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POLITICILE MACROECONOMICE ȘI SILVICULTURA DIN ROMÂNIA 
 

Acestă lucrare analizează în legătură cu România impactul potențial al politicilor macroeconomice asupra 

silviculturii și, indirect, din silvicultură asupra politicilor macroeconomice. După Revoluția din 1989, politicile 

macroeconomice s-au reîntors de la o economie centralizată la o economie liberalizată, iar impactul politicilor 

macroeconomice (inclusiv a legilor și deciziilor politice) asupra dezvoltării forestiere a fost mai degrabă negativ. 

Privatizările care au condus la dezmembrarea complexelor energetice și industriale, lipsa angajamentului și lipsa 

responsabilității publice care au condus la deindustrializare, concedieri masive colective și individuale și degradarea 

/ stagnarea sectorului agricol și pierderea treptată a patrimoniului economic și biologic ale țării au reprezentat 

elementele dominante care au caracterizat politicile macroeconomice ale României de acum două decenii și jumătate 

până în prezent. Astfel, aceste politici macroeconomice slabe au determinat oamenii să caute mijloacele de trai în 

agricultură şi migrația în zonele rurale de la oraş sau emigrarea în străinătate. Acest lucru a dus la resursele naturale 

limitate în mediul rural, mai ales că politicile și legile pentru restituirea terenurilor agricole și forestiere nu au 

generat beneficii pentru urmașii vechilor proprietari, ci pentru diverșii intermediari și speculatori. Deși pare o 

problemă minoră și oarecum izolată în agricultură, actualele catastrofe naturale care încep să se producă cu o 

frecvenţă înfricoșătoare în țara noastră atrag atenția că pădurile nu sunt atât de mult o resursă individuală, ci mai 

degrabă un element al supraviețuirii colective la nivel național. Astfel, articolul încearcă să extragă o serie de 

elemente teoretice și practice privind cele două aspecte abordate: politicile macroeconomice și situația pădurilor din 

România. Există, prin urmare, o nevoie acută de a implementa politici macroeconomice și microeconomice solide, 

precum și de legi bune în domeniul agriculturii și silviculturii, pentru a aborda dificultățile sectorului forestier din 

România.  
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 MACROECONOMIC POLICIES AND FORESTRY IN ROMANIA 
 

This paper discusses for Romania the potential impacts of macroeconomic policies on forestry and 

indirectly from forestry to macroeconomic policies. After the 1989 Revolution, macroeconomic policies have got 

back from a centrally controlled economy to a liberalized economy, and the impact of macroeconomic policies 

(including laws and political decisions) on forestry development has been rather negative. Privatizations that led to 

the dismantling of energetic and industrial complexes, lack of commitment and lack of public accountability  which 

led to deindustrialization, massive collective and individual lay-offs and the degradation/stagnation of the 

agricultural sector and the gradual loss of the economic and biological patrimony of the country were the dominant 

elements that characterized the Romania’s macroeconomic policies from two decades and a half ago until now. 

Thus, these poor macroeconomic policies have led people to seek livelihoods in agriculture and the migration to 

rural areas from the city ,or emigrating abroad. This has led to scarce natural resources in rural area, especially as the 

policies and laws for the restitution of agricultural and forestry lands have not created benefits for the descendants of 

the old owners but for the various intermediaries and speculators. Although it seems a minor and somewhat isolated 

problem in the agricultural world, the present natural disasters that begin to produce with a frightening fervency in 

our country also draw attention that forests are not so much an individual resource but rather an element of 

collective national survival. Thus, the article tries to extract a series of theoretical and practical elements on the two 

issues addressed: macroeconomic policies and the situation of forests in Romania. There is therefore an acute need 

to implement sound macroeconomic and microeconomic policies and good agriculture and forestry laws in order to 

address forestry sector difficulties from Romania. 
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