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E V O L U Ţ I A  P R I N C I P A L I L O R  I N D I C A T O R I  

 Trim. I 
2001 

Trim. II 
2001 

Trim. III 
2001 

Trim. IV 
2001 

Ian -
2002 

Feb -
2002 

Mar -
2002 

Apr -
2002 

Mai - 
2002 

Iunie - 
2002 

Iulie - 
2002 

August 
- 2002  

Sep-
2002 

Oct-
2002 

Ten- 
dinţa 

Creşterea PIB  
(analizată trimestrial), % 4,8 5,1 5,1 5,4   3,1   5,7      

Devalorizarea leului,  
medie lunară, % 2,1 1,9 1,5 1,2 1,9 1,3 0,9 1,7 0,2 -0,16 -1,7 0,7 -0,1 1,4  

Inflaţia, medie lunară, % 2,7 2 1,8 2,4 2,3 1,2 0,4 2 1,9 1,2 0,6 0,8 0,6 1,6  
Rata dobânzii  
(BUBOR, o săptămână) % 3,4 3,2 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2,14 2,0  1,7 1,7  

Producţia industrială, % evoluţie 6,8 -0,3 -0,6 -3,0 4,6 3,8 5,6 1,7 2,0 1,1   3,2   
Deficitul comercial, medie lunară 
FOB/CIF (milioane USD) 274 408 205 504 257 239 263 340 344 347 430  348   

Rata şomajului, % 10,7 9,3 8,1 8,1 12,4 13,2 13 11,1 10,2 9,6 9     
Salariul mediu net, USD 99,2 96,3 92,9 96,4 114,1 106,3 111 118,5 114 121,0 122     
Pensionari / angajaţi 0,97 0,97 0,98 1   1,01   1,011      
Încrederea în guvern, % 
(Actualul guvern este capabil să 
îmbunătăţească situaţia) 

57 46 48** 42 45  38    32 
   

 

Pesimism, % 
(Ţara se îndreaptă într-o  
direcţie greşită) 

54 52 44** 48 51  57    62 
   

 

Bunăstarea subiectivă, % 
(Trăiesc mai bine decât anul trecut) 18 19 19** 22 11  12    11    − 

* previziune;         ** exclusiv pentru populaţia urbană 
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S U M A R  

 

Secţiunea Economic a acestei ediţii analizează proiectul de buget pentru 2003 înaintat de 
guvern către legislativ. Articolul lansează unele avertismente privind situaţia colectării taxelor 
şi necesitatea de a creşte capacitatea administrativă de absorbţie a fondurilor europene. 

Guvernul a lansat cu puţină vreme în urmă Planul Naţional Anti-sărăcie. Secţiunea Social  
apreciază că, deşi este o iniţiativă binevenită într-o ţară în care indicatorii sociali sunt 
îngrijorători, planul are probleme legate de diferenţa între scopuri şi mijloacele prevăzute. 
Acelaşi articol analizează două dintre politicile prevăzute de Plan: venitul minim garantat şi 
creşterea salariului minim. În vreme ce prima este ameninţată de incapacitatea administrativă 
locală, cea de-a doua este nerealistă şi va avea parte de o aplicare selectivă. 

Nou adoptata lege a partidelor politice plasează România printre ţările cu cele mai restrictive 
condiţii de intrare în viaţa politică. Legea care doreşte să elimine minusculele partide-parazit 
din viaţa politică nu îşi atinge scopul şi, în plus, prezintă deficienţe, atât politice cât şi juridice, 
apreciază secţiunea Politic. Preşedintele ar trebui să ţină cont de semnalele venite dinspre 
societatea civilă şi să retrimită legea în Parlament. 

Ultima secţiune, Regional, ia în discuţie eforturile României şi Bulgariei de aderare la UE. 
Articolul observă că deşi mult rămase în urmă, cele două ţări nu au primit cuvenita 
recunoaştere a eforturilor făcute pentru rezolvarea paşnică a problemelor etnice. O mai mare 
atenţie din partea Occidentului acordată acestor două ţări, ar însemna mai multă stabilitate 
pentru toată regiunea. Al doilea articol din această secţiune se ocupă de problema 
federalizării Republicii Moldova, prin recenta propunere de rezolvare a conflictului vechi deja 
de un deceniu. Concluziile nu sunt foarte optimiste. 
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ANALIZA PROIECTULUI DE BUGET PENTRU 2003 
 

Daniel Dăianu 

 

Bugetul public consolidat (cuprinzând bugetul de stat şi celelalte fonduri) 
poate fi analizat pe două coordonate. Una, după modul în care politica 
bugetară sprijină principalele ţinte ale politicii economice; şi a doua, prin 
examinarea în sine a bugetului, a echilibrului dintre venituri şi cheltuieli, a 
structurii acestora şi a 
managementului datoriei publice.  

POLITICA BUGETARĂ ÎN ANSAMBLUL 
POLITICII ECONOMICE 

Principalele ţinte ale politicii 
economice în 2003 rămân dezinflaţia 
şi susţinerea relansării economice 
(creşterea economică). Un alt 
obiectiv strategic al Guvernului ar 
trebui să fie modul în care bugetul 
public este un factor de susţinere a 
candidaturii la UE. Iar pe fundalul 
mediului internaţional tot mai 
complex, o ţintă nouă ar trebui să ia 
în considerare ameninţările noi, 
neconvenţionale. 

Dezinflaţia: reducerea programată a deficitului bugetar (de la 3% în 2002 
la 2.66% în 2003) indică intenţia de a menţine presiunea pentru scăderea 
dobânzilor şi întărirea credibilităţii de ansamblu a politicii economice, care 
se presupune că ar ajuta la scăderea inflaţiei. Reducerea creditului 
guvernamental ar relaxa piaţa creditului şi ar favoriza reducerea 
datoriilor/arieratelor companiilor excesiv îndatorate. Inflaţia s-a redus 
remarcabil pe parcursul lui 2002 (rata cumulată a inflaţiei în perioada 

Dacă arieratele nu se 
reduc, dezinflaţia 
rapidă îşi va arăta 
reversul la un 
moment dat. 
 

AVERTISMENT 

Fig. 1. Rata dobânzilor pentru clienţii nebancari, % 
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Fig. 2: Structura bugetului (2002, 2003) 

Bugetul Public Consolidat 2001 2002 2003  
(proiectul de 

buget) 

Total venituri (%din PIB) 32,7 30,5 30,0 

   - venituri fiscale 30,5 28,8 27,9 

     Taxe directe 18,7 17,5 16,7 

         - taxe pe profit 2,3 2,2 2,1 

         -taxa pe venit  3,4 3,0 3,2 

         -Contribuţii la asigurările 
sociale  

 
11,9 

 
11,6 

 
10,4 

     Taxe indirecte 11,9 11,2 11,2 

          -TVA 6,5 6,2 6,6 

          -taxe vamale  0,8 0,6 0,4 

          -accize 2,6 2,5 2,4 

          -alte taxe  1,9 1,8 2,0 

     -venituri nefiscale 2,1 2,2 1,7 

Total cheltuieli (% PIB) 33,4 32,6  

         -salarii 5,0 4,9  

         -bunuri şi servicii  6,8 6,7  

         - dobânzi la datoria 
publică   

3,3 2,9  

         - subvenţii şi transferuri 
           transfers 

14,8 14,3  

         - formarea capitalului   3,4 3,6  

   Deficit bugetar   3,5 3 2,6 

Sursa: INSSE                        

ianuarie-septembrie este de aprox. 11,5%), şi sunt destule şanse ca ea să 
atingă un nivel sub 17% la sfârşitul acestui an, decembrie/decembrie. Un 
astfel de rezultat ar reprezenta o îmbunătăţire dramatică faţă de 2001, când 
inflaţia a fost de 30,3%. Rămâne însă o mare problemă: evoluţia arieratelor. 
Datele sunt contradictorii în această privinţă, însă, dacă arieratele nu se 

reduc în termeni reali, dezinflaţia 
rapidă îşi va arăta reversul la un 
moment dat; arieratele mari ale 
companiilor de stat, care constituie 
deficit quasi-fiscal, vor împovăra 
bugetul public şi vor submina 
creşterea economică. Arieratele mari 
vor crea de asemenea presiuni 
inflaţioniste. Acest aspect a fost 
subliniat de mai multe analize EWR 
(inclusiv raportul precedent) şi 
merită reamintit. Politica bugetară 
poate face faţă acestei provocări 
întărind constrângerile pentru firmele 
care nu îşi plătesc datoriile; în 
această privinţă, situaţia financiară a 
utilităţilor publice trebuie 
monitorizată atent. 

Oriunde în lume CREŞTEREA 
ECONOMICĂ este susţinută de inflaţia 
scăzută, de un mediu de afaceri mai 
prietenos, de formarea sporită a 
capitalului (prin investiţii), etc. 
Propunerea de buget pe 2003 se 
bazează pe o inflaţie mai mică, de 
circa 14%. Scăderea accentuată a 
ratele dobânzilor a fost o mină de 
aur pentru multe firme, în special 
pentru cele puternic îndatorate. Dar 
acest impact pozitiv este resimţit mai 
puternic în măsura în care dobânzile 

reale scad la rândul lor, fapt care rămâne un preocupare acută în economia 
românească (vezi Fig. 1). O evoluţie binevenită este reducerea substanţială 
a contribuţiilor la asigurările sociale (cu 5% din fondul de salarii în 2003, 
după o reducere de 3% în acest an) care va uşura povara fiscală pentru 
multe firme şi va stimula crearea de locuri de muncă. Propunerea de buget 
prevede o uşoară creştere a formării capitalului în sectorul public – de la 
3,4% anul acesta la 3,6% în 2003; acest fapt trebuie privit în legătură cu 
creşterea considerabilă a creditului neguvernamental în 2002 (cu peste 20% 
în termeni reali, între ianuarie şi septembrie a.c.), care se suprapune unei 
înclinaţii crescânde – deşi într-un ritm încet -  de a economisi şi a investi. 
Dacă Ministerul de Finanţe va reuşi să îmbunătăţească colectarea taxelor, 
prin eliminarea favorurilor de care se bucură unele firme, aceasta va 
îmbunătăţi mediul de afaceri şi va întări astfel funcţionarea componentelor 
sănătoase ale economiei. Deficitul bugetar mai scăzut va contribui de 
asemenea şi la ţinerea sub control a deficitului contului current. 
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CANDIDATURA LA UE. Bugetul include cofinanţarea pentru fondurile UE; 
aceste fonduri ar trebui să atingă 900 milioane de Euro în 2003. Cel mai 
important aspect este folosirea optimă a acestor resurse care să creeze 
condiţiile pentru fonduri suplimentare în următorii ani. Fondurile UE 
disponibile variază şi variabilitatea lor depinde de capacitatea de absorbţie 
a României, care la rândul său depinde de funcţionarea (reforma) 
administraţiei publice. Capacitatea de absorbţie ar trebui să devină o temă 
prioritară pe agenda Guvernului câtă vreme fondurile de preaderare ar 
putea spori considerabil (pentru România) după primul val al extinderii UE 
din 2004. Decizia luată la Copenhaga de a stabili o dată potenţială, 2007, 
pentru aderarea României şi Bulgariei, ar trebui să canalizeze eforturile în 
direcţia creşterii capacităţii de absorbţie şi a apropierii cât mai mult a 
economiei românesţi de pragul economiei funcţionale. 

NOI AMENINŢĂRI. Fondul de rezervă al Guvernului creşte semnificativ (de 
zece ori), fapt ce va sprijini formularea şi implementarea unor măsuri de 
urgenţă, dacă va fi cazul. Ministerele ar trebui să fie ele însele mai vigilente 
şi pregătite logistic să se confrunte cu ameninţări neconvenţionale. 
Resursele financiare sunt importante în acest scop, dar conştientizarea 
pericolelor şi pregătirea logistică sunt elemente cheie pentru o reacţie 
eficientă. 

PREMISELE PROPUNERII DE BUGET 

Propunerea de buget se bazează pe o rată de creştere a PIB de 5,2%. 
Această rată pare optimistă în contextul perspectivelor de creştere lentă în 
zona Euro (care este, de departe, principalul partener comercial al 
României) şi a incertitudinilor majore din economia mondială. Aceste 
incertitudini sunt întărite de posibilitatea unei recesiuni prelungite în SUA 
(locomotiva economiei globale) şi de posibilele efecte negative (cel puţin pe 
termen scurt) ale unei campanii militare împotriva Irakului. Rata creşterii 
economice prevăzută pentru 2003 depinde totodată de accelerarea 
investiţiilor; semnalele din 2002 sunt semnificative în această direcţie 
(formarea brută a capitalului este probabil să crească cu 7% în termeni reali 
până la sfârşitul anului), dar mai multe investiţii sunt necesare pentru a 
justifica previziunea respectivă. Fondurile nerambursabile de la UE pot juca 
un rol important în suplimentarea de bunuri publice, ceea ce ar atrage 
dezvoltarea producţiei în sectorul privat. Mai mult, chestiunea capacităţii de 
absorbţie trebuie judecată în legătură cu natura cheltuielilor cerute de 
implementarea Acquis-ului comunitar; această problemă se poate acutiza în 
anii următori – unele estimări apreciază nivelul cheltuielilor suplimentare 
determinate de implementarea Acquis-ului la 4 – 4,5% din PIB. 

RATA INFLAŢIEI DE 14% (decembrie/decembrie) este ea însăşi rezultatul 
unei revizuiri în sens descrescător; ţinta iniţială fusese de 15-16%. Se pare 
că, referitor la inflaţie, construcţia bugetară se confruntă cu incertitudinea 
creată de o dezinflaţie mai rapidă în anul curent (decât fusese prevăzută). 
Apare o dilemă pentru factorii de decizie. Dacă dezinflaţia va continua în 
ritmul din 2002, rata anuală a inflaţiei se va ridica în fapt doar la 10% în 
2003 – ceea ce este semnificativ mai scăzut decât prezumţia utilizată în 
proiectul de buget. Dacă restul condiţiilor nu se modifică, o rată efectivă a 

Capacitatea de 
absorbţie a 
fondurilor UE ar 
trebui să devină o 
temă prioritară pe 
agenda Guvernului 

Construcţia bugetară 
se confruntă cu 
incertitudinea creată 
de o dezinflaţie mai 
rapidă decât  cea 
prevăzută 
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Fig. 3. Venituri obţinute din taxe, % din PIB, 1999-2000 (medie) 
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Sursa: Pradeeb Mitra şi Nick Stern, ‘Tax Reform in Transition”, World Bank, manuscris, 2002       

inflaţiei mult mai mică va strangula execuţia bugetară câtă vreme veniturile 
s-ar reduce, iar cheltuielile ar rămâne la nivelul nominal programat. 
Modalităţi de ieşire din această situaţie pot fi: o nouă corecţie a ţintei 

inflaţioniste în propunerea 
de buget (înainte de 
începerea execuţiei 
bugetare), sau rectificarea 
bugetului în 2003, necesar 
a se produce într-un fel 
sau altul. Dar ultima 
opţiune ar fi mai dificilă 
dată fiind noua lege a 
finanţelor publice. De aici 
răzbate o provocare 
serioasă pentru politica 
publică în viitor. Din cauza 
acestei provocări, factorii 
de decizie ar putea fi 
tentaţi să subestimeze 
veniturile bugetare pentru 
ca ele să nu depăşească 
prea mult ţinta de deficit 
bugetar. Cealaltă opţiune 
– reducerea ţintei 
inflaţioniste sub 14% - ar 
părea să aibă avantajul 
reducerii problemelor 
potenţiale cauzate de 
scăderea inflaţiei sub rata 
prognozată iniţial; totuşi, 
această soluţie nu e atât 
de simplă pe cât ar putea 
să pară. Un motiv ar fi că 
nu este clar dacă ritmul 
actual al dezinflaţiei (care 
s-a bazat mult pe 
stabilitatea nominală a 
cursului leu-dolar pe 

parcursul aprecierii importante a monedei Euro faţă de dolar de-a lungul lui 
2002) este sustenabil. În al doilea rând, în 2003, şocurile externe ar putea 
induce presiuni inflaţioniste. În sfârşit, dar nu în ultimul rând, indisciplina 
financiară în economie ar putea crea presiuni inflaţioniste suplimentare. 
Astfel de motive (şi pericole) pot sta la baza politicii recente a BNR de a 
relua deprecierea nominală mai viguroasă a leului (faţă de dolar). 

Cursul de schimb folosit în proiectul de buget sugerează o nouă apreciere 
uşoară reală a leului; această apreciere presupune o finanţare 
neproblematică a deficitului contului curent, care, dacă nu are loc o 
schimbare dramatică a condiţiilor de pe pieţele financiare internaţionale, s-
ar încadra în tendinţa ultimilor doi ani. Volumul mare al transferurilor private 
din străinătate joacă un rol tot mai important în finanţarea deficitului contului 
curent; aproape 1 miliard de dolari au fost trimişi acasă de românii care 
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trăiesc sau muncesc în străinătate în primele opt luni din 2002. Trebuie 
menţionat, în acest context, că ameliorarea performanţelor macroeconomice 
a condus la îmbunătăţirea evaluărilor agenţiilor de rating, la reducerea 
riscului de ţară şi la scăderea marjei obligaţiunilor româneşti. Rămâne însă 
un important element de incertitudine legat de politica valutară, care îşi 
trage rădăcinile în relaţia dintre dolar şi euro. În 2002, aprecierea reală 
semnificativă a Euro a ajutat considerabil procesul dezinflaţionist (prin 
quasi-fixarea cursului leu/dolar pentru câteva luni), pe de o parte, dar pe de 
altă parte a creat dileme majore pentru Banca Naţională. BNR şi Ministerul 
de Finanţe ar trebui să includă tot mai mult în calculele lor cursul leu/Euro, 
pentru că majoritatea legăturilor comerciale ale României sunt cu zona 
Euro. În fapt, BNR a anunţat că 2003 va însemna conducerea politicii 
monetare în mai strânsă legătură cu Euro. 

STRUCTURA BUGETULUI  

Venituri bugetare 

În linii mari, proiectul de buget nu evidenţiază schimbări radicale 
comparative cu bugetul curent. În plus, proiectul de buget pe 2003 
subliniază destul de clar că austeritatea este încă linia directoare a politicii 
bugetare în România, care implică unele compromisuri dureroase şi 
alocarea insuficientă de resurse pentru educaţie şi sănătate (România are 
cea mai redusă pondere din PIB a acestor cheltuieli bugetare în rândul 
ţărilor candidate la UE). 

Totuşi, sunt câteva diferenţe notabile faţă de bugetul din 2002. Cea mai 
importantă este reducerea contribuţiilor la asigurările sociale, de la 11,6% 
din PIB în 2002 la 10,4% în 2003. Scopul acestei scăderi a fost deja 
menţionat: diminuarea poverii fiscale pentru firme şi încurajarea creării de 
locuri de muncă în economia oficială. O altă diferenţă relevantă este 
scăderea veniturilor fiscale şi, în consecinţă, a veniturilor bugetare (vezi 
Fig. 2). Astfel, veniturile fiscale vor atinge 27,9% din PIB în 2003, faţă de 
30,5% în 2002. 

Merită remarcat că veniturile fiscale (şi cele bugetare în general) au scăzut 
în fiecare din ultimii trei ani. Pe de o parte, se poate spune că această 
tendinţă este bună, în sensul în care ea reflectă reducerea implicării 
sectorului public în favoarea celui privat şi existenţa mai multor resurse 
utilizabile de către sectorul neguvernamental; şi asta e în parte adevărat 
dacă ne referim la măsurile adoptate în 2002 şi 2003 pentru reducerea 
poverii fiscale a firmelor. Pe de altă parte, este evident că nu s-a reuşit în 
mod corespunzător îmbunătăţirea colectării taxelor ca mijloc de 
compensare a scăderii aşteptate a veniturilor (din cauza reducerii unor   
taxe). Mai mult, scăderea veniturilor pe ansamblu nu permite creşterea 
fondurilor publice destinate dezvoltării capitalului uman (cum ar fi 
cheltuielile cu educaţia şi cu sănătatea). 

Acestea fiind spuse, trebuie lansat un semnal privind scăderea veniturilor 
bugetare. România beneficiază de granturi comunitare substanţiale, care 
suplimentează sursele tradiţionale de venituri bugetare. În fapt, fondurile de 

Evoluţii bugetare: 
reducerea 
contribuţiilor la 
asigurările sociale, 
scăderea veniturilor 
fiscale. 
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la UE reprezintă venituri nefiscale, care ar trebui ilustrate în buget într-o 
manieră transparentă. Împreună cu fondurile UE, veniturile bugetare din 
2003 ar depăşi semnificativ nivelul indicat în proiectul de buget de veniturile  
tradiţionale fiscale şi nefiscale. 

Dar fondurile de la UE nu pot ascunde slaba colectare a taxelor. Situaţia 
descrisă mai sus arată că tocmai colectarea taxelor continuă să fie 
principala slăbiciune a politicii bugetare în România, pentru că restrânge 
marja de manevră şi nu permite o ofertă de bunuri publice pe măsura 
necesităţilor economiei naţionale. În rândul ţărilor central şi est europene, 
România pare să facă o figură distinctă, cu veniturile bugetare variind în jur 
de 30% din PIB (faţă de o medie de 35-45% în celelalte economii în 
tranziţie, vezi Fig. 3). În general, se poate spune că ţările mai înstărite (cele 
care se presupune că sunt mai avansate pe calea reformelor) cunosc o 
funcţionare mai bună a sistemelor fiscale şi o colectare superioară a 
taxelor. Explicaţiile acestei situaţii sunt deseori amintite în media şi în 
literature de specialitate: administraţia publică mai eficientă, aplicarea mai 
hotărâtă a legislaţiei, transparenţa mai mare şi înclinaţia mai scăzută a 
firmelor de a eluda taxele şi de a opera în economia subterană, şi, nu în 
ultimul rând, structura impunerii fiscale. Poate că nivelul venitului pe 
locuitor joacă un rol în explicarea performanţelor referitoare la nivelul 
colectării taxelor şi a veniturilor bugetare. 

Este cert că se poate îmbunătăţi mult colectarea taxelor în România, şi 
intenţia Guvernului de a proceda la o reformă amănunţită a administraţiei 
fiscale este mai mult decât binevenită. 

CHELTUIELILE BUGETARE 

Bugetul nu îşi propune schimbări majore în distribuţia cheltuielilor. Sunt 
însă unele aspecte ale proiectului de buget care merită sa fie menţionate. 
Astfel, se încearcă îmbunătăţirea formării capitalului public finanţat prin 
surse interne, care, împreună cu granturile de la UE, ar putea totaliza peste 
6% din PIB. Ministerul de Finanţe şi alte ministere trebuie să utilizeze 
planificarea bugetară multianuală în scopul de a prioritiza (a stabili proiecte 
bine definite) şi folosi adecvat fondurile de la UE. Modernizarea drumurilor, 
porturilor şi aeroporturilor, construcţia de autostrăzi, ameliorarea mediului, 
pot fi finanţate de UE, dar lucrul acesta depinde de existenţa unor programe 
credibile şi a unei experienţe pozitive în utilizarea eficientă a fondurilor. 

Plăţile aferente dobânzilor scad în 2003 (urmare a reducerii ratelor 
dobânzii), fapt ce eliberează resurse pentru alte utilizări (vezi tabelul 1). S-a 
făcut un progres substanţial în managementul datoriei publice, care s-a 
menţinut la circa 27% din PIB la sfârşitul lui iulie 2002 (din care datoria 
publică internă reprezintă aprox. 7% din PIB). Creşterea maturităţilor la 
obligaţiunile şi titlurile de stat a redus serviciul datoriei, pe fundalul scăderii 
ratelor dobânzii (rata dobânzii la titlurile de stat în lei a coborât de la peste 
50% în ianuarie 2001 la circa 20% în septembrie 2002). 

Proiectul de buget cuprinde de asemenea cheltuieli pentru asistarea 
persoanelor cu venituri mici, care au fost sever afectate de creşterea 

Fondurile de la UE nu 
pot ascunde slaba 
colectare a taxelor. 
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masivă a preţului energiei; peste 6.000 miliarde lei sunt destinaţi acestui 
scop. Pe ansamblu, totuşi, transferurile sociale sunt în declin – de la 12,9% 
din PIB în 2002 la 12,6% în 2003. O mare parte a acestor transferuri sunt 
pensiile, care nu constituie – după cum argumentează unii în dezbaterea 
publică – asistenţă socială; pensile sunt drepturi care revin cetăţenilor 
pentru plata contribuţiilor la asigurările sociale în perioada în care s-au aflat 
în câmpul muncii. O altă scădere surprinzătoare, deşi de mici proporţii, este 
aceea a cheltuielilor pentru sănătate. 

Sigur că se irosesc unele venituri bugetare, în parte din cauza proastei 
alocări, şi în parte din cauza grupurilor de interese şi a corupţiei. Dar aceia 
care susţin că este un surplus de protecţie socială în România se află pe un 
drum greşit. Totuşi, un fel de protecţie socială apare ca o consecinţă 
neintenţionată a perpetuării pe scară largă a arieratelor în economie şi a 
constrângerilor bugetare slabe pentru unele companii care produc pierderi. 
Însă, aşa cum arată structura bugetului, România acordă prea puţin 
educaţiei, sănătăţii şi altor programe sociale, comparativ cu alte economii în 
tranziţie. 

Fig. 4. Proiecţia structurii bugetare pe termen mediu, %PIB 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Venituri totale 30.5 30.5 30.0 29.4 29.1 29.5

Cheltuieli totale 33.7 33.4 32.6 32.0 31.8 32.2
Sursa: preziviuni oficiale 

CONCLUZII 

Din perspectiva necesităţilor concurente asupra utililizării resurselor 
bugetare, autorităţile române trebuie să reexamineze programul pe termen 
mediu care prevede o tendinţă, oarecum surprinzătoare, de stagnare, sau 
chiar de scădere, a veniturilor bugetare în perioada 2003-2006 (vezi Fig. 4). 
Dacă această tendinţă ar ilustra o reformă fiscală (scăderea fiscalităţii) 
împreună cu o creştere a bazei de impunere şi o raţionalizare a cheltuielilor 
(reducerea risipei), atunci ea nu trebuie să ne îngrijoreze neapărat. Aceasta 
mai cu seamă dacă fondurile de la UE reprezintă o suplimentare în creştere 
a veniturilor bugetare oficiale, care să aducă veniturile efective la un nivel 
de 34-35% din PIB. Însă oare aşa stau lucrurile? 

Stagnarea veniturilor bugetare se poate evita dacă se îmbunătăţeşte 
substanţial colectarea taxelor (presupunând că veniturile obţinute din 
colectarea mai bună a taxelor nu se utilizează integral pentru compensarea 
scăderii fiscalităţii). Planurile care privesc crearea unei administraţii fiscale 
unificate şi a unui departament pentru marii contribuabili s-ar putea dovedi 
un pas în direcţia corectă.  

Bugetul pe 2003 trebuie să ia în calcul implicaţiile planurilor de urgenţă care 
ar putea să apară din cauza proliferării ameninţărilor neconvenţionale şi a 
incertitudinilor din economia mondială. Proiectul de buget trebuie să aibă în 

Transferurile sociale 
sunt în declin. 
 

Tendinţa de stagnare, 
chiar scădere, a 
veniturilor bugetare în 
perioada 2003-2006, 
trebuie evitată. 
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vedere şi posibilitatea ca previziunea de creştere economică să se 
dovedească supra-optimistă, ca şi incertitudinile legate de ţinta inflaţionistă. 

Pentru ca granturile de la UE să fie accesate în concordanţă cu necesităţile 
economiei româneşti este nevoie de o preocupare sistematică în direcţia 
creşterii capacităţii de absorbţie; aceasta depinde de analiza şi reforma 
profundă a administraţiei publice. Proiectele bune trebuie susţinute şi 
cuprinse în programe bugetare multianuale ale ministerelor, şi trebuie 
exercitată o monitorizare atentă a implementării lor astfel încât risipa şi 
deturnarea resurselor să fie evitate pe cât posibil. 

Politica bugetară trebuie să se axeze mai mult pe definirea priorităţilor, 
reducerea risipei şi combaterea corupţiei; aceasta din urmă este legată de 
disciplina financiară încă precară, care reduce veniturile bugetare, 
perpetuează proaste obiceiuri şi crează hazard moral. Ministerul de Finanţe, 
guvernul în general, tebuie să fie mult mai ferme în relaţiile cu marii debitori 
şi să acorde mai multă atenţie situaţiei financiare a utilităţilor publice; dacă 
arieratele nu se vor reduce în termeni reali, deficitele quasi-fiscale 
persistente vor îngreuna bugetul public în anii următori şi vor crea presiuni 
inflaţioniste. 

***

Politica bugetară 
trebuie adaptată pentru 
o mai bună absorbţie a 

fondurilor UE. 
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