working Papers No. 
226, Paris, 1999. 

   Un clasament al rilor Uniunii Europene în 
privin a laxit ii legisla iei privind protec ia 
angaja ilor ar ta, în anul 1998, astfel: Marea 
Britanie, Irlanda, Danemarca, Belgia, 
Finlanda, Olanda, Austria, Suedia, Germania, 
Fran a, Spania, Italia, Grecia, Portugalia.  

ialilor asista i, agravând problemele 
sociale existente la ora actual . Orice 
obligativitate, cu privire la acordarea unui 
minim salarial, a non-discrimin rii în 
func ie de sex sau între angaja ii cu orar 
fix i cei cu orar flexibil, îi afecteaz  
exact pe cei presupu i a fi proteja i, cei 
care în lipsa reglement rilor ar fi putut 
lucra pentru un salariu inferior salariului 
minim garantat. Nu întâmpl tor, rata 
omajului în rândul femeilor este în 

unele ri europene de dou  ori mai 
mare decât în rândul b rba ilor, pe 
ansamblul Uniunii aceasta fiind, în anul 
1998, de aproximativ 12% fa  de numai 
8,6%, în cazul b rba ilor, în condi iile în 
care în Statele Unite sau în Japonia 
omajul afecteaz  în mod egal cele dou  

categorii.2 
De i cifrele privind deplasarea for ei 

de munc  în interiorul Uniunii Europene 
nu atest  o migra ie important , este de 
presupus c  deschiderea grani elor c tre 
centrul i estul Europei va determina o 
afluen  a cet enilor acestor ri c tre 

rile vestice. 
 Circula ia capitalurilor nu întâmpin  

obstacole, dac  este vorba de intrarea 
acestora în ar  i nici în privin a 
repatrierii. Singurele restric ii se refer  la 
cump rarea de p mânt care îns  este 
un obstacol important pentru persoanele 
fizice i juridice str ine, care doresc s  
se stabileasc  aici.   

Afluen a capitalului str in în România 
a fost sub a tept ri, cu toate avantajele 
oferite de existen a unei mâini de lucru 
ieftine i, relativ, calificate. Motivele sunt 
de identificat în instabilitatea legislativ  
accentuat , dar mai ales în politica osci-
lant  a autorit ilor în privin a reformelor 
economice menite s  creeze cadrul unei 
                                                          
2 Commission européenne, “L’Europe des 

Quinze: chiffres clés”, Communautés 
européennes, Luxembourg, 2000. 
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economii de pia .  
Rezultatele integr rii în privin  

evolu iei fluxurilor de capital sunt mai 
greu de anticipat. Pe de o parte, se va 
câ tiga în privin a siguran ei  mediului de 
afaceri, dar, o dat  cu adoptarea politicii 
sociale a Uniunii Europene, se vor pierde 
avantajele legate de pre ul sc zut al 
for ei de munc . Firmele române ti vor fi 
cu deosebire afectate de legisla ia cu 
privire la salariul minim i de 
obligativitatea asigur rii unor condi ii de 
munc  similare celor existente în firmele 
europene. De asemenea, vor trebui s  
se conformeze standardelor ridicate în 
privin a calit ii i securit ii consumului, 
pentru a- i putea comercializa pro-
dusele, în special, în ceea ce prive te 
produsele agricole. 

2. Asisten a financiar  
Dat  fiind distan a în privin a nivelului 

de trai care desparte în acest moment 
România de rile Uniunii Europene, este 
u or de prev zut faptul c  România va fi 
un beneficiar net al redistribuirii de 
fonduri din cadrul Uniunii. Ca stat 
candidat, beneficiaz  de asisten a 
financiar  nerambursabil  destinat  
adopt rii acquis-ului comunitar, iar ca 
stat membru va beneficia de fondurile 
structurale pe care le prevede Uniunea 
European  pentru dezvoltarea regional . 
Potrivit unor calcule, ajutorul cumulat pe 
care rile candidate îl primesc pentru 
adaptarea economiilor lor la rigorile 
comunitare este de câteva ori mai mare 
decât cheltuielile pe care le vor suporta 
acestea. Astfel, România a avut pân  în 
anul 2000 o contribu ie proprie mai mare 
decât ajutorul de preaderare, în urm torii 
ani acesta va dep i îns  de dou  ori 
fondurile din bugetul propriu.  

Pe termen lung, politica social  
promovat  de Uniunea European  la ora 

actual  nu este una benefic  pentru nici 
una dintre aceste ri abia eliberate de o 
economie de comand , ea fiind, mai 
degrab , generatoare de probleme 
sociale, i, în forma actual , aproape 
imposibil de sus inut. La aceasta, trebuie 
s  ad ug m perspectivele de cre tere a 
birocra iei într-o Europ  cu 26 de state. 
Procentul cheltuielilor administrative în 
totalul cheltuielilor Uniunii este în prezent 
de numai 5%1, dar, cu cât num rul 
membrilor i nevoile asisten iale vor 
cre te, exist  perspectiva unei sporiri 
substan iale a acestuia. 

Conform Programului Na ional de 
Aderare a României la Uniunea 
European  (PNAR), varianta 2000, 
necesit ile financiare ale României, în 
vederea adapt rii economiei române ti 
la exigen ele europene, sunt de 
aproximativ 2890 de mil. euro, cumulat 
pe perioada 2001-2003, din care bugetul 
de stat va avea o contribu ie de 903 mil. 
de euro, iar asisten a financiar  extern  
va acoperi 1987,5 mil. de euro. Din 
cheltuielile de preaderare, efortul va 
reveni în propor ie de dou  treimi Uniunii 
Europene, restul fiind acoperit de la 
bugetul de stat (anexa nr. 1). În anul 
2000, România a primit ca ajutor de 
preaderare, în cadrul celor dou  
programe, ISPA (corespunz tor fondului 
de coeziune din cadrul Uniunii care 
finan eaz  programe de infrastructur  i 
de mediu) i SAPARD (destinat finan rii 
de programe în domeniul dezvolt rii 
rurale, îndeosebi, prin investi ii în ferme 
agricole i în scopul îmbun t irii 
prelucr rii i marketingului produselor 
agricole), aproximativ 883 mil. de euro, 
fa  de 487 mil. de euro, contribu ia 
proprie la finan area respectivelor pro-
                                                          
1 European Commission, “The budget of the 

European Union: how is your money spent?”, 
European Communities, Luxembourg, 2000 
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grame. Pentru anul 2001, a fost prev zut 
un necesar de fonduri similar, urmând ca 
în anii urm tori fondurile pentru preade-
rare s  se diminueze, p strându-se îns  
propor ia între fondurile comunitare i 
fondurile proprii. 

Stabilirea acestor cifre a inut cont 
atât de identificarea necesit ilor i 
corelarea acestora cu politicile sec-
toriale, i de evaluarea capacit ii de 
implementare a proiectelor, cât i de 
capacitatea de cofinan are a rilor 
candidate, în condi iile restric iilor 
bugetare. Noile orient ri PHARE prev d 
ca din asisten a nerambursabil  30% s  
revin  dezvolt rii institu ionale i 70% 
investi iilor care presupun, aproximativ, 
25% cofinan are. 

Ca stat membru, România se va 
reg si, de asemenea, între rile asis-
tate, ea calificându-se pentru primirea de 
fonduri structurale sub toate cele trei 
obiective existente în acest moment: 
dezvoltarea regiunilor r mase în urm  
(Obiectivul 1), dep irea crizelor struc-
turale din unele regiuni (Obiectivul 2), 
sau ajutorarea regiunilor cu un omaj 
accentuat (Obiectivul 3). Aceste politici 
nu au îns  în maniera în care sunt 
concepute, anse de a- i îndeplini 
obiectivele, astfel c  avantajul primirii de 
astfel de fonduri nu este atât de sigur 
cum pare la prima vedere. 

Cât despre contribu ia unui stat 
membru la bugetul comunitar, aceasta 
este propor ional  cu prosperitatea sa. 
Veniturile la bugetul comunitar constau 
în a a-numitele resurse tradi ionale, taxe 
vamale i prelev ri la produsele agricole 
importate (în anul 2000 acestea 
reprezentând aproximativ 14% din totalul 
veniturilor), la care se adaug  resurse 
provenite dintr-o ipotetic  tax  de 1% pe 
valoarea ad ugat , reprezentând cam 
35% din totalul veniturilor i o alt  parte 

la care fiecare ar  contribuie în func ie 
de PNB i care se ridic  la jum tate din 
totalul resurselor proprii. 

 Chiar dac  contribu ia României la 
bugetul comunitar va fi, f r  îndoial , 
inferioar  ajutorului pe care aceasta îl va 
primi, cel pu in în viitorul apropiat, 
participarea la bugetul comunitar ar fi o 
povar  suplimentar , care va determina 
o cre tere a fiscalit ii, i a a ridicate.  

România se va califica i pentru 
primirea unui volum substan ial de 
fonduri CAP, dat fiind faptul c  criteriile 
pentru alocarea de fonduri pentru 
dezvoltarea rural  sunt num rul fermelor, 
suprafa a cultivat , m rimea popula iei 
rurale i ponderea popula iei ocupate în 
agricultur  în totalul popula iei ocupate. 
România, cu o pondere considerabil  a 
popula iei ocupate în agricultur , 40% 
din totalul popula iei ocupate, la care se 
adaug  o pondere de 13% în 1999 a 
agriculturii în PNB1, ar fi îndrept it  la 
primirea unor fonduri substan iale. 
Uniunea European  pune îns  accentul, 
în cadrul criteriilor de aderare, pe diminu-
area popula iei ocupate în agricultur , 
prin dezvoltarea unor activit i alternative 
în zonele rurale, care s  împiedice 
depopularea zonelor rurale i în acela i 
timp s  permit  celor ce r mân un nivel 
de trai comparabil cu cel din ora e. 

3. Impactul asupra reformelor 
economice 

Perspectiva integr rii în Uniunea 
European  constituie înc , pentru rile 
în tranzi ie i pentru România îndeosebi, 
un factor puternic de stimulare a 
reformelor care s  fac  din aceste 
economii realmente economii de pia . 

                                                          
1 European Commision, 2000 Regular Report on 

Romania’s Progress Towards the Accession,  
European Communities, november 2000. 
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Fiecare stat c ruia i se confer  statutul 
de stat candidat prime te ajutor i este 
monitorizat pentru a vedea în ce m sur  
se conformeaz  criteriilor de aderare. Nu 
întâmpl tor, indicele de tranzi ie, calculat 
de BERD pentru aceste ri, reprezint  
exact o sintez  a reformelor în materie 
de privatizare, liberalizarea pre urilor, 
liberalizarea schimburilor i reformarea 
sistemului bancar. 

Uniunea European , o organiza ie 
tradi ional interven ionist , a adoptat în 
ultimii ani politica dereglementa ionist , 
urmat  de Statele Unite înc  de la 
sfâr itul anilor ’70, politic  care a presu-
pus liberalizarea unor pie e considerate 
pân  atunci  monopoluri naturale. Atunci 
când acestor activit i li se atribuia i 
caracterul de serviciu de interes general, 
devenind utilit i publice, ele constituiau 
monopol al statului (o excep ie notabil  o 
reprezint  Statele Unite unde mono-
polurile erau private, ca, de exemplu, 
compania AT&T, care de inea monopolul 
pe pia a telecomunica iilor). 

Argumentele în favoarea desemn rii 
anumitor activit i ca monopol natural 
erau pur tehnologice, i anume, existen a 
unor economii de scar , respectiv, a unei 
cost marginal descresc tor pe m sura 
cre terii produc iei, fapt ce nu ar fi permis 
pie ei s  acomodeze mai mult de un ope-
rator. Similar, necesitatea dereglement rii 
acestor pie e, este, în mod eronat 
prezentat  ca fiind rezultatul progreselui 
tehnologic, care coborând nivelul minim 
eficient al produc iei, a permis existen a 
eficient  pe pia  a mai multor operatori. 
În fapt, toate aceste industrii prezentau o 
ineficien  notorie, mai ales cele care s-au 
aflat într-o concuren  indirect  (cum sunt 
c ile ferate), având datorii cronice, în 
ciuda subven iilor importante. Cel care 
avea de pierdut era consumatorul,  mono-
polistul neavând nici un interes în furni-

zarea unor servicii de calitate sau în redu-
cerea pre urilor. Caracterul de serviciu 
public cerea garantarea accesului tuturor 
utilizatorilor în condi ii abordabile, aceasta 
permi ând guvernelor, nu de pu ine ori, 
interven ia pentru favorizarea anumitor 
categorii de consumatori. Dereglemen-
tarea mai mult sau mai pu in accentuat  a 
generat reduceri importante ale pre urilor 
la toate aceste servicii, a a cum rezult  
din studiile efectuate de OECD1.  

Uniunea European  a început,  mai 
ales din 1993, când numai serviciile 
bancare erau pe deplin liberalizate, un 
proces de liberalizare a diferitelor sec-
toare, sub imperativul des vâr irii pie ei 
unice interne, ceea ce presupunea 
deschiderea pie elor na ionale concuren ei 
celorlalte ri membre. Pia a asigur rilor a 
fost liberalizat  de la 1 ianuarie 1994, 
investi iile începând cu 1 ianuarie 1996, 
telecomunica iile (cu excep ia telefoniei 
vocale care urmeaz  a se liberaliza pân  
în 2003) i transporturile, ca i electrici-
tatea, din 19992. Aceast  liberalizare pe 
scar  larg  a presupus eliminarea res-
tric iilor în privin a intr rii pe pia  i elimi-
narea controlului asupra pre urilor. 

Primul pas spre liberalizare a fost de 
cele mai  multe ori restructurarea com-
paniilor existente i separarea produc iei, 
transportului i distribu iei, fapt ce a 
permis eliminarea subven ion rilor încru-
ci ate i localizarea pierderilor, apoi 
introducerea competi iei în unele sau 
                                                          
1Cercet rile OECD în rile membre care au 

urmat astfel de politici arat  sc deri ale 
pre urilor, ca urmare a liberaliz rii pie elor de 
pân  la 665% în privin a convorbirilor 
telefonice pe distan e lungi, sau 704% în 
privin a serviciilor financiare, dar i în cazul 
transportului rutier, aerian i a serviciilor 
profesionale. (anexa nr. 2) 

2 Delega ia Comisiei Europene în România, 
Pia a Unic  a Uniunii Europene, Bucure ti, 
ianuarie 1999. 
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toate aceste segmente. În multe dintre 
cazuri, unele segmente au r mas în 
continuare, pe considerente tehnologice,  
monopol legal, apreciindu-se ca nepro-
ductiv  sau chiar imposibil  multiplicarea 
re elelor de distribu ie, de i aceasta este 
o practic  curent  în domeniul televi-
ziunii prin cablu. Dac  în SUA, monopo-
lurile erau private, pe continent, multe 
sectoare constituiau monopol al statelor, 
astfel c  în cele mai multe cazuri, 
procesul de liberalizare a fost înso it i 
de o politic  de privatizare. Politicile de 
liberalizare a pie elor (eliminarea mono-
polurilor legale) au fost îns  înso ite de o 
în sprire a reglement rii acestora, în 
sensul de restric ionare a intr rii pe pia  
sau de adoptare a unor politici antitrust, 
astfel c  efectul liberaliz rii a fost, 
practic, anulat. 

rile care doresc s  adere la Uniunea 
European  vor trebui, în consecin , s  
îndeplineasc  cel pu in acest nivel de 
liber  func ionare a pie ei, care, chiar dac  
nu este unul foarte ridicat, este mai înalt 
decât nivelul la care se afl  ast zi rile 
candidate cele mai avansate pe calea 
reformelor. Existen a unor întârzieri în 
aplicarea tuturor acestor reforme a permis, 
în aceste ri, conturarea unor grupuri de 
interese ostile schimb rii i impunerea în 
continuare a unui ritm extrem de lent al 
reformelor. Nu numai administratorii 
marilor companii de stat, împreun  cu 
marile centrale sindicale, ai c ror membri 
provin exclusiv din rândurile angaja ilor la 
stat, sunt interesa i în men inerea status-
quo-ului, prin împiedicarea oric rei tenta-
tive de restructurare sau privatizare, dar i 
o parte important  a oamenilor de afaceri, 
care beneficiaz  de pe urma men inerii 
acestor companii de stat.1 
                                                          
1 Un caz de interferen  a intereselor private cu 

cele ale statului este cel al Ordonan ei 
Guvernului nr. 95/2000 care permite 

În cele mai multe cazuri, numai presiu-
nea directivelor europene a determinat 
restructur ri în unele ri, în pu ine cazuri 
necesitatea acestora fiind profund 
con tientizat . Imperativul integr rii euro-
pene a impus deciden ilor din unele ri 
adoptarea unor m suri de reform  oricum 
necesare, dar care nu ar fi fost întreprinse 
în condi iile existen ei unor puternice 
grupuri de interese ostile schimb rii i a 
unei opinii publice nefavorabile reformelor.  

Un factor important de impulsionare a 
reformelor este i presiunea pe care o 
exercit  insuficien a tot mai accentuat  a 
resurselor bugetare i, în consecin , 
degradarea tot mai evident  a furniz rii de 
servicii de c tre stat, fapt care impune 
acestuia renun area la desf urarea unor 
activit i, în favoarea firmelor private. Sunt 
incluse aici i serviciile de asigurare a 
protec iei, fiind deja remarcat  dezvoltarea 
acestui sector care trebuie s  suplineasc  
ineficien a organismelor de stat. Chiar i în 

rile dezvoltate se constat  o degradare a 
unor servicii în mod tradi ional oferite de 
c tre stat, degradare direct propor ional  
cu extinderea gamei de activit i în care 
statul se implic . Pentru România o astfel 
de direc ie este cu atât mai necesar , cu 
cât resursele bugetare foarte limitate nu 
pot sus ine implicarea, altminteri nedezira-
bil , a statului.  

Între grupul primelor ase ri can-
didate i urm toarele ri candidate, mai 
pu in avansate, între care i România, 
exist  o diferen  considerabil  tocmai în 
privin a reform rii economiei, cu deosebire 
a privatiz rii. Ponderea sectorului privat în 

                                                                            
compensarea datoriilor pe care anumi i agen i 
priva i le au la stat, prin livrarea de c tre 
ace tia de produse administra iei publice, fapt 
ce încalc  principiul organiz rii de licita ii 
pentru achizi iile guvernamentale. (Cristian 
Hostiuc, “Din datorii s-a întrupat capitalismul”, 
Ziarul financiar, 17 iulie 2000). 
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PNB, dar i a popula iei ocupate în 
sectorul privat este una dintre cele mai 
reduse din regiune1. 

Din p cate, în România angajamentul 
politic în favoarea privatiz rii între-
prinderilor de stat, a b ncilor i utilit ilor 
publice, dar i a liberaliz rii pie elor a fost 
foarte slab, în compara ie cu celelalte ri 
din centrul i estul Europei. De i formal 
angajat  pe aceast  cale, prin intermediul 
Acordului European (documentul de 
pozi ie al României, capitolul 6 - politica în 
domeniul concuren ei) care prevede 
restructurarea i privatizarea utilit ilor 
publice, inclusiv a activit ilor considerate 
monopol natural, ca i a activit ilor cu 
caracter special, în România abia în ultimii 
ani s-au f cut unii pa i în aceast  direc ie, 
insuficien i pentru transformarea efectiv  a 
economiei.  

Ultimul raport al Comisiei Europene 
(2000), cu privire la progresul f cut de 

rile candidate pentru îndeplinirea con-
di iilor de acces la Uniunea European , 
descalific  România tocmai la acest capi-
tol, al ritmului reformelor în direc ia unei 
economii de pia . Spre deosebire de -
rile mai avansate, dar i de Bulgaria, 
îndeob te situat  pe acela i plan, Româ-
nia nu este considerat  ca având o econo-
mie de pia  func ional 2. În mod concret, 
ceea ce se constat  este rolul dominant 
pe care statul continu  s  îl aib  în econo-

                                                          
1 Institutul Na ional de Statistic , Anuarul 

statistic al României, 2000, p. 98. 
   În 1999 num rul acestora era de 6,1 milioane 

din totalul de 8,4 milioane persoane ocupate, 
aceasta datorându-se îns  num rului mare de 
persoane ocupate în agricultur  (aproximativ 
3 milioane). 

2 În viziunea Comisiei Europene (a a cum este 
ea statuat  în Agenda 2000) o economie de 
pia  func ional  presupune liberalizarea 
pre urilor, a comer ului i existen a unui 
sistem juridic opera ional (enforceable), 
incluzând drepturile de proprietate.  

mie, prin ponderea însemnat  a sectorului 
de stat (sectorul privat are un procent 
neschimbat de aproximativ 60% din 
PNB)3, mai ales, în ceea ce prive te marile 
întreprinderi, i num rul excesiv de regle-
ment ri, aflate într-o permanent  modifica-
re, i care las  loc pentru interpret ri dis-
cre ionare din partea func ionarilor publici.  

Din cele 64 de întreprinderi mari, 
prev zute a fi privatizate în cadrul 
programului PSAL al B ncii Mondiale,  
numai 15 erau privatizate în primele 7 luni 
ale anului 2000. Privatizarea companiei de 
transport aerian, TAROM, a fost recon-
siderat , privatizarea SIDEX fiind în cele 
din urm  realizat  anul acesta. În raportul 
Comisiei Europene, sunt men ionate totu i 
progrese în restructurarea unor sectoare, 
cel al b ncilor de stat, al industriei miniere 
i sectorului maritim, ca i în închiderea 

unor întreprinderi cu pierderi foarte mari. 
Este men ionat i planul ambi ios de priva-
tizare a utilit ilor publice din care îns  
prea pu in a fost realizat. 

Privatizarea utilit ilor publice a început 
în 1999 o dat  cu vânzarea a 35% dintre 
ac iunile societ ii de telefonie fix , 
ROMTELECOM i, doar, a 16% din 
drepturile de vot, statul p strând restul de 
65% din ac iuni, din care 5% urmeaz  a fi 
vândute salaria ilor. Nu va exist  îns  liber 
acces pe pia  pân  la 1 ianuarie 2003, 
când o directiv  a Comisiei Europene 
prevede obligativitatea accesului egal pe 
pia  al operatorilor de stat i priva i. 
Cre terea tarifelor este limitat  prin 
Hot râre de guvern la 5% pe an, la care 
se adaug  ajustarea trimestrial  cu rata 
infla iei sau în func ie de rata de 
depreciere a leului fa  de dolar. 

Rezultatul existen ei monopolului în 
                                                          
3 Institutul National de Statistic , Anuarul statistic 

al României, 2000, p. 280. 
  Ponderea sectorului privat în PIB a fost de 

60,6% în 1997, 62% în 1998, 63,3% în 1999. 
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privin a telefoniei fixe este, pe lâng  cali-
tatea sc zut  a serviciilor, gradul redus de 
digitalizare (mai pu in de jum tate dintre 
centralele telefonice) i densitatea tele-
fonic  redus 1, una dintre cele mai reduse 
din Europa. Aceast  acoperire, ca i pe-
rioada considerabil  de a teptare pentru 
instalarea unei linii telefonice, vin în con-
tradic ie cu însu i caracterul de serviciu 
universal atribuit acestei activit i. 

Pia a telefoniei mobile, de i i 
aceasta supus  reglement rilor, s-a 
ar tat destul de dinamic , existând deja 
trei operatori care, în ciuda subven io-
n rii de c tre ROMTELECOM a tarifelor 
pentru convorbirile locale, pe seama ce-
lor la distan , au reu it s  se impun  pe 
pia . Liberalizarea pie ei telefoniei fixe 
la sfâr itul anului 2002 poate aduce 
schimb ri importante, dat fiind c  se 
anun  concuren i importan i pentru 
operatorul unic actual, ROMTELECOM, în 
primul rând, dintre cei care i-au dezvoltat 
deja o infrastructur  la nivel na ional. Este 
vorba despre actualii operatori de telefonie 
mobil , MobilRom i Mobifon, dar i ope-
ratorii de televiziune prin cablu, ca i al i 
poten iali candida i, care au o re ea na io-
nal  de relee, cum ar fi Agen ia Na ional  
de Telecomunica ii a CFR, Societatea Na-
ional  de Radiodifuziune sau chiar com-
panii de stat cum sunt Conel i Romgaz.2 

Serviciile po tale de baz  supuse sar-
cinii de serviciu universal au fost rezervate 
operatorului na ional Compania Na ional  
“Po ta Român ” pân  anul acesta, cele-
lalte servicii po tale putând fi efectuate de 
orice operator autorizat, persoan  juridic  

                                                          
1 Num rul de abonamente (telefonie fix  i 

mobil ) era de numai 4,8 milioane în 1999. 
   Institutul National de statistic , Anuarul 

statistic al României, 2000, p. 449. 
2 Drago , Nedelcu; Cosmin Ghinea, “Combus-

tibil pentru economie: telecomunica iile”, 
Ziarul financiar, 24 octombrie 2000. 

român  sau reprezentant al unor persoa-
ne juridice str ine, inclusiv de c tre “Po ta 
Român ”. Ace tia pot folosi re eaua 
po tal  apar inând Companiei Na ionale. 

În domeniul energiei, s-a înregistrat un 
început de restructurare prin divizarea 
companiei na ionale de electricitate 
CONEL în patru societ i, una produc -
toare de hidroenergie, una produc toare 
de energie termic , o societate care se 
ocup  de transportul energiei i o so-
cietate de distribu ie. S-a men inut mono-
polul companiei na ionale în privin a trans-
portului energiei electrice ( i aliment rii 
consumatorilor captivi), tarifele stabilindu-
se de c tre autoritatea de reglementare 
competent , Agen ia Na ional  de Regle-
mentare în domeniul Energiei. Acest lucru 
este valabil i pentru segmentul de 
distribu ie, pân  la privatizarea acestuia. 
CONEL presteaz  serviciu public pentru 
to i utilizatorii re elelor de transport, 
asigurând accesul nediscriminatoriu al 
solicitan ilor. O procedur  special  este 
îns  necesar  pentru repartizarea încas -
rilor între aceste trei segmente ale pie ei.  

De i pia a a fost liberalizat , pân  în 
prezent fiind licen ia i cinci produc tori, 
liberalizarea se refer  la numai 10% din 
consumul total. Autoritatea de regle-
mentare licen iaz  nu numai produc torii 
i distribuitorii, ci a stabilit i un num r de 

consumatori “eligibili”, care au dreptul de a 
alege i negocia direct cu furnizorul de 
energie. În aceste condi ii, schimbarea nu 
este una substan ial , practic statul, prin 
autoritatea de reglementare, controlând 
toate cele trei segmente ale pie ei. 

Celelalte regii autonome au cunoscut 
doar o restructurarea a activit ii, a a cum 
s-a întâmplat cu Societatea Na ional  a 
C ilor Ferate, în cazul c reia s-a procedat 
la o separare între activitatea de comer-
cializare i cea de între inere a infrastruc-
turii (liniilor), care a r mas în continuare 
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monopol de stat, pe de o parte între 
transportul de marf  i cel de pasageri, pe 
de alt  parte, la care se adaug  o mai 
mare autonomie acordat  societ ilor 
regionale, ca i renun area la unele linii 
nerentabile. Obiectivul este divizarea într-o 
companie na ional  care gestioneaz  
infrastructura i mai multe societ i comer-
ciale i societ i na ionale prestatoare de 
servicii de transport. Transportul feroviar 
public de c l tori are, în continuare, un 
caracter de serviciu public. 

Pe pia a petrolului, de i teoretic exist  
intrare liber , se practic  în continuare 
discrimin ri între agen ii priva i i 
operatorul de stat PETROM, o companie 
integrat , care extrage 40% din produc ia 
autohton  de gaz i cuprinde dou  rafin rii 
i re eaua de distribu ie PECO. 

Comparativ, în Ungaria1, societatea 
public  de telecomunica ii MATAV a fost 
privatizat  înc  din 1993, statul p strând 
doar un procent de 5% din totalul 
ac iunilor. Pia a urmeaz  a fi liberalizat  
tot la începutul anului 2003, data limit  
prev zut  de Comisia European . În 
sectorul electricit ii, pia a a fost libera-
lizat  înc  din anul 1995, între 1995-1997 
ap rând ase companii de electricitate. 
Progrese s-au înregistrat i în restructura-
rea c ilor ferate, prev zându-se pân  la 
sfâr itul acestui an reducerea obliga iilor 
publice la 1200 km. În Ungaria sectorul 
privat are o pondere de 80% din PNB, 
controlul pre urilor men inându-se la 18% 
din pre urile pe baza c rora se calculeaz  
indicele pre urilor la bunurile de consum 
CPI, i anume, energie, medicamente, 
transport public, tarife telefonice.2 

                                                          
1 Daniel, Labaronne, “Le bilan des privatisations 

dans les pays de l’Europe Centrale et 
Orientale”, Courrier des pays de l’Est, no.444, 
novembre 1999. 

2 European Commission, 2000 Regular Report 
on Hungary’s Progress Towards the 

În Polonia3, de asemenea, ritmul 
privatiz rii este destul de accelerat, în 
1999 fiind privatizate 150 de întreprinderi 
i alte 50 la începutul anului 2000, statul 

vânzând o a doua tran  de 35% din 
ac iunile înc  de inute la principalul 
operator de telefonie fix . Polonia a 
procedat la demonopolizarea c ilor ferate, 
acordând în iunie 1998, unor operatori 
independen i, licen  de exploatarea 
anumitor linii.4 Un num r de mari companii 
sunt de asemenea în curs de privatizare. 
Sectorul privat furnizeaz  2/3 din PNB i 
ofer  mai mult de 70% din totalul locurilor 
de munc . Controlul pre urilor se 
p streaz  înc  la electricitate i înc lzire 
i, într-o m sur  mai redus , la transportul 

public,  medicamente, telecomunica ii, 
care totalizeaz  cam 24% din totalul pre u-
rilor care alc tuiesc CPI. Sectorul bancar 
este i el privatizat în propor ie de 56%. 

În Cehia, ponderea sectorului privat 
este de 3/4 din PNB i se men ine 
constant  din 1996. În anul 2000, s-a mai 
realizat vânzarea unei b nci, ca i a 30% 
din ac iunile pe care statul le de inea la 
Skoda. Se a teapt  privatizarea unei rafi-
n rii, ca i liberalizarea sectorului teleco-
munica iilor. Propor ia pre urilor adminis-
trate în totalul pre urilor care alc tuiesc 
CPI este de 18% i se refer , mai ales, la 
transportul public, serviciile publice, gaz, 
electricitate. Sectorul bancar apar ine în 
propor ie de 2/3 capitalului str in.5 

Estonia, de asemenea, a procedat la 
privatizarea principalei companii de 
                                                                            

Accession, November 2000. 
3 European Commission, 2000 Regular Report 

on Poland’s Progress Towards the Accession,  
November 2000. 

4 Courrier des pays de l’Est, no. 444, novembre 
1999. 

5 European Commision, 2000 Regular Report 
on Czech Republic’s Progress Towards the 
Accession,  European Communities, 
november 2000. 
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electricitate, furnizor a 94% din totalul de 
energie, statul men inându- i îns  51% 
din totalul ac iunilor. Sectorul privat 
furnizeaz  deja 70% din PNB, iar priva-
tizarea b ncilor este încheiat . Estonia a 
început înc  din 1994 vânzarea în fieca-
re an a câte unui tronson de cale ferat .   

Lituania i Letonia înregistreaz  i ele 
o pondere de aproximativ 70% a 
sectorului privat în PNB, ca i în ceea ce 
prive te popula ia ocupat , Lituania con-
trolând numai 10,6% din totalul pre urilor 
pe baza c ror se calculeaz  indicele 
pre urilor de consum. 

Bulgaria, de i i ea având întârzieri în 
privin a privatiz rii marilor întreprinderi i 
a utilit ilor publice i a restructur rii unor 
sectoare, cum este cel al energiei, dar 
având un sector privat de 68% din PNB 
i rezultate mai bune în privin a 

privatiz rii b ncilor, dar i a liberaliz rii 

unor pre uri administrate, este consi-
derat  ca f când progrese vizibile c tre 
o economie de pia  func ional , un rol 
important avându-l stabilizarea monedei 
na ionale datorat  instituirii în 1997 a 
Consiliului Monetar. 

F r  ca necesitatea acestor trans-
form ri s  fie pus  la îndoial , perspec-
tiva integr rii europene a func ionat pân  
acum ca un factor în direc ia transform rii 
economiei, voin a politic  mai dispus  s  
dea câ tig de cauz  grupurilor interesate 
în status-quo. Dat fiind acest fapt, exist  
un decalaj între angajamente i transfor-
m rile efective. Ultimul Raport al Comisiei 
Europene privind progresele f cute de 
România în privin a integr rii în Uniunea 
European  men ine acela i scepticism ca 
cele anterioare, cu privire la capacitatea 
sa de punere în practic  a angajamen-
telor asumate. 
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Anexa nr. 2 
Reduceri de pre uri care au urmat reformelor în privin a reglement rilor 

(Reducerile de pre uri pot fi par ial atribuite i altor factori) 
 

Sector 
 

ar  Reduceri de pre uri în termeni reali 
(procente) 

Transporturi rutiere1) Germania 30 
 Mexic 25 
 Fran a 20 
 Statele Unite 19 
Transport aerian Marea Britanie 33 
 Statele Unite 33 
 Spania 301 
 Australia 20 
Electricitate Norvegia (spot market) 18-2622) 
 Marea Britanie 9-1533) 
 Japonia 5 
Servicii financiare4) Marea Britanie 704 
 Statele Unite 30-624 
Servicii profesionale Marea Britanie (notariat) 33 
Telecomunica ii5) Finlanda 665 
 Marea Britanie 636 
 Japonia 416 
 Mexic 2156) 
 Coreea de Sud 10-3077) 

  
1 Se refer  la taxele pentru rutele cu mare 

densitate. Pe alte rute s-au înregistrat 
sc deri mai accentuate.  

2 Cele dintâi cifre se refer  la reducerile 
pentru consumatorii industriali, ca urmare a 
renegocierii contractelor cu furnizorii lor 
tradi ionali, celelalte la consumatorii 
industriali care au migrat c tre noii furnizori. 

3. Primele cifre se refer  la pre urile la 
electricitatea pentru gospod rii, celelalte la 
pre urile pentru consumatorii industriali. 

4 Se refer  la comisioanele pentru 
tranzac iile efectuate la burs . În cazul 
Statelor Unite cele dintâi cifre sunt pentru 
tranzac ii de dimensiuni reduse, celelalte 
pentru mari tranzac ii. 

5 Pre uri pentru convorbirile pe distan e lungi. 
6 Pre urile medii ale serviciilor de telefonie. 
7 Primele cifre se refer  la convorbirile 

interne pe distan e lungi, celelalte la 
convorbirile interna ionale. 

Surs : OECD Report on Regulatory Reform, 
May 1997. 
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