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I. RESUMÉ 
 
Rumænien er ved at gøre sig klart til et valgår. Lokalvalg vil blive afholdt i juni, og 
parlamentsvalgene skal finde sted inden november. Landet fik en ny premierminister i december, 
hvor Radu Vasile blev nødt til at gå af, angiveligt fordi han ikke var i stand til at sikre 
tilstrækkeligt hurtige fremskridt med den økonomiske reform. Han blev afløst af Mugur Isarescu, 
Rumæniens centralbankchef, der ikke er tilknyttet noget politisk parti. 
 
Den vigtigste politiske nyhed for Rumænien var EU's beslutning i Helsinki i december 1999 om 
at anmode Rumænien om at indlede tiltrædelsesforhandlinger. Selv om man foretager en meget 
fleksibel fortolkning, opfylder Rumænien ikke alle de tre Københavnskriterier, der kræves for 
tiltrædelse, og vil formodentlig ikke gøre det i nær fremtid. De politiske overvejelser, navnlig om 
Rumæniens støtte til NATO under krigen i Kosovo i 1999 og ønsket om ikke at bremse 
reformerne, fordi medlemskabet forekom uopnåeligt, vejede i sidste ende tungere, end i hvor høj 
grad landene havde opfyldt kriterierne. 
 
 
II. DEN POLITISKE SITUATION 
 
a) Nyere historie 
 
Den moderne rumænske stats oprindelse kan spores tilbage til sammenslutningen af 
fyrstedømmerne Moldova og Wallachia under prins Alexandru Ioan Cuza i 1859. Den første 
sammenslutning af lande, der traditionelt var beboet af rumænere (Transylvanien, Moldova og 
Wallachia) blev dog i en kort periode i 1600 opnået af prins Michael den Modige. Den nye stat 
opnåede formel uafhængighed i 1878 og blev tre år senere et kongedømme, men omfattede kun 
en del af den rumænske befolkning. Tre millioner forblev i Transylvanien (som blev tilknyttet 
Ungarn i 1867). Ca. 2 millioner slog sig ned i Bessarabien (der havde været kontrolleret af 
Rusland siden 1812), og mindre grupper i Dobrudja (i Bulgarien). Foreningen af alle områder 
med rumænsk befolkning skete ved afslutningen af første verdenskrig. I 1940 blev Rumænien 
frataget det meste af det, der var opnået i 1918 af Sovjetunionen og af den af Tyskland dikterede 
tildeling af Nordtransylvanien til Ungarn. Ved fredstraktaten i 1947 fik Rumænien igen kontrol 
over sit område, men Bessarabien og Nordbucovina blev givet til Sovjetunionen. 
 
Det sovjetstøttede rumænske kommunistparti (RCP) tog for alvor magten i 1945, og Kong 
Michael abdicerede den 30. december 1947. RCP frigjorde sig gradvist fra Moskva i 
begyndelsen af 1960'erne, men indførte alle de væsentligste træk ved en stalinistisk 
planøkonomi. I 1965 da diktator Nicolae Ceausescu kom til magten, gik han i gang med at 
akkumulere personlig magt med støtte fra det berygtede hemmelige politi, Securitate. I 
slutningen af 1980'erne havde kommunistpartiets ledelse udartet sig til en nepotistisk klan. Som 
følge af lidelser og undertrykkelse, som forhindrede økonomisk og social udvikling, var der kun 
lidt opposition før december 1989, da Ceausescus diktatur blev styrtet. 
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Dette banede vejen for et statskup, der gennemførtes af en gruppe af den tidligere elite, der var 
faldet i unåde hos Ceausescu. Med støtte fra Fronten til National Frelse (NSF) omstødte 
kuplederne hurtigt nogle af Ceausescus mest upopulære love. De nedsatte arbejdstiden, fjernede 
begrænsninger for husholdningers energiforbrug og ophævede begrænsningerne for pressen. 
Begrænsede landbrugsreformer sikrede støtte i landdistrikterne, der bidrog til, at NSF vandt en 
stor sejr ved parlamentsvalgene i maj 1990. NSF's kandidat, Ion Iliescu, der blev betegnet som 
moderat, blev valgt til præsident med et stort flertal. 
 
NSF's "socialdemokratiske" appel til en stærkt traumatiseret befolkning byggede på løfter om 
stabilitet, forbedrede sociale ydelser og en gradvis økonomisk reform. Budskabet var specielt 
tillokkende for industriarbejdere og embedsmænd, der frygtede for følgerne af en hurtig 
omstrukturering af industrien. Premierminister Petre Romans forsøg på at indføre mere 
vidtrækkende markedsøkonomiske reformer i 1991 blev opgivet efter demonstrationer af 
minearbejdere, der besatte regeringsbygninger i Bukarest. 
 
Iliescu afskedigede Roman som premierminister, og Roman forlod efterfølgende NSF for at 
danne Det Demokratiske Parti (DP), et centrumvenstreparti, der er mere orienteret mod 
økonomiske reformer. (DP er nu det største parti i den centrumvenstrepartiet SDU (Den 
Socialdemokratiske Union), der selv var en del af koalitionen i 1996-2000). Den Demokratiske 
Front til Nationens Frelse (DNSF), der var den dominerende gruppering efter opdelingen af NSF, 
forblev det største parti i parlamentet efter parlamentsvalgene i september 1992, og Iliescu blev 
genvalgt ved præsidentvalget i 1992 efter et kampvalg i anden valgomgang. DNSF ændrede 
efterfølgende navn til Rumæniens Socialdemokratiske Parti i Rumænien (PSDR). En 
mindretalsregering blev dannet i 1992 af en tidligere bureaukrat, Nicolae Vacaroiu, men dens 
afhængighed af ultranationalistiske og nykommunistiske partier gjorde den endnu mere varsom 
med hensyn til hastigheden af de økonomiske ændringer og ødelagde dens internationale 
omdømme. Enhver reformforanstaltning, som Vacaroiu-regeringen forsøgte at gennemføre, 
herunder en masseprivatisering af 4.000 virksomheder, blev forsinket af parlamentet. En 
pludselig opstået hurtig vækst i 1995 gav anledning til inflation, devaluering og en opbremsning 
i industrien i 1996, hvorefter pris- og valutakontrollen genindførtes. I mellemtiden dannede de 
største centrumhøjrepartier en paraplyorganisation, DC, der domineredes af Det Nationale 
Kristelige Demokratiske Bondeparti (NP-CDP), og som blev en vigtig drivkraft for den 
parlamentariske opposition til PSDR. 
 
DC vandt 30% af mandaterne ved parlamentsvalget i november 1996 og dannede en 
koalitionsregering under ledelse af Victor Ciorbea med Romans SDU og Rumæniens Ungarske 
Demokratiske Union (HDUR). Ved præsidentvalget, der blev afholdt samtidigt, vandt Emil 
Constantinescu kampvalget om præsidentposten i anden valgomgang mod Iliescu med 54% mod 
46% af stemmerne. Det tabende PSDR-parti blev det største oppositionsparti, men blev spaltet 
endnu en gang i juni 1997, da Teodor Melescanu, der havde været udenrigsminister fra 1992 til 
1996, dannede et ny centrumvenstreparti, Alliancen for Rumænien (APR). PSDR's omdømme 
som et parti, der hovedsagelig var sammensat af tidligere kommunister, blev derfor styrket. 
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Ciorbea repræsenterede den ideologiske højrefløj i NP-CDP, og i overensstemmelse hermed 
bekendtgjorde regeringen forslag til radikale, markedsorienterede økonomiske reformer, 
herunder afskaffelse af de resterende priskontroller, strammere penge- og finanspolitik og 
liberalisering af valutasystemet. Den gjorde en hurtig tiltrædelse af EU og NATO til sine vigtige 
udenrigspolitiske målsætninger, men landet blev i 1997 ikke opført på listen over ansøgere i 
forbindelse med nogen af disse to institutioners udvidelse. 
 
Koalitionen kom i vanskeligheder, da dens medlemmer ikke var i stand til at blive enige om 
enkelthederne ved reformens gennemførelse. Selv om regeringen indførte strammere 
makroøkonomiske politikker, var den ikke i stand til at omstrukturere forældede industrier og 
institutioner. Levestandarden styrtdykkede i 1997, og Ciorbea blev i 1998 afløst som 
premierminister af Vasile, der repræsenterede den mere pragmatiske fløj i NP-CDP efter et 
tovtrækkeri mellem partierne om fordelingen af ministerposter. 
 
Vasile gav tilsagn om at fremskynde de fastlåste økonomiske reformer. Han havde opnået nogen 
succes med at fremskynde en omfattende privatisering af industrien og bankerne og med at lukke 
store tabsgivende virksomheder inden for kul- og stålsektoren. Produktionen og levestandarden 
fortsatte imidlertid med at falde i 1998-1999. Regeringen var ikke i stand til at nå målene for det 
konsoliderede budgetunderskud, som var aftalt med IMF i april 1999, og IMF udsatte frigivelsen 
af anden tranche af dens standby-arrangement i årets 4. kvartal. Inflationen steg også voldsomt i 
4. kvartal, og realindkomsterne faldt drastisk og bidrog til regeringens stigende upopularitet. 
Dette kulminerede med omfattende uro blandt fagbevægelsen og voldshandlinger i en række 
større byer og krav om indførelse af priskontrol og indeksregulering af lønnen. 
 
 
b) Institutioner 
 
Den nuværende forfatning blev godkendt ved en folkeafstemning den 8. december 1991. 
Parlamentet har to kamre: et Deputeretkammer med 341 medlemmer og et Senat med 143 
medlemmer. Medlemmerne af parlamentet vælges ved almindelige valg efter 
forholdstalsvalgsmåden for en fireårig periode. 
Forfatningen giver betydelige beføjelser til præsidenten, der vælges for en fireårig periode, og 
som maksimalt kan være i embedet i to perioder. Constantinescu valgtes i november 1996 til 
præsident med 54% af stemmerne i kampvalgets anden valgomgang mod Iliescu, der havde 
været i embedet siden kuppet i 1989. Constantinescus popularitet styrtdykkede i 1999 sammen 
med støtten til hans parti, DC. Ved udgangen af 1999 var han 27 procentpoint efter Iliescu i 
meningsmålingerne og var faldet til en tredjeplads efter APR's leder Melescanu. 
 
Den lovgivende myndighed består af domstolene, Justitsministeriet og Det Høje Dommerråd 
(Higher Council of Magistracy). I 1997 udtrykte Kommissionen tvivl om dommernes politiske 
uafhængighed (mange af var udpeget af PSDR), hvilket var en af grundene til, at Rumænien ikke 
kom med i den første gruppe af de lande, som der indledtes tiltrædelsesforhandlinger med, og 
Kommissionen har siden hen opretholdt sin kritiske holdning. 
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Valget i 1996 gav følgende resultater: 
Parti  Deputeretkammer Senat 
Den Demokratiske Konvention (DC) 122 53 
Rumæniens Socialdemokratiske Parti (PSDR) 91 41 
Den Social Demokratiske Union (SDU) 53 23 
Rumæniens Ungarske Demokratiske Union 
(HDUR) 

25 11 

Storrumæniens Parti (GRP) 19 8 
Rumæniens Nationale Enhedsparti (PRNU) 18 7 
Øvrige1 13 0 
I alt  341 143 
 
 
 
c)  Aktuelle politiske spørgsmål 
 
i) De begrænsede reformfremskridt stiller krav om ny premierminister 
 
Med afskedigelsen af premierminister Radu Vasile den 13. december 1999 og hans efterfølger 
centralbankchef, Mugur Isarescu, fik Den Demokratiske Konventions (DC) koalitionsregering 
sin tredje premierminister siden valgsejren i november 1996. (Den første premierminister, Victor 
Ciorbea, tog i marts 1998 sin afsked midt under skænderierne mellem partierne og en stadig 
værre økonomi). Vasiles afskedigelse skyldtes angiveligt økonomiske årsager. Da EU inviterede 
Rumænien til topmødet i Helsinki for at indlede tiltrædelsesforhandlinger, udtalte EU, at 
Rumænien var til at fremskynde de økonomiske reformer, hvis det ønskede at gøre reelle 
fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne. Dem, der stod bag afskedigelsen, hovedsagelig 
præsident, Emil Constantinescu, hævdede, at disse krav fra EU's side gjorde det nødvendigt at 
erstatte Vasile med en mere rendyrket reformorienteret person. De mere sandsynlige årsager til 
afskedigelsen var imidlertid indenrigspolitiske, navnlig den hurtigt dalende støtte både til Det 
Nationale Kristelige Demokratiske Bondeparti (NP-CDP) og Constantinescu mindre end et år før 
parlaments- og præsidentvalget og behovet for at lægge en dæmper på offentlighedens 
utilfredshed med regeringens økonomiske politikker. 
 
Da Vasiles afgang blev fremskyndet af, at størstedelen af medlemmerne fra hans kabinet 
midlertidigt havde taget deres afsked, var der få øvrige ændringer i kabinettet, selv om der nu er 
fire vicepremierministre (se bilag nedenfor), som repræsenterer fire koalitionspartier, og Petre 
Roman fra Det Demokratiske Parti (DP), som afløste en løsgænger, Andre Plesu, som 
udenrigsminister. 
 
Det er muligt, at Isarescu, der ønsker at vende tilbage til sin stilling i centralbanken efter valget, 
vil nyde mere støtte i regeringen og parlamentet end hans forgænger. Han var chef for 
Rumæniens Nationalbank (NBR, centralbanken) i otte år og var dermed leder af institutionen 

                                                
1  Øvrige partier fik mindre end 3% af stemmerne og kom ikke ind i parlamentet. 13 pladser i Deputeretkammeret er 
afsat til repræsentanter, der fik mindst 3.500 stemmer (5% af de krævede stemmer for at blive valgt som almindeligt 
medlem af kammeret). 
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under den regering, der blev ledet af oppositionspartiet Rumæniens Socialdemokratiske Parti 
(PSDR), og han fik et ry for at være en forsigtig og effektiv centralbankchef, der blev respekteret 
i Vesten. Som teknokratisk premierminister vil han imidlertid også være mere utilbøjelig til at 
tillade inflationære lønstigninger end visse af sine forgængere, og dette kan give ham problemer 
med fagforeningerne. 
 
ii) Cyanidudslip 
 
Den 31. januar 1999 strømmede store mængder af cyanid fra en rumænsk mine nær Baia Mare 
ud i Szamos-floden, og Ungarns næststørste flod, Tisza, blev efterfølgende også forurenet, 
hvilket skabte mere end 10 ton giftigt affald. Dette udslip blev efterfulgt af et andet udslip på 
omkring 20.000 meterton mudder forurenet med bly, kobber og zink, der den 11. marts 1999 
begyndte at sive ud i Tisza-floden. Den ungarske udenrigsminister, Martonyi, kritiserede 
Esmeralda Explotation, de australske ejere, der ejer 50% af guld-smelteværket i Aurul, og som 
fralagde sig ansvaret for ulykken og hævdede, at miljøkatastrofen ikke skyldtes cyanidudslippet, 
men det kolde vejr og de kemikalier, der blev anvendt til at begrænse udslippet. Den rumænske 
regering ejer 45% af smelteværket i Aurul, og private investorer ejer de resterende 5%. 
 
På det seneste har de to regeringer forsøgt at finde en løsning frem for at give hinanden skylden. 
Den rumænske og ungarske regering har allerede forhandlet og undertegnet en aftale om 
miljøbeskyttelse, der blev godkendt i det ungarske parlament. Isarescu sagde for sin del, at 
Rumænien allerede har anmodet domstolen om at afgøre, hvem der var ansvarlig for skaden, og 
hvad erstatningen bør være. 
 
iii) Børneforsorg 
 
EU har fastholdt, at Rumænien må træffe konkrete foranstaltninger til at reformere sine 
skændige børneinstitutioner, inden landet kan indlede tiltrædelsesforhandlinger. Regeringen har 
som følge heraf meddelt, at den vil oprette et rumænsk nationalt kontor for beskyttelse af børn 
under ledelse af Vlad Mihai Romano. Kontoret, der vil få status som et generaldirektorat under 
ministeriet med ansvar for arbejdsmarked og social sikkerhed, vil afløse den eksisterende 
afdeling med ansvar for beskyttelse af børn og henhøre direkte under ministeren. Kontoret vil få 
til opgave at føre tilsyn med børns beskyttelse, at forbedre levestandarden på børnehjem og yde 
passende forsorg til børn i nød. De rumænske myndigheder opfordrer indtrængende EU til at yde 
langsigtet bistand til kontoret. Romano har forpligtet sig til decentralisering, oprettelse af 
institutioner til beskyttelse af gadebørn og et tæt samarbejde med Kommissionen for at udvikle 
politikken på dette område. 
 
iv) Forbindelser med Ungarn 
 
Forbindelserne mellem Rumænien og Ungarn er i de seneste år blevet bedre. Der er gjort store 
fremskridt på områder såsom uddannelseslovgivning og den generelle situation for det ungarske 
mindretal i Rumænien. 
 
I slutningen af juli 1999 afholdtes et møde i den rumænsk-ungarske fælles mellemstatslige 
kommission i Bukarest under ledelse af de to staters udenrigsministre. Særudvalgene i den fælles 
kommission drøftede spørgsmål af fælles interesse såsom den europæiske og euro-atlantiske 
integration, nationale mindretal, kultur, uddannelse og religiøse grupper, militært samarbejde, 
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infrastruktur, miljø, grænseoverskridende samarbejde, samarbejde mellem lokale forvaltninger, 
handel og diplomatiske forbindelser. For så vidt angår muligheden for det rumænske mindretal i 
Ungarn at blive repræsenteret i det ungarske parlament, er det nødvendigt, at de ungarske 
myndigheder udarbejder en ny lovgivningsmæssig ramme for at behandle dette spørgsmål. 
 
To spørgsmål, der imidlertid har givet anledning til uoverensstemmelser mellem Ungarn og 
Rumænien, er blevet fremhævet, nemlig den manglende evne til at genoprette kirkens ejendom 
og oprette det planlagte ungarsksprogede statslige universitet. Orban har kritiseret, at det har 
taget lang tid at genoprette kirkens ejendom, og har udtalt, at han beklagede, at det var 
nødvendigt at rejse spørgsmål vedrørende etniske ungarere i forhandlinger med rumænske 
ledere. Men han tilføjede, at Ungarn ikke var villig til at indgå et kompromis, når det drejede sig 
om etniske ungareres situation i Rumænien. Han genfremsatte sin støtte til kravet om et ungarsk 
universitet og foreslog, at de seneste forslag om at oprette et ungarsk sproguniversitet med 
kirkens støtte kunne være en løsning. 
 
I slutningen af november 1999 blev repræsentanter fra den ungarske regering og Rumæniens 
Ungarske Demokratiske Union enige om at finansiere et ungarsk universitet med private midler i 
Transylvanien i Rumænien. Den ungarske regering gav tilsagn om 2 mia. Ft., men HDUR mente 
ikke, at beløbet var tilstrækkeligt. HDUR kræver fortsat, at der oprettes et statsfinansieret 
ungarsk universitet i Rumænien, men agter i mellemtiden at gøre brug af den ungarske regerings 
støtte. Den rumænske undervisningsminister, Andrei Marga, har afvist tanken om et særskilt 
statsstøttet ungarsk universitet. Ministeren, der tidligere var rektor for Babes-Bolyai-universitet i 
Cloj, fastholder, at den bedste måde til at oprette et "multikulturelt" universitet på er at arbejde 
inden for de eksisterende strukturer på Babes-Bolyai, hvor det er muligt at afslutte eksamener på 
rumænsk, ungarsk og tysk. 
 
 
III.  DEN ØKONOMISKE SITUATION 
 
a) Resumé 
 
Ifølge analytikere er der meget få udsigter til et hurtig økonomisk opsving i 2000 efter tre år, 
hvor BNP samlet er faldet med 18%. Industrien og landbruget, der er underkapitaliseret og har 
en lav produktivitet, er stadig for det meste ude af stand til at klare konkurrencen fra billigere 
udenlandske konkurrenter eller til at markedsføre deres produkter effektivt. Siden 1996 er 
forbruget faldet med en fjerdedel, og erhvervslivet lider under det svækkede hjemmemarked. 
 
b) Nuværende tendenser 
 
i) BNP 
 
Efter et anslået fald i BNP i faste priser på 4,8% i 1999 forventes det, at den økonomiske 
tilbagegang vil nå bunden i første halvdel af 2000. I 2000 er vækstudsigterne for eksport og 
investeringer bedre som følge af en større vækst i økonomierne i Vest- og Østeuropa kombineret 
med større tilstrømning af udenlandsk kapital efter beslutningen om at indlede forhandlinger om 
Rumæniens tiltrædelse af EU. Den stramme politik, der er nødvendig for at nå regeringens mål 
for inflation og budgetunderskud, forventes dog at lægge en dæmper på forbrugsefterspørgslen. 
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EIU (Economist Intelligence Unit) forventer en realvækst i BNP på 1%, der er lidt under det 
officielle mål på 1,3%. Denne prognose er imidlertid fortsat behæftet med stor risiko. 
De finansielle markeder er stadig nervøse med hensyn til Rumænien, og hvis den nuværende 
regering til trods for dens bestræbelser ikke er i stand til at rette op på de makroøkonomiske 
uligevægte, kan dette føre til et kraftigt fald i leuens værdi og udsætte stabilitetsplanerne. 
Genopsvinget vil også blive forsinket af manglende gennemførelse af strukturreformer. 
 
ii) Investeringer 
 
Realvæksten i BNP på 3% i 2001 vil hovedsagelig stamme fra en større investeringsefterspørgsel 
både fra den for nylig privatiserede sektor og byggesektoren. Sidstnævnte vil opleve en vækst fra 
infrastrukturprojekter, der finansieres multilateralt, og som vil blive påbegyndt i 2000. 
Efterspørgslen efter nye kapitalgoder på længere sigt fra omstrukturerede og for nylig 
privatiserede virksomheder forventes at medføre høj vækst i investeringerne på gennemsnitligt 
11% i 2001-2004. Investeringer bør bidrage til stigende produktivitet og forbedret 
konkurrenceevne for rumænske varer og tjenesteydelser. Dette sammen med en gennemsnitlig 
realvækst i BNP i EU på 2,6% forventes at medføre en vækst i Rumæniens eksport på 6,8% om 
året i 2001-2004. 
 
iii) Inflation 
 
Inflationen steg voldsomt i 1999 og nåede op på 54,8% ved årets udgang sammenlignet med 
40,6% i 1998. Regeringen kæmpede for at dæmme op for de prisstigninger, som skyldtes på 
hinanden følgende prisstigninger på indført energi og forsyningspligtydelser som følge af leuens 
nedskrivning. Forsinkelserne med at klare de stigende tab i industrien har også bidraget 
væsentligt til den pludselige stigning i det inflationære pres. Regeringen har planer om at 
nedbringe inflationen betydeligt i dette år til et årligt gennemsnit på 25-30%, men høje 
internationale oliepriser, vanskeligheder med at overholde målet for budgetunderskuddet og 
større efterspørgsel i økonomien bevirker, at dette mål synes for optimistisk ifølge EIU, der 
forventer en årlig gennemsnitlig inflation på 46% i 2000. 
 
Mange af de skrantende virksomheder gør brug af ikke-konkurrencedygtige metoder til at klare 
sig, og indtil de tabsgivende aktiviteter fjernes ved hjælp af omstrukturering, og regeringen får 
styr på budgetunderskuddet, er der fare for, at det inflationære pres vil fortsætte i opadgående 
retning. Hvis det antages, at der vil være mere stabile makroøkonomiske forhold i 2001, bør 
inflationen begynde at falde til et godt stykke under 20%, men dette vil stadig være højt 
sammenlignet med de andre østeuropæiske ansøgerlande. 
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Prognoseoversigt 
(årlige procentvise ændringer, medmindre andet er angivet )  

 
 

1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)

Realvækst i BNP -5,4 -4,8 1,0 3,0
Industriproduktion -7,4 -7,0 1,2 3,6
Landbrugsproduktion -8,3 0,5 2,0 2,0
Faste bruttoinvesteringer -5,1 -13,0 4,0 10,0
Arbejdsløshed (%) 10,3 11,0 13,7 14,6
Forbrugerpriser (gns.) 59,0 45,8 46,0 30,0
Forbrugerpriser (årets udgang) 40,6 54,8 40,0 25,0
Vareeksport fob (USD mia.) 8,3 8,4 9,2 10,2
Vareimport fob (USD mia.) 10,9 9,6 10,4 11,6
Betalingsbalance (USD mia.) -2,9 -1,4 -1,3 -1,7
i % af BNP -7,0 -4,1 -4,0 -4,9
Samlet udlandsgæld (dec.; USD mia.) 9,7 9,1 9,8 10,5
Valutakurs (gns.; leu:USD) 8.876 15.330 22.300 28.430
Valutakurs (årets udgang; leu:USD) 10.951 17.981 26.120 30.440

(a) Faktiske tal. (b) EIU-skøn. (c) EIU-prognoser.

 
c) IMF's holdning 
 
Den 27. marts 2000 vedtog IMF's eksekutivstyre at udvide sin standbykredit indtil den 31. maj 
2000. Arrangementet skulle være udløbet ved udgangen af marts, og forlængelsen blev givet for 
at afslutte den stærkt forsinkede første revision af programmet. Dette giver Bukarest mulighed 
for at vedtage budgettet for 2000, der er en forudsætning for, at eksekutivstyret behandler 
revisionen. Ud af kreditten på 400 mio. SDR (540 mio. USD) er kun 53 mio. SDR indtil nu 
blevet anvendt. 
 
IMF har gjort det klart, at den ikke er villig til at frigive den anden gruppe af kreditter eller 
forhandle om en yderligere udlånsrunde, før budgettet er færdigbehandlet i parlamentet 
(drøftelsen forventes at starte den 12. april). Der er flere grunde til IMF’s forbehold: 
 
• = Den er utilfreds med, at den ikke fik mulighed for at se budgettet, inden det blev forelagdes i 

parlamentet. 
• = Den bifalder ikke de lønstigninger, som de væbnede styrker er blevet stillet i udsigt for at 

gøre dem mere professionelle forud for en eventuel tiltrædelse af NATO. 
• = Den nærer tvivl om de foreslåede nedskæringer i selskabsskatten og momsen, som 

regeringen håber, vil stimulere den indenlandske økonomiske aktivitet og udenlandske 
investeringer. 

 
IMF's vagtsomhed skyldes også, at dette år et valgår, hvor presset for at øge udgifterne på 
områder, som visse koalitionspartier er tilhængere af, er enormt. Fonden erindrer stadig om, at i 
1994-1995 blev en stor del af et lån, der blev udbetalt, da PDSR var ved magten, kanaliseret over 
som støtte til ukonkurrencedygtige erhverv, og den er fast besluttet på ikke at tillade, at noget 
tilsvarende sker igen. En styrkelse af valutareserverne af hård valuta og et mere stabilt 



 14 PE 167.297/rév.3 

  

valutamarked har gjort det mindre presserende at udbetale trancher. Regeringen i Bukarest er 
imidlertid stadig afhængig af IMF's bistand, da frigivelsen af andre multilaterale midler afhænger 
af den. Et strukturtilpasningslån på 150 mio. USD til landbruget fra Verdensbanken 
tilbageholdes som følge af IMF's holdning. Dette gælder også for et tilpasningslån fra 
Verdensbanken til den private sektor på 300-500 mio. USD, der skal bruges til omstrukturering 
af banksektoren og bane vej for salg og afvikling af 64 statsejede selskaber. 
 
IMF's bistand er nødvendig, for at Rumænien kan begynde at opfylde målene for EU-
medlemskab. Dette er navnlig tilfældet, idet den tiltrædelsesbistand på 650 mio. EUR, der ikke 
skal tilbagebetales, og som Kommissionen bekendtgjorde i januar 2000, først vil blive frigivet i 
2001. 
 
 
IV. FORBINDELSER MED EU 
 
a) Kommissionen 
 
Den 13. oktober 1999 offentliggjorde Kommissionen sin anden periodiske rapport om 
Rumæniens fremskridt mod tiltrædelse. I rapporten konklusioner hedder det, at "Kommissionen 
mener, at Rumænien i øjeblikket fortsat opfylder Københavnskriterierne i politisk henseende, 
men den vil tage denne holdning op til fornyet overvejelse, hvis myndighederne ikke fortsætter 
med at prioritere løsningen af krisen i børneplejeinstitutionerne. Kommissionen vil nøje følge 
regeringens nylige beslutninger (om at stille de nødvendige budgetressourcer til rådighed og) om 
at foretage en strukturreform for at skabe et sikkert og anstændigt grundlag for børneforsorg i 
Rumænien under fuld overholdelse af menneskerettighederne. 
 
Den udbredte anvendelse af dekreter giver anledning til bekymring, og der er behov for 
yderligere foranstaltninger til at garantere retsvæsenets uafhængighed og effektivitet. Blandt 
andre områder, der kræver opmærksomhed, kan nævnes bekæmpelse af korruption, hvor 
institutionernes ansvar og funktioner skal befæstes, samt - selvom der er konstateret en række 
fremskridt - sigøjnernes situation, hvor der til trods for strenge generelle budgetbegrænsninger 
bør afsættes passende budgetressourcer og gøres en indsats for at bekæmpe de diskriminerende 
holdninger i samfundet. 
 
Rumænien kan ikke betragtes som en fungerende markedsøkonomi, og landet er ikke i stand til 
at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen på mellemlang sigt. 
 
De makroøkonomiske skævheder er stadig problematiske, og finansieringsproblemerne er vokset 
yderligere. Der er gjort fremskridt i form af privatisering af flere store virksomheder og 
omstrukturering og privatisering af den statsejede finansielle sektor, om end dette har medført 
særdeles store omkostninger for budgettet. Den makroøkonomiske ustabilitet og den retlige 
uvished lægger dog stadig hindringer i vejen for udenlandske private investeringer, der er 
nødvendige til modernisering af økonomiens udbudsside. Eksportnedgangen på trods af det store 
fald i valutaens realvekselkurs er foruroligende. 
 
Regeringen har afgivet et tilsagn om at ville genskabe en stabil makroøkonomisk ramme og løse 
økonomiens strukturproblemer. De aftaler, der blev indgået med de internationale finansielle 
institutioner, var vigtige, men det er for tidligt at bedømme, om det nye program vil sætte den 
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rumænske økonomi tilbage på sporet med bæredygtig udvikling. Det vil være nødvendigt med en 
fortsat stor indsats for at genskabe væksten og højne levestandarden. Der bør lægges større vægt 
på at forbedre den finansielle disciplin og omstrukturere de store tabsgivende offentlige 
virksomheder. Det vil være nødvendigt at fastlægge en klar mellemfristet makroøkonomisk 
strategi og følge denne beslutsomt. Den makroøkonomiske stabilisering bør følges op med en 
skabelse af et mere åbent og erhvervsvenligt klima for at tilskynde til øget økonomisk aktivitet 
baseret på den rumænske økonomis betydelige potentiel. 
 
Der er kun sket en delvis tilpasning på området for det indre marked, og selv om der er nået 
nogle vigtige resultater, må Rumænien sætte tempoet op med hensyn til overtagelse og 
gennemførelse på dette område. Der er gjort betydelige fremskridt med vedtagelse af en lov om 
offentlige indkøb samt inden for banksektoren og med hensyn til finanskontrol. Der er gjort 
nogle fremskridt med hensyn til standarder og certificering, men manglen på en overordnet 
rammelovgivning er en hæmsko for fremskridt. Selv om konkurslovene er blevet ændret flere 
gange, er de stadig ikke på linje med regelværket. 
 
Der er taget et vigtigt skridt fremad med vedtagelsen af en ny lov om statsstøttekontrol. Det vil 
være vigtigt at få indført en lovgivning på linje med regelværket, eftersom statsstøtte fortsat vil 
have betydning inden for visse erhvervssektorer. Omdannelsen af de autonome 
statsvirksomheder til kommercielle offentlige selskaber var også en vigtig udvikling, men det er 
nødvendigt med yderligere fremskridt hvad angår kommercialiseringen af tidligere 
statsmonopoler. Der har været nogle fremskridt inden for landbruget, selv om jordregistreringen 
fortsat foregår langsomt og holder udviklingen af mere moderne landbrug tilbage. Det er 
nødvendigt med yderligere tilpasning af veterinærtilsyn, især ved grænseovergangene, og 
modernisering af landbrugsfødevareindustrien. Der har været betydelige fremskridt med den 
lovgivningsmæssige tilpasning i transportsektoren, men der må udvises større opmærksomhed 
over for sikkerhed til søs og færdselssikkerhed. Generelt ser det ud til, at Rumænien prioriterer 
miljøet lavt, og der er alvorlige problemer med luft, vand og affaldsforvaltning. Det er 
nødvendigt, at der politisk fokuseres mere på denne sektor, og at der udvikles realistiske 
omkostningsvurderinger og investeringsplaner. På området for retlige og indre anliggender er der 
gjort fremskridt på retsområdet og i et vist omfang med grænseforvaltning, selv om der stadig er 
behov for store investeringer, samt med hensyn til politi og indvandring. Det er imidlertid 
nødvendigt at sætte tempoet op inden for områder som asyl og narkotikakontrol. 
 
Manglende ressourcer og en svag administrativ kapacitet giver fortsat problemer, og det er 
nødvendigt at videreudvikle kapacitet til at identificere, beregne og implementere 
nøgleprioriteter, hvis tempoet i Rumæniens tiltrædelsesforberedelser skal sættes op. En reform af 
den offentlige forvaltning har været fastlagt som en prioritet, men er endnu ikke for alvor indledt. 
Der mangler stadig at blive oprettet visse nøgleinstitutioner (f.eks. for offentlige indkøb) og at få 
forvaltningens kompetence bragt op på det fornødne niveau (f.eks. miljø og finanskontrol). Der 
er generelt behov for at sikre uafhængighed for regulerings- og tilsynsmyndigheder, herunder 
centralbanken. Der er ganske vist truffet nogle foranstaltninger for at styrke retsvæsenet, men 
kendskabet til EF-lovgivningen må øges, og der bør være passende tekniske faciliteter til 
rådighed. Den utilstrækkelige administrative kapacitet er for øjeblikket det største problem i 
tiltrædelsesforberedelserne. 
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Selv om Rumænien har fundet løsninger med hensyn til visse aspekter vedrørende administrativ 
kapacitet (regionaludvikling) og det indre marked (omstrukturering af banksektoren, offentlige 
indkøb, statsstøtte), er de kortsigtede prioriteter i tiltrædelsespartnerskabet, visse aspekter af 
retlige og indre anliggender (bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption, 
afmilitarisering af politi og grænsekontrol) samt miljøprioriteter endnu ikke behandlet 
tilfredsstillende." 
 
Den fulde tekst til den periodiske rapport kan sammen med de tidligere rapporter findes på 
Kommissionens websted om udvidelsen: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/rep_10_99/aa.htm. 
 
I Madrid besluttede Det Europæiske Råd, at tiltrædelsesforhandlinger med Cypern og Malta 
skulle indledes seks måneder efter regeringskonferencens afslutning. Det meddelte også, at det 
ville træffe de nødvendige afgørelser for at indlede tiltrædelsesforhandlingerne med de central- 
og østeuropæiske lande på baggrund af regeringskonferencens udfald. Det håbede, at "at 
forhandlingernes indledningsfase falder sammen med indledningen af forhandlingerne med 
Cypern og Malta". På Det Europæiske Råds møde i Firenze blev dette tilsagn styrket med en 
bekræftelse af, at forhandlingerne med de central- og østeuropæiske lande ville starte samtidig 
med forhandlingerne med Cypern og Malta, dvs. seks måneder efter regeringskonferencens 
afslutning. 
 
b) Europa-Parlamentet 
 
I november 1998 vedtog Parlamentet en beslutning om Rumæniens ansøgning om medlemskab 
af Den Europæiske Union med henblik på Det Europæiske Råds møde i Wien (den 11.–12. 
december 1998), KOM(1997) 2003 - C4-0375/97). I beslutningen håbede Parlamentet, "at 
Rumænien, som i det store og hele opfylder de politiske kriterier fra København, vil afhjælpe de 
mangler, der fortsat findes med hensyn til menneskerettigheder: beskyttelse af børn, 
retsmyndighedernes kontrol med politiet, journalisternes uafhængighed, forholdene i fængslerne, 
situationen for Roma (sigøjnerne) og bekæmpelse af korruptionen", og tilskyndede "Rumænien, 
som langtfra opfylder de økonomiske kriterier fra København, til at fortsætte de nødvendige 
reformer, især privatiseringsprocessen, reformen af bankvæsenet, omstruktureringen af de store 
statslige foretagender og indførelsen af en stabil retlig ramme med henblik på at tiltrække 
udenlandske investeringer, som omsider kan gøre det muligt at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger" og gjorde "Rumænien opmærksom på, at det med henblik på 
udviklingen af disse områder er nødvendigt med en gennemgribende reform af landets 
forvaltning". 
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c) Rådet 
 
Regeringskonferencen blev afsluttet i Amsterdam i juni 1997. Dette banede vejen for, at 
forhandlingerne kunne indledes inden for seks måneder i overensstemmelse med konklusionerne 
fra Madrid. I Luxembourg i december 1997 besluttede Det Europæiske Råd at "indlede en 
tiltrædelsesproces, som omfatter de ti central- og østeuropæiske ansøgerlande og Cypern". 
Herudover besluttede Det Europæiske Råd "at indkalde til bilaterale mellemstatslige konferencer 
i foråret 1998 for at påbegynde forhandlingerne med Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Den 
Tjekkiske Republik og Slovenien om betingelserne for deres optagelse i EU og de tilpasninger af 
traktaterne, som denne optagelse medfører". Udvidelsesprocessen blev behørigt indledt i London 
den 12. marts 1998 med den første Europakonference. 
 
På topmødet i Helsinki i december 1999 besluttede Det Europæiske Råd "at indkalde til 
bilaterale regeringskonferencer i februar 2000 med henblik på at indlede forhandlinger med 
Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen, Bulgarien og Malta om betingelserne for deres 
tiltrædelse af EU og de traktattilpasninger, der følger heraf." Det understregede, at "under 
forhandlingerne vil hvert enkelt kandidatland blive vurderet på grundlag af sine egne resultater. 
Dette princip gælder både i forbindelse med indledningen af forhandlingerne om de forskellige 
kapitler og under selve forhandlingsforløbet. For at fastholde tempoet i forhandlingerne bør 
omstændelige procedurer undgås. De kandidatlande, der nu er inddraget i forhandlingsprocessen, 
vil have mulighed for inden for en rimelig periode at indhente de lande, der allerede er i gang 
med forhandlingerne, hvis de har gjort tilstrækkeligt store fremskridt i deres forberedelser. 
Fremskridtene i forhandlingerne skal følges af fremskridt med hensyn til indarbejdelsen af 
gældende fællesskabsret i lovgivningen og den faktiske gennemførelse og håndhævelse deraf." 
 
Tiltrædelsesforhandlingerne indledtes den 28. marts 2000. Forhandlingerne indledtes om fem 
kapitler i Fællesskabets regelværk, nemlig små og mellemstore virksomheder, videnskab og 
forskning, uddannelse, faglig uddannelse, ungdom, internationale økonomiske forbindelser samt 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
 

*  *  * 
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
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Tlf: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063, e-post: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Yderligere oplysninger om den økonomiske situation fås ved henvendelse til: 
John Wittenberg / EUROPA-PARLAMENTET / DG IV 
Afdelingen for Internationale og Institutionelle Anliggender 
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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