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Rezumat. Analiza cost-beneficiu, folosită pentru prima dată de inginerul francez 
Jules Dupuit, reprezintă o metodă practică pentru evaluarea costurilor şi a beneficiilor 
proiectelor de investiţii publice. Costurile şi beneficiile apar atât în prezent, cât şi în viitor, 
de aceea, pentru ca ele să fie agregate şi comparate, este necesar să fie toate exprimate 
într-o unitate de măsură comună, şi anume banii, şi să fie actualizate la un anumit moment 
în timp. Dacă operaţiile de agregare şi actualizare sunt simple calcule de algebră, alegerea 
ratei de actualizare şi transpunerea în echivalent bănesc a unor costuri şi beneficii 
nemonetare, precum timpul economisit sau vieţile omeneşti salvate, reprezintă calcule 
complexe şi analize aprofundate, făcând apel şi la alte domenii academice.  

 
Cuvinte-cheie: eficienţa alocativă; analiza cost-beneficiu; valoarea prezentă netă; 

rata de actualizare; costuri şi beneficii intangibile. 
Clasificare REL: 13 J. 

 
 

1. Intervenţia statului în economie 
 

Intervenţia statului în economie este tot atât de veche ca şi viaţa economică 
propriu-zisă. Dacă economia în care trăim ar fi una perfectă, în care s-ar manifesta 
concurenţă perfectă în toate activităţile economice, toate efectele asupra bunăstării 
indivizilor s-ar putea exprima prin preţ prin intermediul pieţei şi nu ar exista economii de 
scară şi nici externalităţi, atunci existenţa statului nu ar mai avea sens. Indivizii care 
urmăresc maximizarea profitului ar asigura în acelaşi timp şi beneficiul social al întregii 
comunităţi. Cum astfel de economii nu se găsesc în viaţa reală, pieţele se confruntă cu 
imperfecţiuni, uneori chiar pieţe de care este nevoie nu există, se manifestă externalităţi 
precum încălzirea globală, fumatul în locuri publice, consumul de alcool sau de droguri 
(Moşteanu, 2007).  Aceasta înseamnă că în loc de a maximiza bunăstarea socială a întregii 
comunităţi, mecanismul preţurilor alocă ineficient resursele şi produce inechitate 
nejustificată în distribuirea venitului şi a averii. Statul intervine pe piaţă din două motive: 
eşecul pieţei şi redistribuirea venitului.  

Conceptul de eşec al pieţei descrie eşecul economiei de piaţă de a realiza o alocare 
eficientă a resuselor. John Stuart Mill a fost printre primii care au observat eşecul pieţei, 
manifestat prin dificultăţile întâmpinate la colectarea resurselor financiare de la utilizatorii 
serviciilor furnizate de un far maritim folosit ca reper în navigaţie. În literatura de 
specialitate, acesta este exemplul cel mai citat de bun public pur. 
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Redistribuirea veniturilor, însemnând colectarea de resurse de la populaţie şi 
direcţionarea acestora către anumite grupuri sociale, reprezintă cel de-al doilea motiv pentru 
care statul intervine în economie.  

Funcţiile exercitate de stat de-a lungul timpului au suferit modificări considerabile, însă 
una singură a rămas neschimbată: monopolul violenţei (engl. monopoly of violence), în sensul că 
statul este chemat pentru a impune legea şi ordinea (Lipsey, Chrysral, 2004, p. 317).  

Deşi Adam Smith este cel care a introdus sloganul „laissez faire, laissez passer”, acesta a 
recunoscut rolul statului pentru furnizarea unor bunuri publice minimale. Acesta considera că 
finanţele publice, definite ca fluxuri de resurse ce presupun mobilizarea, transferul, cheltuirea şi 
managementul acestora de către autorităţile statului, reprezintă responsabilitatea unui suveran sau 
legiuitor. În viziunea lui, aceste responsabilităţi urmăreau atingerea a două obiective distincte: 
asigurarea unor venituri pentru populaţie, sau mai degrabă crearea unui cadru care să îi permită să îşi 
realizeze singură aceste venituri, şi asigurarea unor venituri pentru stat, care să fie suficiente pentru 
furnizarea de bunuri şi servicii publice. Se urmăreşte astfel atât bunăstarea populaţiei, cât şi bunăstarea 
conducerii unui stat. 

Bunurile şi serviciile despre care vorbea Adam Smith în lucrarea sa Avuţia 
Naţiunilor, cunoscute mai degrabă ca funcţii ale statului, sunt apărarea naţională, justiţia şi 
construirea şi întreţinerea de lucrări şi instituţii publice (Smith, Adam, 1992). 

Într-o economie modernă, caracterizată de complexitate, furnizarea acestor bunuri şi 
servicii de către autoritatea de stat nu este deloc o sarcină uşoară, iar ţările ale căror guverne 
nu au reuşit acest lucru, cel mai adesea, nu s-au dezvoltat din punct de vedere economic.  

Toate serviciile furnizate de guvern şi de instituţiile publice pot fi considerate, la 
modul general, bunuri şi servicii publice, în sensul că determină coordonatele generale ale 
traiului zilnic şi furnizează un instrument de ordine şi predictibilitate în viaţa indivizilor. Din 
cauza comportamentului pasagerului clandestin, astfel de bunuri nu pot fi finanţate prin 
mecanismul pieţei sau prin contribuţii voluntare. 

 
2. Scurt istoric şi scopul analizei cost-beneficiu  

 
Prin proiectele de investiţii publice, guvernul unui stat nu urmăreşte maximizarea profitului, 
cum este cazul sectorului privat, ci maximizarea bunăstării sociale, care se manifestă prin 
asigurarea apărării naţionale, a legii şi a ordinii, a educaţiei, construcţiei de drumuri ş.a. 
Aceasta nu înseamnă că proiectele de investiţii publice nu sunt supuse unei evaluări 
eficiente. Analiza cost-beneficiu permite decidenţilor să facă ceea ce o piaţă perfectă 
realizează, şi anume alocarea resurselor pentru un proiect, atât timp cât beneficiul marginal 
social depăşeşte costul marginal social. Ruben P. Mendez consideră că analiza cost-
beneficiu, ca metodă de evaluare a proiectelor de investiţii publice, este mult mai dezvoltată 
decât analiza profitabilităţii întreprinderilor, însă nu este riguros aplicată (Mendez, 1992). 

Analiza cost-beneficiu estimează şi însumează echivalentul bănesc al costurilor şi 
beneficiilor sociale prezente şi viitoare, din punct de vedere al cetăţenilor, aferente 
proiectelor de investiţii publice, pentru a se decide dacă acestea sunt în interesul publicului. 
Proiectele de investiţii pot lua forma construirii de baraje şi autostrăzi, implementarea de 
programe de perfecţionare sau programe privind sistemele medicale. Domeniul căruia i-a 
fost acordată cea mai mare atenţie în ceea ce priveşte studiile pe baza analizei 
cost-beneficiul este domeniul transporturilor publice.  

Ideea unei astfel de contabilizări economice îi aparţine lui Jules Dupuit, un inginer 
francez al cărui articol din 1848, „Etudes theoritiques et pratiques sur le mouvment des eaux 
coutants” merită citit şi astăzi. Economistul englez Alfred Marshall a formulat o parte din 
conceptele ce reprezintă azi bazele analizei cost-beneficiu. Analiza cost-beneficiu a cunoscut 
o dezvoltare practică în urma reglementării reprezentate de Federal Navigation Act din 
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1936, Statele Unite ale Americii. Prin această reglementare se cerea ca echipele americane 
de ingineri să implementeze proiecte de îmbunătăţire a sistemelor de canalizare când 
beneficiile totale depăşesc costurile de proiect. Prin aceasta, echipele de ingineri au creat 
metode sistematice de măsurare a unor astfel de beneficii şi costuri şi, foarte important de 
precizat, au făcut acest lucru fără asistenţă din partea economiştilor. Abia după aproximativ 
20 de ani, în anii 1950, economiştii au încercat să găsească un set de metode pentru 
măsurarea riguroasă a costurilor şi beneficiilor şi adoptarea unei decizii în legătură cu 
implementarea sau nu a unui proiect de investiţii publice.  

Analiza cost-beneficiu poate fi utilizată ori de câte ori trebuie să se ia o decizie şi 
nu se limitează la o anumită disciplină academică, sau la un anumit sector, aceasta făcând 
apel la elemente de management, de finanţe sau de ştiinţe sociale.   
  

3. Principiile analizei cost-beneficiu 
 
La prima vedere, analiza cost-beneficiu pare un simplu exerciţiu de contabilitate care 
presupune compararea costurilor şi a beneficiilor prezente şi viitoare, actualizate şi agregate, 
şi alegerea proiectului de investiţii publice dacă valoarea prezentă netă este pozitivă sau 
alegerea proiectului cu cea mai mare valoarea prezentă netă pozitivă, atunci când trebuie 
implementat doar unul dintre proiecte (Văcărel, 2004,  p. 171). 
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unde: 
VPN = valoarea prezentă netă; 
I0 = capitalul iniţial investit; 
n = durata de viaţă a investiţiei; 

N10 B....B,B : beneficiile generate de proiectul de investiţii publice în fiecare an; 
N10 C....C,C : costurile aferente proiectului de investiţii publice în fiecare an. 

În practică însă, analiza implică mai multe calcule economice şi financiare 
complexe, economiştii recurgând uneori şi la metode de studiu empirice. Una dintre 
problemele analizei cost-beneficiu este că agregarea multor componente de cost şi beneficiu 
este uneori intuitivă, iar pentru alte componente nici măcar intuiţia nu poate sugera metode 
de măsurare. De aceea, este necesar un set de principii de bază care să folosească drept ghid.
   

3.1. Unitatea de măsură comună 
Pentru a ajunge la o concluzie relevantă legată de utilitatea unui proiect, toate costurile şi 

beneficiile acestuia trebuie să fie exprimate într-o unitate de măsură comună, cea mai convenabilă 
fiind banii, trebuie ajustate în funcţie de rata inflaţiei şi exprimate în valori prezente.  

Un program poate furniza beneficii care nu sunt direct exprimate în bani, precum 
timpul economist de călători, creşterea siguranţei şi reducerea riscului de accidente, 
salvarea de vieţei omeneşti ca urmare a unui program public de îmbunătăţire a unei 
autostrăzi. Se pune problema cum se pot cuantifica în bani aceste beneficii.  

Având în vedere expresia atât de adevărată că „timpul înseamnă bani”, pentru a 
face analiza cost-beneficiu trebuie să se ştie cât anume. În deceniul trecut, în Boston Rosen 
et al., 2008, p. 150), a fost implementat proiectul „Big Dig”, care presupunea construcţia de 
noi drumuri şi a unui tunel către Aeroportul Logan. O componentă de bază a acestui proiect 
era o nouă autostradă, al cărei cost se ridica la cifra de 6,5 miliarde dolari. S-a estimat că, 
odată cu această autostradă, călătoria din oraş până la aeroport se va reduce de la 45 de 
minute la 8 minute. Aici apare marae provocare de a cuantifica bănesc timpul economisit.  
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O modalitate de a estima valoarea timpului este de a face apel la teoria alegerii venit-timp 
liber. Oamenii care au control asupra numărului de ore de lucrate vor munci până când 
valoarea subiectivă a timpului liber este egală cu venitul net câştigat pe oră. Dacă 
valorificarea timpului liber este mai mare decât salariul, atunci s-ar munci mai puţin, 
reducându-se beneficiul marginal al recreării. Dacă însă valorificarea timpului liber este mai 
mică, se munceşte mai mult, iar beneficiul marginal al activităţii de recreare creşte, deoarece 
scade timpul liber. Pe o piaţă perfectă a forţei de muncă, care permite ajustarea liberă a 
orelor, cuantificarea timpului se materializează întotdeauna în valoarea salariului chiar şi în 
situaţia în care o parte din timpul economisit prin îmbunătăţirea condiţiilor de pe autostradă 
este dedicată recreării. Jonathan Gruber denumeşte această metodă metoda valorii de piaţă 
(engl. market – based), iar instrumentul folosit este salariul net (Gruber, 2005, p.199).  Deşi 
această abordare este utilă, ea se confruntă cu două mari dificultăţi. Pe de o parte, persoanele 
nu îşi pot ajusta după bunul plac orele de lucru şi timpul liber, iar, pe de altă parte, nu toate 
utilizările timpului liber sunt echivalente. Cu scopul de a evita mai mult timp petrecut pe 
autostradă, o persoană căreia îi displace să conducă este dispusă să plătească o sumă care să 
depăşească venitul net. Însă, pentru o persoană care obişnuia să conducă de plăcere la sfârşit 
de săptămână, este posibil să nu conteze costul de oportunitate al timpului, în special dacă 
aceasta oricum nu lucra atunci. De asemenea, pe timpul verii, locul de muncă poate fi dotat 
cu aparate de aer condiţionat, facilitate de care salariatul nu beneficiază şi acasă. Acest lucru 
poate însemna o preţuire mai mare a timpului la birou decât salariul câştigat. În plus, poate fi 
preţuit şi faptul că este un mediu confortabil. Astfel, satisfacţia totală la locul de muncă 
depăşeşte salariul. Valoarea timpului liber este dată de respectiva satisfacţie totală, nu doar 
de partea materială, salariul situându-se sub beneficiul total al timpului economisit. 

O altă metodă de estimare a timpului economisit este de a analiza alegerea dintre 
diferite moduri de transport care implică durate diferite de călătorie. Să presupunem că 
într-o anumită comunitate oamenii pot face naveta la muncă fie cu autobuzul, fie cu metroul. 
Metroul călătoreşte mai repede, dar este mult mai scump. Calculând suma de bani pe care 
aceştia sunt dispuşi să o plătească în plus pentru a călători cu metroul, se poate deduce cât 
sunt dispuşi să plătească pentru a reduce timpul pe navetă, atribuind astfel o valoare 
timpului. Desigur, şi alte caracteristici, precum venitul, afectează alegerea oamenilor cu 
privire la mijlocul de transport.  

 
Evaluarea unei vieţi omeneşti constituie cel mai greu aspect al analizei                        

cost-beneficiu.  
Prima metodă de evaluare este metoda valorii de piaţă sau a câştigurilor pierdute 

(engl. lost earnings), care se referă la calcularea valorii prezente a viitoarelor fluxuri de 
venit. Dacă o persoană decedează ca urmare a unui anumit proiect, costul pentru societate 
este chiar valoarea aşteptată prezentă a veniturilor pe care persoana în cauză le-ar fi realizat. 
Această abordare este cel mai adesea folosită în justiţie, pentru a determina compensaţia pe 
care rudele victimelor unor accidente ar trebui să o primească. Problema cu această metodă 
este că, folosind ca flux de venituri salariul, orice moment care nu este petrecut la serviciu 
nu este valorificat, metoda fiind respinsă de mulţi economişti.  

O a doua metodă este cea a studiului de piaţă (engl. survey-based), care urmăreşte 
chestionarea indivizilor pentru a afla cum îşi evaluează ei propria viaţă. Aceasta este desigur 
o întrebare destul de dificilă, o abordare mai generală fiind adresarea de întrebări legate de 
aspecte care pot schimba probabilitatea de deces. Anumite proiecte de investiţii publice nu 
afectează cu certitudine viaţa indivizilor, existând în schimb o modificare a probabilităţii de 
deces. De exemplu (Rosen et al., 2008, p. 164), nu se ştie că cercetarea pentru cancer va 
salva viaţa, iar tot ceea ce poate fi spus este că ea poate reduce probabilitatea de deces. 
Motivul pentru care această distincţie este atât de importantă este că, deşi oamenii consideră 
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că viaţa lor are o valoare infinită, ei acceptă în mod constant creşterea probabilităţii de deces 
pentru sume finite de bani. O persoană care conduce o maşină mai mică şi mai uşoară este 
predispusă unei probabilităţi mai mari de deces într-un accident auto decât cineva cu o 
maşină mai mare şi grea, considerând toate celelalte aspecte identice. Oamenii sunt dispuşi 
să accepte o creştere a riscului de deces, din cauza banilor economisiţi în urma achiziţionării 
maşinii mai mici.  

A treia metodă de evaluare a vieţilor omeneşti este cea care are la bază preferinţa 
pentru risc, în funcţie de alegerea făcută. Anumite slujbe presupun o probabilitate de deces 
mai ridicată decât altele. Comparând doi muncitori care au calificări identice pentru slujbă, 
în materie de educaţie, experienţă etc., dar unul are o slujbă mai riscantă, este de aşteptat ca 
acesta din urmă să aibă un salariu mai mare pentru a compensa probabilitatea mai ridicată de 
deces. Se poate atribui o valoare vieţii estimând preţul pe care persoanele l-ar plăti pentru a 
îşi reduce probabilitatea de deces, acesta fiind dat de diferenţa dintre cele două salarii. 
Neajunsurile acestei metode sunt că se fac o serie de presupuneri. Se consideră că oamenii 
deţin toate informaţiile şi au capacitatea de a identifica riscurile şi de a îşi exprima 
preferinţele în funcţie de risc-compensaţie.  

O altă metodă de măsurare a vieţii omeneşti vizează alegerile guvernamentale şi 
această nouă abordare nu are la bază valorile atribuite de fiecare persoană în parte, ci se 
axează în schimb pe programele guvernamentale în derulare şi pe cât se cheltuieşte în cadrul 
acestora pentru salvarea vieţilor omeneşti. Faptul că guvernul este dispus să cheltuiască 
sume mari pentru creşterea siguranţei publice sugerează că sectorul public evaluează vieţile 
omeneşti la un nivel foarte ridicat.  

Guvernul canadian foloseşte o metodă pe bază de date statistice, ce ia în calcul 
numărul şi tipul accidentelor, calculează costul cu tratamentul şi costurile privind pierderea 
de venit, după care face extrapolări  pentru toată populaţia afectată (Treasury Board of 
Canada Secretariat, 1998). În literatura de specialitate, estimările empirice ale vieţii 
omeneşti variază între $200.000 şi $3.000.000. Departamentul de Transport din Canada 
foloseşte următoarele evaluări: pentru deces: $2.500.000; pentru accidente grave: $66.000 şi 
pentru răni uşoare: $25.0001.  

Chiar dacă marea majoritate a oamenilor sunt de părere că nu se poate pune preţ pe 
o viaţă salvată, viaţa oamenilor fiind de nepreţuit, din nefericire, lumea dispune de resurse 
limitate, iar singura întrebare în acest caz este dacă sunt folosite sau nu mijloace raţionale de 
stabilire a preţurilor.  
 

3.2. Actualizarea costurilor şi beneficiilor şi alegerea ratei de actualizare 
 

De regulă, costurile şi beneficiile se manifestă în timp, astfel încât pentru ca acestea 
să poată fi agregate şi comparate, cu scopul de a obţine un rezultat net relevant cu privire la 
finanţarea proiectului de investiţii publice, fluxurile de venituri şi cheltuieli trebuie 
actualizate toate la un anumit moment.  

Valoarea prezentă a unei sume viitoare de bani, reprezentată de suma maximă pe 
care o persoană este dispusă să o plătească în prezent pentru a avea dreptul să o primească în 
viitor, se face aplicând un simplu calcul de algebră, însă cea care prezintă dificultăţi este 
alegerea ratei de actualizare. Rata de actualizare aleasă de sectorul privat trebuie să reflecte 
o rată a investiţiilor existentă pentru proiecte de investiţii alternative. Dacă există o investiţie 
care are o rentabilitate anuală sigură de 10%, iar impozitul este de 50%, atunci acea 
investiţie aduce întreprinderii un câştig net de 5% pe an. Costul de oportunitate al 
direcţionării banilor către un nou proiect va fi reprezentat de rata de 5%, cea care ar trebui să 

                                                           
1 Evaluările sunt făcute în preţuri constante ale anului 1986. 
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fie utilizată drept rată de actualizare pentru orice investiţie nouă. Din punct de vedere 
conceptual, costul de oportunitate al firmei furnizează o valoare corectă a ratei de actualizare 
pentru aceasta. Se pune întrebarea dacă această rată poate fi de asemenea folosită şi de către 
sectorul public. Dacă guvernul îşi bazează calculele pe costul de oportunitate al sectorului 
privat, cea mai bună alternativă posibilă ar fi plasarea banilor în sectorul privat. Spre 
deosebire de sectorul privat, sectorul public nu îşi ghidează decizia  numai după câştigul 
obţinut în urma achitării impozitului, de vreme ce acesta este cel care îl colectează. Costul 
social al renunţării de a investi în sectorul privat este de 10% pentru guvern: 5% net şi 5% 
venit din impozit, deci acesta este rata folosită pentru actualizare. 

Un alt punct de vedere este ca evaluarea cheltuielilor publice să ia în calcul rata 
socială de actualizare, care măsoară valoarea pe care societatea o atribuie consumului care 
este sacrificat în prezent. Rata socială de actualizare este mai redusă, din mai multe motive. 
În primul rând, la nivel teoretic, statul este preocupat de generaţiile viitoare. Sectorul privat 
alocă prea puţine resurse pentru economisire, aplicând o rată de actualizare prea mare pe 
veniturile viitoare. În al doilea rând, statul ar trebui să folosească acea rată de actualizare pe 
care oamenii ar folosi-o, dacă ar şti ceea ce este mai bine pentru ei. Acesta este rolul 
paternalist al statului, obligând cetăţenii să consume mai puţin în prezent şi, în schimb, să 
aibă mai mult în viitor, moment la care se presupune că îi vor mulţumi acestuia.  

Pentru o alegere cât mai riguroasă a ratei de actualizare, de regulă, se apelează şi la 
analiza de senzitivitate, pentru a vedea modul în care diferite rate de actualizare influenţează 
decizia. Astfel, în analiza cost-beneficiu a fost inclus riscul şi incertitudinea.  

Guvernele au folosit în timp o varietate de rate de actualizare, în funcţie de tipul de 
proiect de investiţii publice ce se dorea a fi implementat. În Statele Unite ale Americii, 
Oficiul pentru Management şi Buget (engl. Office of Management and Budget) a emis 
recent noi reguli, potrivit cărora agenţiilor federale li se cere să realizeze două analize 
separate la evaluarea proiectelor: una utilizând o rată reală de actualizare de 7%, iar cealaltă 
o rată de actualizare de 3%. 7% reprezintă rata de investire estimată de sectorul privat, fiind 
deci o rată de actualizare adecvată pentru proiectele care obţin resurse din investiţii private, 
iar 3% este o estimare a ratei la care societatea actualizează consumul viitor, fiind cea 
adecvată pentru proiectele care îşi iau resursele din consumul privat. Recomandările 
Oficiului de a utiliza ambele rate duc la observarea rezultatelor şi a diferenţelor 
considerabile sau nu ale acestora. Pentru proiectele de investiţii publice care afectează 
generaţiile viitoare, Oficiul pentru Managemant şi Buget recomandă încă o analiză de 
senzitivitate, utilizând alte două rate de actualizare, şi anume 1% şi 3%.  

În plus, costurile şi beneficiile trebuie măsurate în preţurile la nivelul unui singur 
an, valoarea reală a acestora fiind cea luată în calculul analizei-cost beneficiu, deoarece 
aceasta nu reflectă modificările cauzate numai de alterarea nivelului preţurilor.   



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

13 

13

3.3. Reflectarea evaluărilor analizei cost-beneficiu pe baza evaluărilor rezultate 
din comportamentul consumatorilor şi producătorilor 

Evaluările beneficiilor şi costurilor ar trebui să reflecte preferinţele în urma unor 
alegeri care au fost făcute. Dacă oamenii pot să aleagă să parcheze mai aproape de destinaţia 
lor pentru o taxă de 50 de cenţi sau să parcheze mai departe şi să meargă cinci minute şi ei 
aleg să plătească banii şi să economisească timp şi efort, atunci ei au arătat că timpul este 
mai important pentru ei decât 10 cenţi pe minut. Dacă ar fi indiferenţi între cele două 
opţiuni, atunci aceştia ar fi dezvăluit că valoarea alocată timpului este de exact 10 cenţi pe 
minut. O mare provocare a analizei cost-beneficiu este găsirea unor alegeri din trecut care să 
dezvăluie astfel de tranzacţii şi echivelenţe ale preferinţelor.  

   
3.4. Evitatea dublei contabilizări 
Uneori, impactul unui proiect poate fi măsurat în două sau mai multe moduri. De 

exemplu, când o autostradă îmbunătăţită reduce timpul de călătorie şi riscul de rănire în 
accidente, valoarea caselor din zona respectivă poate să crească. Creşterea valorii caselor ca 
urmare a implementării proiectului reprezintă o modalitate bună, cel puţin ca principiu, de a 
măsura beneficiile unui proiect. Dar, dacă valoarea crescută a caselor este deja inclusă, nu 
mai este nevoie să se includă şi valoarea timpului economisit şi vieţile salvate ca urmare a 
îmbunătăţirii autostrăzii. Valoarea caselor a crescut din cauza beneficiilor timpului 
economisit şi a reducerii riscurilor. A include ambele creşteri, cea a creşterii valorii caselor 
împreună cu timpul economisit şi reducerea riscului, ar însemna o contabilizare dublă.   

Toate acestea fiind spuse, se poate concluziona că analiza cost-beneficiu este mult 
mai mult decât un exerciţiu de algebră, necesită studii aprofundate, comparaţii în timp, 
făcând apel la mai multe domenii, nu numai cel al finanţelor.  
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Rezumat. Studiul îşi propune o evaluare a echilibrului financiar în statele recent 

aderate la UE, pe anii 2000 şi 2005, şi menţionarea factorilor de dinamică a fenomenului. 
Pentru reliefarea poziţiei acestor ţări în comunitatea europeană, ca şi în cea mondială sunt 
făcute comparaţii cu nivelul mediu al statelor EMU;  de asemenea, este realizată o 
comparaţie a nivelului mediu al statelor EMU cu nivelul marilor puteri economice ale lumii.  
 

Cuvinte-cheie:  macroeconomie; echilibru financiar; indicatori bugetari; creştere 
economică; integrare europeană. 

Clasificare  REL: 8E , 8M, 16E, 18B, 18F. 
 

Echilibrul financiar în Uniunea Europeană (UE) este în bună măsură reflectat prin 
condiţiile Maastricht de accedere la Uniunea Monetară Europeană (EMU). În analizele 
privind echilibrul financiar sunt avuţi în vedere, în plus, indicatori precum rata în PIB a 
exportului net, rata în PIB a soldului contului curent ş.a.  

În analiza întreprinsă de noi am făcut o evaluare a echilibrului economico-financiar 
la nivel macro, în ipoteza că finanţarea nevoilor sociale generale se face prin produsul intern 
brut (PIB) şi prin investiţiile străine directe. În cadrul nevoilor sociale generale am inclus: 
soldul bugetului, formarea brută de capital, exportul net şi serviciul datoriei, exprimate toate 
ca ponderi în PIB; am exprimat similar investiţiile străine directe. Soldul acestei balanţe 
economico-financiare reprezintă sursa de finanţare a standardului de viaţă al populaţiei, 
peste aportul social reflectat prin soldul bugetului, exportul net şi îndatorare. 

În tabelul 1 am evidenţiat soldul net al finanţării standardului de viaţă, pentru ţările 
integrate în UE după 1 ianuarie 2004, comparativ cu situaţia medie  a ţărilor din EMU, în 
dinamica pe anii 2000 şi 2005. 

                                                                                                          Tabelul 1 
Soldul net al finanţării standardului de Indice de creştere (2000=100)  

Ţara 2000 2005  
Bulgaria 75,8 60,3 79,6 
Cehia 64,5 71,4 110,7 
Cipru 66,6 62,3 93,5 

Estonia 84,8 60,4 71,2 
Letonia 64,4 37,9 57,1 
Lituania 65,8 61,3 93,2 
Malta 60,1 59,5 99,0 

Polonia 66,7 70,9 106,3 
România 70,5 67,0 95,0 
Slovenia 64,4 68,9 107,0 
Slovacia 52,4 56,1 107,1 
Ungaria 52,9 52,1 99,5 

EMU 88,3 81,7 92,5 
Sursa: prelucrări făcute de noi. 
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Se constantă o diminuare relativ generalizată a indicelui soldului net (8 state din 
cele 12 analizate), inclusiv a mediei EMU. Diminuarea este puternică pentru  trei state 
(Bulgaria, Estonia şi Letonia) şi modică pentru restul (în limita a 6,5 puncte procentuale).  

Principalele cauze ale acestui fenomen se desprind din analiza dinamică a 
indicatorilor mai sus menţionaţi şi constau în:  

a)  accentuarea deficitului bugetar în cazul Ciprului, Sloveniei, Slovaciei şi 
Ungariei; de asemenea în cazul EMU; pentru restul statelor deficitul bugetar s-a ameliorat 
influenţând ca un factor favorabil; 

b)  efortul de capitalizare prin formarea brută de capital în cazul Bulgariei,  
Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României;  pentru restul statelor inclusiv EMU acest efort este 
relativ mai mic. Este de evidenţiat faptul că, pentru cele 5 ţări numite, creşterea relativă a 
efortului de capitalizare se datoreşte dinamicii nevaforabile a PIB,  ca şi nivelului redus sau 
învechit al înzestrării tehnice. Pentru celelalte ţări, ca şi, mai ales, pentru EMU creşterea 
reală a PIB şi/sau volumul mare al acestuia au dus la diminuarea ratei în PIB a formării brute 
de capital cu toate că valoric dimensiunea capitalizării a crescut; 

c)  accentuarea exportului net negativ în cazul Bulgariei, Estoniei, Letoniei, 
Lituaniei, Maltei şi României; accentuarea este la cota de 3:1 în cazul Bulgariei şi de 2:1 în 
cazul Estoniei, Letoniei şi României, ceea ce ridică problema capacităţii de finanţare în 
cazul în care fenomenul persistă.  În cazul celor trei ţări baltice fenomenul este asociat cu 
creşterea ratei în PIB a datoriei publice, ca şi a ratei în PIB a serviciului datoriei publice. 
Este de evidenţiat că pentru cele 12 ţări analizate este generalizat exportul net negativ atât în 
anul 2000, cât şi în anul 2005 (an pentru care face excepţie Cehia). Totodată media EMU 
pentru acest indicator a evoluat pozitiv de la 0,7% în anul 2000 la 1,5% în anul 2005; 

d)  accentuarea ratei în PIB a serviciului datoriei publice în cazul Bulgariei, 
Ciprului, Estoniei, Letoniei, Maltei, Poloniei şi Ungariei; accentuarea este la cote de 1,5:1 
până la 2,5:1 şi ajunge pentru unele ţări la nivelul de circa 20% (Bulgaria, Letonia, Ungaria); 

e)   diminuarea relativă a ratei în PIB a investiţiilor străine în cazul Cehiei, Ciprului, 
Estoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Slovaciei şi Ungariei; o tendinţă similară se 
regăseşte pe media statelor EMU, pentru care se înregistrează chiar o diminuare masivă de 
volum, fenomen întâlnit şi în cazul unora din statele numite. 

Pentru o comparaţie într-un context mai larg am determinat soldul net al finanţării 
standardului de viaţă pentru câteva din marile puteri economice ale lumii,  în dinamica pe 
anul 2000 şi 2005 (tabelul 2). 

Tabelul 2 
Soldul net al finanţării standardului de viaţă  

Ţara 2000 2005 
Indice de creştere 

(2000=100) 

EMU 88,3 81,7 92,5 
OECD 82,0 77,8 94,9 
SUA 78,9 73,5 93,2 
Rusia  93,4 99,4 106,4 
China 64,7 62,3 96,3 
Japonia 75,7 77,7 102,6 
India 69,9 59,6 85,3 

Sursa: prelucrări făcute de noi. 
 

În cazul marilor puteri economice ale lumii se constată o tendinţă asemănătoare de 
diminuare a indicelui soldului net în limita a 7,5 puncte procentuale. Excepţiile le reprezintă 
Rusia şi Japonia, pentru care se înregistrează creşteri de 6,4% şi, respectiv, 2,6%, precum şi 
India, pentru care se înregistrează o diminuare accentuată de 14,7% . Factorul determinant în 
cazul Indiei este o scădere cu circa 10,0 puncte procentuale a formării brute de capital, 
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diferenţa similară  celei  între nivelul de  59,6% din anul 2005 faţă de nivelul de 69,9% din 
anul 2000 al soldului net al standardului de viaţă. 

Cu excepţia Indiei pentru toate celelalte şase mari puteri economice ale lumii 
diminuarea soldului net este doar relativă, deoarece creşterea volumului PIB a dus la 
creşterea volumului soldului net. 

Nivelul înalt de capitalizare din aceste ţări (cu excepţia Chinei şi Indiei) asigură o 
evoluţie favorabilă capitalizării, cu toate că rata ei în PIB este în jur de 20%. În termeni 
relativi efortul de capitalizare al acestor ţări apare ca sensibil mai mic decât în celelalte în 
care această rată se întâlneşte frecvent la niveluri de peste 25%, respectiv peste 33% în cazul 
Indiei şi peste 43% în cazul Chinei. 

În ce priveşte Rusia, factorii favorizanţi ai creşterii indicelui soldului net sunt rata 
soldului bugetar (pozitivă la nivele de 7% şi 10% în anii 2000, respectiv 2005) şi rata 
exportului net (pozitivă la nivele de 12,7% şi 13,5% în anii 2000, respectiv 2005). 
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Rezumat. Aderarea României la Uniunea Europeană presupune multiple transfor-
mări cu impact direct asupra multor domenii, printre care şi  cel privind legislaţia, mai ales 
în domeniul economic, fiscal. Sistemul de impozite şi taxe ar trebui să fie cât mai eficient şi 
echitabil. 

Una din problemele importante este suveranitatea statului devenit membru al unei 
organizaţii regionale, suveranitatea sa fiscală, atributele statului în acest domeniu. Cine poate 
decide politica fiscală, impozitele directe sau impozitele pe consum? Este afectată prin această 
aderare suveranitatea statului, suveranitatea sa fiscală? Sunt câteva întrebări considerate ca 
foarte importante pentru care încercăm să dăm un răspuns în această lucrare. 

 
Cuvinte-cheie: suveranitate; suveranitate fiscală; aderare; politică fiscală; legea 

comunităţii europene. 
 
Clasificare REL: I 10, J 10, E 13, G 20 

 
1. Suveranitate şi suveranitate fiscală 
Suveranitatea este o trăsătură, un atribut al statului, dar şi un principiu fundamental 

al relaţiilor dintre state. Cooperarea dintre state este posibilă numai pe baza 
consimţământului statelor suverane, participarea lor conştientă şi angajată. De asemenea, 
cooperarea dintre state presupune acte de suveranitate, manifestări de voinţă ale statelor de a 
accepta sau nu, de a-şi însuşi sau nu noi forme de colaborare.  

Societatea internaţională contemporană a cunoscut în ultimele decenii multiple 
evoluţii. În condiţiile globalizării au apărut numeroase forţe transnaţionale, iar statele 
naţionale nu s-au mai dovedit pe deplin capabile să ţină pasul cu noile „sfidări” ce se 
înregistrează pe arena mondială. Totodată, a crescut posibilitatea indivizilor de a participa 
direct la viaţa internaţională, de a se adresa direct unor forumuri sau instanţe internaţionale, 
ceea ce „erodează” caracterul „absolut” al suveranităţii (Careau, 2001, p. 35). Ca regulă 
generală, constituţia fiecărui stat consacră trăsăturile autorităţii publice. Astfel, Constituţia 
României consfinţeşte faptul că statul român este un stat naţional, suveran şi independent, 
unitar şi indivizibil. Totodată, se consacră principiul suveranităţii astfel: suveranitatea 
naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative.  

Independenţa – ca latură a suveranităţii ce exprimă neatârnarea statului în relaţiile 
sale cu alte state – dă statului naţional acea putere de decizie care-i permite să-şi armonizeze 
interesele sale legitime cu cele ale altor state  (Mazilu, 2005, p. 215).    

Suveranitatea constituie mijlocul principal prin care puterea de stat îşi realizează 
obiectivele în privinţa organizării şi dezvoltării relaţiilor sociale interne şi temelia stabilirii şi 
desfăşurării relaţiilor sale pe plan extern (Geamănu, 1981, p. 137). 
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Prin aceste trăsături, suveranitatea este, din punct de vedere juridic, o instituţie 
centrală în diferite ramuri de drept. 

În dreptul financiar intern şi în cel internaţional suveranitatea fiscală este 
consacrată şi se manifestă ca atare. 

Pe plan intern, suveranitatea fiscală este competenţa exclusivă a statului în domeniul fiscal, 
drept pe care nu-l împarte cu nimeni şi asupra modului în care îşi exercită acest drept nu răspunde faţă 
de nicio instanţă sau organism internaţional (Condor, 1999, p. 137). 

Alţi specialişti (Cartou, 1981, p. 14)  apreciază că „suveranitatea fiscală poate fi 
definită ca putere de a institui un sistem de impozite, fie pe cale legislativă, fie pe cale 
regulamentară, care posedă o autonomie tehnică în raport cu sistemele susceptibile de a intra 
în concurenţă cu el”. 

Fiecare stat are libertate deplină pentru a alege sistemul fiscal pe care intenţionează 
să-l introducă, a preciza impozitele care-l compun, contribuabilii, baza de impozitare, cotele 
de impunere, termenele de plată, sancţiunile şi facilităţile (Văcărel, 1995, p. 33).  Această 
manifestare a libertăţii statului în domeniul fiscal este consacrată în practica fiscală şi în 
literatura de specialitate drept suveranitate fiscală. Dreptul unui stat de a  institui şi percepe 
impozite pe un anumit teritoriu este suveranitatea fiscală, adică un atribut exclusiv al său” 
(Văcărel, 1995). 

Pentru definirea acestui atribut esenţial apreciem că trebuie considerate şi 
elementele constitutive ale unui cadru în amonte şi în aval de „instituirea şi perceperea de 
impozite”, respectiv politica financiară şi fiscală, aparatul financiar împreună cu metodele 
administrative de conducere în domeniul fiscal şi cu normele juridice specifice (Roman, 
2006, pp. 78-79).  

Sarcină de bază a fiecărui stat, izvorâtă din necesitatea constituirii fondurilor 
publice, care să permită autorităţii publice să-şi exercite funcţiile sale interne şi externe, 
„suveranitatea fiscală reprezintă dreptul de necontestat al statului de a-şi stabili în mod liber 
şi independent, în primul rând, sistemul de impozite, taxe, contribuţii, iar, în al doilea rând, 
dar nu mai puţin important, de a stabili politica fiscală a guvernului, precum şi aparatul 
financiar-fiscal, metodele administrative de conducere în domeniul fiscal, normele juridice 
specifice“ (Roman, 2006, p. 75). 

 
2. Raportul suveranitate politică-suveranitate fiscală 
În statele de tip unitar, de regulă, suveranitatea fiscală concordă cu cea politică 

(statală).Totuşi, prin reglementări interne ale unor astfel de state, se pot acorda autorităţilor 
administrativ-teritoriale drepturi limitate de a stabili impozite şi taxe la nivelul local 
respectiv; li se acordă, între anumite limite, suveranitate fiscală, dar nu  se aduce atingere 
prin aceasta suveranităţii politice (statale). 

În statele de tip federal, cele două suveranităţi (cea politică şi cea fiscală) se 
suprapun, de regulă, numai la nivel federal, în celelalte cazuri autorităţile publice ale statelor 
membre, dar şi cele locale, beneficiind de o suveranitate fiscală limitată care nu lezează 
suveranitatea statului federal. 

În cazul în care suveranitatea fiscală nu se suprapune cu suveranitatea statului, 
există posibilitatea ca, spre exemplu, deşi două state încheie convenţie fiscală în scopul 
evitării dublei impuneri, totuşi aceasta să se producă, contrar scopului convenţiei, în situaţia 
perceperii unor impozite şi taxe locale instituite de autorităţi publice locale în virtutea 
suveranităţii lor fiscale limitate, dacă aceste impozite şi  taxe nu au fost cuprinse în textul 
convenţiei. 
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3. Suveranitatea fiscală în România – stat membru al Uniunii Europene 
 
3.1. Suveranitatea şi dreptul comunitar 

 
Prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană se reflectă, pe de o parte, 

decizia guvernelor statelor membre de acceptare a aderării României la grupul european al celor 
25, iar, pe de altă parte, decizia României de a deveni membră a acestui grup.  

Semnificaţia juridică a acestui tratat este aceea că, începând de la 1 ianuarie 2007, 
România a devenit membru cu obligaţii şi drepturi depline al Uniunii Europene. Astfel 
România este beneficiar de drepturi şi avantaje din partea Uniunii Europene, dar îi revin şi 
obligaţii, contribuţii, participare la eforturile comune de asigurare a dezvoltării construcţiei 
europene. Trebuie menţionat faptul că există o ordine juridică autonomă, integrată în dreptul 
statelor membre. Ordinea juridică autonomă este apreciată ca un „ansamblu organizat şi 
structurat de norme juridice având surse proprii, dotat cu organe şi proceduri capabile să le 
emită, să le interpreteze, precum şi să-i constate şi să-i sancţioneze, dacă e cazul, încălcările 
(Isac, 1999, p. 117)“. Ordinea juridică autonomă este distinctă de dreptul internaţional şi de 
cel intern, existând totuşi o relaţie specială între dreptul comunităţilor şi cel al statelor 
membre. 

Important de subliniat este faptul că  tratatele comunitare au instituit o noua formă 
de ordine juridică în favoarea căreia statele şi-au limitat, în domenii din ce in ce mai 
extinse, drepturile suverane şi ai cărei subiecţi sunt nu numai statele membre, ci şi rezidenţii 
acestora. O trăsătură importantă a acestei noi ordini juridice este preeminenţa sa în raport cu 
statele membre (Popescu et al., 2005). 

Manifestându-şi suveranitatea, statele aderă la organizaţii regionale, internaţionale, 
pe baza acordului de voinţă liber exprimat, dar, în acelaşi timp, în anumite domenii îşi 
restrâng suveranitatea, acceptând, cuprinzând în normele interne prevederi ale dreptului 
comunitar. Dacă sunt probleme financiare şi fiscale, atunci suveranitatea fiscală (internă) 
este şi ea limitată, statul fiind obligat să cuprindă, să prevadă, să aplice reglementări 
comunitare. 

Pentru a înţelege forţa reglementărilor comunitare în sens generic, trebuie 
prezentate categoriile regulilor de drept comunitar: 

 dreptul originar – cuprinde regulile care se regăsesc în Tratatele fondatoare şi în 
instrumentele juridice care le sunt anexate sau care le aduc modificări (Popescu et 
al., 2005, p.  96); 

 dreptul derivat – cuprinde acte emise de organele comunitare: regulamente, 
directive, decizii, avize şi recomandări (Popescu et al., 2005, p.  96); 

• Regulamentele au aplicatibilitate generală, sunt obligatorii în toate elementele 
componente şi impun statelor membre atât rezultatul care trebuie atins, cât şi 
modalităţile de aplicare şi de execuţie; sunt direct aplicabile în statele membre 
şi nu de către statele membre; 

• Directivele reprezintă  un act juridic cu efecte pe două planuri: intern şi 
comunitar; ele sunt obligatorii în ceea ce priveşte rezultatele de atins, nu sunt 
imediat aplicabile .Ele trebuie transpuse în dreptul intern şi stabilesc un 
termen destinatarilor pentru atingerea rezultatelor; 

• Deciziile sunt obligatorii în toate elementele lor pentru destinatarii precizaţi. 
Ele nu au aplicatibilitate generală. Ele precizează rezultatul de atins şi 
mijloacele de utilizat. De menţionat faptul  că statele stabilesc singure forma 
juridică de transpunere în dreptul intern; 

• Avizul şi recomandarea sunt acte comunitare de drept derivat (Isaac, 1999) 
care nu presupun constrângeri din punct de vedere juridic, dar sunt 
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instrumente utile de orientare a comportamentelor şi legislaţiilor (Popescu et 
al., 2005, p.  96). Pe lângă actele menţionate mai sus sunt şi alte acte numite 
acte atipice, actele instituţiilor neprevăzute de tratate. Acestea produc efecte 
juridice numai în relaţiile interinstituţionale. 

 dreptul convenţional – cuprinde actele convenţionale încheiate între statele 
membre sau între acestea, comunităţi şi state terţe; 

 dreptul jurisprudenţial – care cuprinde decizii ale Curţii Europene de Justiţie. 
Din cele menţionate se constată manifestări diferite de suveranitate, în general, şi 

pe anumite domenii în special, în funcţie de caracterul obligatoriu sau imperativ, sau de 
caracterul de recomandare al actelor emise de diferitele instituţii ale Uniunii Europene. 

 
3.2. Suveranitatea fiscală în România 

 
Prin Constituţia României, sunt prevăzute concepte fundamentale privind relaţiile 

internaţionale, dreptul internaţional şi dreptul intern. 
Legea fundamentală prevede că statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi 

cu bună credinţă obligaţiile ce-i  revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de 
Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern” .  

Astfel, convenţiile fiscale încheiate pentru evitarea dublei impuneri juridice 
internaţionale, acordurile de asociere, de aderare la diverse organisme regionale, 
internaţionale, din momentul ratificării de Parlament devin componente ale patrimoniului 
legislativ intern şi se aplică ca atare (Roman, 2006). 

Există astfel două mari aspecte: 
a) Coexistenţa a două legi speciale, prin una din ele recunoscându-se prioritatea 

celeilalte. 
Principiul de drept „speciallia generalibus derogant”, respectiv prioritatea unei legi 

speciale faţă de o lege generală se aplică şi în domeniul fiscal. Astfel, prin Codul fiscal se 
recunoaşte acest principiu: „dispoziţiile Codului fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte 
acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal”. 

Mai mult, prin Codul fiscal se recunoaşte caracterul de lege specială a unui tratat 
internaţional comparativ cu legea specială care este Codul fiscal: „Dacă orice prevedere a 
Codului fiscal contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică 
prevederea acelui tratat.”  Tratatele internaţionale semnate prin manifestarea independenţei 
şi suveranităţii statale pot astfel să cuprindă prevederi contrare aspectelor fiscale naţionale 
adoptate prin manifestarea suveranităţii fiscale şi, cu toate acestea, să deţină prioritate în 
aplicare, limitând aplicatibilitatea legii fiscale interne. 

b) Existenţa unei legi speciale (spre exemplu Codul fiscal) care în textul ei cuprinde 
reglementări comunitare devenite obligatorii prin aprobarea de către Parlamentul României, 
cum ar fi cele privind: 

– măsurile necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă 
şi schimb de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul 
taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi impozitului pe venit; 

– veniturile neimpozabile prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate 
prin acte normative; 

– formele de organizare pentru persoanele juridice străine (art . 201, alin  (4) Cod fiscal); 
– achiziţiile intracomunitare de bunuri; 
– livrările intracomunitare de bunuri; 
– nontransferurile ş.a. 
În ultimii ani până la momentul aderării, România a armonizat legislaţia fiscală 

naţională cu cea comunitară în ceea ce priveşte impozitele indirecte – taxa pe valoarea 
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adăugată, accizele şi taxele vamale (adoptarea Tarifului vamal integrat comunitar) şi a 
inserat în legislaţia naţională directive ale UE în domeniul impozitelor directe cum ar fi: 

– Directiva fuziunii (90/434/EEC) îndreptată împotriva amânării impozitării 
câştigurilor de capital în cazul anumitor tranzacţii internaţionale de restructurare 
de întreprinderi; 

– Directiva asupra întreprinderii-mamă şi a filialelor din state membre diferite 
(90/435/EEC); 

– Convenţia cu privire la eliminarea dublei impuneri, în legătură cu corectarea 
profiturilor întreprinderilor asociate (90/436/EEC). 

Adoptarea unui sistem comun de impozitare a TVA (Directiva a VI-a/1977) nu a 
fost urmată de o armonizare a bazelor de impozitare şi a nivelurilor aferente, dorindu-se 
totuşi în viitor acest lucru. 

Orice propunere de armonizare a dispoziţiilor naţionale în materie de bază şi cotă de 
impunere prin intermediul legislaţiei comunitare trebuie să satisfacă principiul subsidiarităţii. Din 
punct de vedere economic acest criteriu prezintă trei aspecte consecutive (Duculescu, 2007, p. 33): 

– manifestarea externalităţilor transfrontaliere; 
– externalităţile nu pot fi atenuate decât prin coordonarea voluntară a statelor 

membre (manifestare a suveranităţii); 
– orice soluţie comunitară propusă nu trebuie să creeze probleme mai grave decât 

acelea pe care doreşte să le rezolve. 
* 

*     * 
 În concluzie, se poate aprecia că prin tratatele internaţionale a fost creată o ordine 

juridică comunitară  distinctă de ordinea juridică a statelor  membre, adică, după ce 
într-o primă etapă pe baza suveranităţii statale s-a aderat la Comunităţi, în etapele 
următoare pentru anumite domenii se abordează politici comune, se aplică 
reglementările comunitare limitându-se parţial suveranitatea statală, iar în anumite 
domenii fiscale suprimându-se suveranitatea fiscală. 

 A fost recunoscută prioritatea dreptului comunitar asupra dreptului intern al 
statelor şi aplicarea directă pe teritoriul ţărilor membre a prevederilor tratatelor, 
a dreptului comunitar subsidiar (a dreptului creat de organele comunitare). De 
asemenea, trebuie menţionat faptul că divizarea competenţelor, şi anume cât 
reglementează Uniunea Europeană şi cât statul naţional, îşi pune pecetea direct 
pe suveranitatea statelor membre, respectiv pe suveranitatea lor fiscală. 

 Creşterea competenţelor comunitare în diverse domenii datorită accentuării şi 
diversificării procesului de integrare a condus la probleme juridice noi, de 
anumit interes, în domeniul exercitării competenţelor de către instituţiile 
comunitare în relaţiile acestora cu statele membre. Astfel, sunt situaţii în care 
cadrul juridic comunitar este depăşit de amploarea şi volumul activităţilor din 
spaţiul comunitar. 

În scopul configurării cadrului comunitar pentru libera circulaţie a bunurilor şi a 
serviciilor s-a impus în perioada de început armonizarea impozitelor indirecte limitându-se 
suveranitatea fiscală a statelor membre în acest domeniu, lăsând a se înţelege că 
reglementarea impozitelor directe rămâne atribut fiscal al statelor naţionale. Dar 
manifestarea tot mai intensă a liberei circulaţii a persoanelor şi a capitalurilor, prevenirea şi 
combaterea concurenţei neloiale, a evaziunii fiscale a impus intervenţia dreptului comunitar 
şi în domeniul impozitelor directe (impunerea veniturilor sucursalelor, filialelor situate în 
mai multe state membre ş.a.), deci o diminuare a suveranităţii fiscale a statelor membre şi în 
domeniul impozitelor directe. 
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 Se manifestă de asemenea, o translare a unor competenţe de la nivel comunitar 
la nivel naţional şi invers, proporţiile fiind diferite, iar raportul cu suveranitatea statală şi 
fiscală este nuanţat în funcţie de limitările la care s-a recurs prin cadrul legislativ. 
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Rezumat. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte conceptul de concurenţă fiscală 
şi impactul acesteia asupra fenomenului de „exod al creierelor”, pe de o parte dar şi 
asupra confidenţialităţii informaţiilor bancare prin prisma politicilor promovate la nivel 
european şi mondial pentru combaterea fenomenului de concurenţă fiscală. 

Lucrarea va prezenta faptul că fenomenul de concurenţă fiscală, dar şi 
confidenţialitatea informaţiilor bancare sunt aspecte importante ale libertăţii indivizilor şi 
că împreună sunt necesare pentru o dezvoltare armonioasă a economiei mondiale.  În 
acelaşi timp însă, concurenţa fiscală poate avea un impact şi asupra „exodului creierelor”, 
fenomen considerat negativ pentru ţara sursă,  dar pozitiv pentru statul receptor. 

 
Cuvinte-cheie: competiţie fiscală; confidenţialitatea informaţiilor bancare; creşte-

rea economică mondială; schimb de informaţii; spălare de bani. 
 

REL: 10 – Economie şi globalizare (10C – Organizaţii economice internaţionale, 
10F – Mobilitatea internaţională a capitalului. Investiţii străine, 10G – Mobilitatea 
internaţională a forţei de muncă. Migraţia). 
 

Noţiune polemică – dumping-ul fiscal sau concurenţa fiscală – se poate defini ca 
fiind  competiţia necooperantă între mai multe părţi implicate (actori publici) ce caută să 
îmbunătăţească atractivitatea teritoriilor lor printr-o fiscalitate avantajoasă, dar fără să îşi 
pună în pericol valoarea veniturilor publice necesare finanţării politicilor promovate. 
Concurenţa între sistemele fiscale din diferite ţări poate conduce de exemplu la reducerea 
unor cheltuieli publice sau la o regândire a presiunii fiscale. Astfel fiecare ţară îşi va 
reevalua propriul sistem fiscal încercând ca prin reducerea cotei de impunere asupra 
factorilor mobili (munca şi capitalul) să atragă fie noi investiţii străine, fie să susţină costul 
şi dezvoltarea celor deja existente. Odată cu libera circulaţie a persoanelor în Uniunea 
Europeană, acestea îşi pot stabili rezidenţa în statul care le oferă combinaţia personală 
optimă între presiunea fiscală resimţită şi bunurile publice primite.  

De cele mai multe ori fenomenul de concurenţă fiscală este considerat ca având o 
influenţă mai puţin bună asupra statelor, aşa cum remarca şi OCDE-ul prin raportul întocmit 
în 1998, „ea influenţează  fluxurile financiare, descurajează respectarea prevederilor fiscale, 
transferă o parte din cheltuielile fiscale asupra bazelor de impozitare mai puţin mobile” . 

Din punct de vedere al concurenţei fiscale asupra impozitării veniturilor din salarii 
ar trebui să avem în vedere următoarele aspecte:     

– care este salariul orar; 
– cât reprezintă contribuţiile sociale; 
– ce cote de impozitare se utilizează pentru stabilirea cuantumului impozitului. 
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De parte opusă se află protejarea confidenţialităţii datelor bancare – oricare individ 
are dreptul la asigurarea „intimităţii” sale financiare -  datele privind valoarea veniturilor, 
cheltuielilor, investiţiilor şi a averii fiecăruia să rămână secrete. Încălcarea acestui drept 
pune în pericol alte drepturi fundamentele, printre care enumerăm  dreptul de a avea 
proprietăţi, libertatea de exprimare, dreptul la libertate economică etc. (Constituţia României 
prevede aceste drepturi în Capitotul II – Drepturile şi Libertăţile fundamentale). 

În Statele Unite ale Americii, unde libertatea indivizilor este protejată printr-o serie 
de legi,  al IV-lea Amendament al Constituţiei interzice cu vehemenţă emiterea unor 
mandate de căutare sau confiscările, fără existenţa unui motiv bine întemeiat, bazându-se pe 
o maximă celebră în Marea Britanie – „locuinţa fiecărui individ este castelul lui”, nimeni 
neavând dreptul să intre neinvitat (Rahn, Rugy, 2003, pp. 3-4). 

În 1976 Curtea Supremă a decis că toţi clienţii băncilor nu mai au niciun drept legal cu 
privire la  confidenţialitatea datelor deţinute de către instituţiile bancare bazându-se pe ideea că  
aceştia au renunţat în mod voluntar la intimitate făcând afaceri cu o instituţie bancară ale cărei 
înregistrări pot fi accesate de către autorităţile publice. Ca răspuns la această hotărâre, Congresul a 
aprobat în 1978 Actul cu privire la Drepturile Confidenţialităţii Financiare, lege ce oferă o 
protecţie statutară înregistrărilor bancare – nicio autoritate guvernamentală nu poate obţine sau 
accesa informaţiile financiare ale unui individ decât dacă acestea sunt descrise în amănunt. Mai 
mult, deţinătorul informaţiilor – clientul băncii – trebuie să îşi dea acordul pentru accesarea datelor 
sale, iar în caz contrar, trebuie să existe un mandat specific sau o citaţie din partea unei instituţii 
guvernamentale autorizate. 

Elveţia este unul dintre statele care are cel mai ridicat standard când vine vorba de 
confidenţialitatea informaţiilor bancare, încă din 1934 introducându-se sancţiuni penale 
pentru încălcarea secretului financiar. Germania a început în 1931 să-şi intensifice 
controalele asupra relaţiilor financiare cu străinătatea, Adolf Hitler  promulgând o lege prin 
care orice cetăţean al Germaniei care deţinea altfel de capital decât naţional era pedepsit cu 
moartea. Pentru ca legea să aibă impactul dorit, Gestapo-ul a început să spioneze băncile 
elveţiene fiind cunoscut faptul că mulţi dintre evreii germani aveau plasate acolo averile. În 
1932 a fost dată publicităţii o listă cu 2000 de cetăţeni francezi care aveau depozitate averile 
în băncile elveţiene, lista cuprinzând nume sonore la acea vreme – senatori, foşti miniştri, 
generali şi preoţi. Ca urmare a acestui fapt Franţa a făcut presiuni asupra Elveţiei să predea 
puterea legală asupra conturilor acestora. 

În 1990 o nouă ameninţare cu privire la confidenţialitatea informaţiilor bancare a 
apărut în urma eforturilor statelor de a combate efectele negative ale concurenţei fiscale. 
Aceste eforturi presupun, de cele mai multe ori, ca statele să facă schimb de informaţii 
financiare şi fiscale. În conformitate cu raportul OCDE (1998) a început promovarea unor 
politici menite să pună presiune asupra unor ţări considerate paradisuri fiscale – Elveţia, 
Luxemboug, Liechtenstein, Bermude, Insulele Cayman – pentru ca acestea să îşi slăbească 
politicile de protejare a informaţiilor bancare deţinute, introducând noţiunea de „concurenţă 
fiscală dăunătoare”. De cele mai multe ori, acest fenomen este legat de eforturile făcute 
pentru combaterea terorismului sau pentru prevenirea fenomenului de spălare a banilor, dar 
scopul ascuns este acela a de a avea acces la informaţii cu privire la sistemele fiscale ale 
ţărilor concurente.  

În România, din 1998, s-a reglementat secretul profesional în domeniul bancar şi 
schimbul de informaţii între autorităţi, prin legea bancară (Legea nr. 58/1998, republicată 
Legea activităţii bancare – Capitolul VIII). Prevederile legale stipulează că informaţiile 
bancare pot fi furnizate la solicitarea scrisă a autorităţilor prevăzute de lege cu privire la 
posesorii conturilor şi a tranzacţiilor suspecte efectuate de către aceştia, pentru a urmări dacă 
operaţiunile respective au legătură cu spălarea de bani sau acţiuni de tip terorist. 
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În 2006, OG nr. 131, prin articolul 16, dă dreptul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) „să intre în calculatorul 
oamenilor fără a avea mandat de la judecător”. De asemenea, DIICOT „în scopul strângerii 
de probe sau al identificării făptuitorului, poate dispune, în condiţiile Codului de procedură 
penală, ori a altor legi speciale, următoarele măsuri:  

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; 
b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor; 
c) accesul la sisteme informatice”. 
În 2001, OECD-ul a întocmit un raport cu privire la concurenţa fiscală trecând pe 

lista neagră, a ţărilor posesoare a unor sisteme fiscale preferenţiale, 41 de ţări printre care 
Statele Unite ale Americii, Canada, Australia şi o serie de ţări europene. Raportul a prezentat 
motivele pentru care este necesar schimbul de informaţii cu privire la situaţiile bancare ale 
indivizilor argumentându-se că o serie de state încearcă să îşi implementeze sisteme de 
impozitare a propriilor cetăţenilor la scară mondială dorind să aibă acces la informaţiile cu 
privire la activitatea economică a indivizilor peste graniţele ţării.  

Raportul ONU (2001) propune înfiinţarea unui sistem global de impozitare a 
emigranţilor, propunere ce încalcă însă drepturile civile ale cetăţenilor. Propunerea este 
fundamentată pe ideea de „exod al creierelor – brain brain” şi se justifică prin aceea că ţara sursă 
este supusă unor pierderi economice majore dacă majoritatea indivizilor instruiţi emigrează.  

Această problemă este destul de delicată întrucât noţiunea de exod al creierelor 
indică cea mai sensibilă formă de transfer a unei tehnologii – cea a capitalul uman 
profesional. 

În raportul întocmit de OECD în 1987 noţiunea este explicată ca reprezentând un 
flux de du-te-vino între două state – un stat sursă şi un stat receptor. Dacă fluxul este realizat 
cu preponderenţă într-o direcţie putem vorbi de „câştig de creiere – brain gain” – pentru 
statul receptor, respectiv de „pierdere de creiere – brain drain” – pentru statul sursă. Tot aici 
mai apare şi noţiunea de „irosire a creierelor – brain waste”, reprezentând fenomenul ce 
apare atunci când migraţia are loc, dar postul vizat nu pune în evidenţă abilităţile dobândite 
prin educaţie. 

Exodul creierelor şi concurenţa fiscală sunt legate prin mobilitatea factorilor – în 
Uniunea Europeană  unde nu mai  există graniţe  integrarea culturală creşte şansele apariţiei 
fenomenului de emigrare. Studierea fenomenului de exod al creierelor se leagă de alegerea 
pe care atât individul care primeşte acest serviciu o face, cât şi de alegerea pe care o fac 
autorităţile publice. Dacă învăţământul este un bun public, iar statele nu îşi gestionează 
eficient resursele financiare publice, dar şi cheltuielile necesare furnizării de bunuri şi 
servicii publice se poate manifesta fenomenul de externalitate negativă. Astfel, în ţara sursă 
se vor înregistra venituri bugetare mai mici generate de diminuarea încasărilor bugetare, 
cheltuieli publice mai reduse, o mai slabă redistribuire a veniturilor şi în consecinţă o 
creştere economică mai redusă. 

Odată cu lărgirea UE există două categorii de state – cele vechi – dezvoltate şi cele 
noi – în curs de dezvoltare. Pentru atragerea forţei de muncă calificată, ţările Uniunii 
Europene implementează politici fiscale prin care urmăresc acordarea unor facilităţi fiscale 
în domenii precum: cercetare (Suedia, Danemarca), tehnologia informaţiei (Germania şi 
Anglia) sau medicină (Anglia). 

Putem preciza că în România se manifestă un fenomen de migraţie a creierelor, în 
special a celor foarte bine pregătite. Acest lucru se datorează, pe de o parte, salariilor foarte 
mici pe care le-ar obţine în ţară şi, pe de altă parte, condiţiilor mult mai bune de muncă ce le 
sunt oferite în străinătate. Un alt aspect pe care ar trebui să îl avem în vedere este acela ce se 
referă la faptul că, deşi după 2004 impunerea veniturilor din salarii se realizează prin 
aplicarea unei cote procentuale proporţionale de 16%, contribuţiile sociale au încă o valoare 
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ridicată de 17%. Acest lucru se constată şi la nivelul contribuabililor persoane juridice, unde 
statul român practică tot o cotă de 16% pentru impunerea profitului obţinut. Pe termen scurt 
se constată o creştere a investiţiilor străine în România, dar pe termen lung efectele 
concurenţei fiscale se vor face resimţite întrucât forţa de muncă calificată preferă să lucreze 
în străinătate. În anul 2005 persoanele cu vârsta între 26-40 de ani ce au emigrat reprezentau 
58,1% din total, faţă de 38,8% în anul 2000. 

O analiză mai atentă  a impactului concurenţei fiscale asupra impozitării forţei de 
muncă calificată ne arată că tinerii care aleg să studieze în străinătate sunt tot mai mulţi şi 
circa 99% dintre aceştia aleg să lucreze după terminarea studiilor tot în străinătate. În ţările 
dezvoltate se oferă tinerilor garanţia succesului, dar şi perspectiva unor câştiguri materiale 
superioare, celor ce ar putea fi obţinute în ţara de origine, în condiţiile unei presiunii fiscale 
optime. Trebuie subliniat că ţara receptoare beneficiază, astfel, de efectul capitalizării 
creierelor, pe când ţara de origine înregistrează o scurgere de creiere şi de aici o reducere a 
valorii adăugate ce ar fi putut duce la creşterea şi dezvoltarea societăţii.  

În România dintre cei aproximativ 9.500 de studenţii străini ce studiază în 
universităţi, doar 1.500 provin din ţările Uniunii Europene – 25, restul provenind din ţări 
precum Republica Moldova, Israel, Turcia, Grecia, Albania. Comparativ, Cehia importă de 
două ori mai multă inteligenţă decât exportă anual, iar Ungaria cu 60% mai mult. 

Pornind de la cele prezentate în lucrare, apreciem că efectele concurenţei fiscale 
asupra statelor lumii au amploare diferită, accentuând diferenţele deja existente între ţările 
dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, acestea din urmă fiind „lovite” de „concurenţa 
fiscală dăunătoare”. 
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Rezumat. Reforma profesiilor liberale este, în mare parte, greoaie, datorită 
dificultăţii separării reglementărilor strict necesare de cele care nu sunt necesare sau chiar 
dăunătoare consumatorilor şi profesiei în sine. Studiile elaborate la cererea Comisiei 
Europene au evidenţiat că există importante deosebiri în ceea ce priveşte nivelul 
reglementărilor existente în ţările membre UE, precum şi între diverse profesii liberale. 

Comisia Europeană consideră că cea mai bună cale pentru realizarea modernizării 
şi reformei în domeniu ar trebui să o constituie acţiunea voluntară a părţilor responsabile, 
autorităţile de reglementare sau asociaţiile de profesionişti cu rol de autoreglementare 
trebuind să reanalizeze cadrul legal existent şi să stabilească sfera reglementărilor strict 
necesare pentru realizarea unui obiectiv de interes public.  

Consiliul European din martie 2005 a subliniat importanţa promovării concurenţei 
în toate domeniile, inclusiv în sfera profesiilor liberale, cerând statelor membre să 
revizuiască legislaţia naţională, în sensul compatibilizării cu regulile comunitare, respectiv 
eliminarea barierelor şi deschiderea la concurenţă a pieţei interne. 

 
Cuvinte-cheie: profesii liberale; reformă; restricţii; concurenţă; reglementări. 
 
REL: 7H. 

 
Demersurile iniţiate de Comisia Europeană în reformarea, pe baze concurenţiale, a 

domeniului profesiilor liberale au avut deja unele rezultate, chiar dacă, până în prezent, nu 
s-a ajuns la un consens la nivel european.  

Autorităţile naţionale de concurenţă din statele membre au urmat exemplul 
Comisiei Europene şi s-au implicat activ, în special în perioada 2004-2005, în demararea 
procesului de reformă a profesiilor liberale din ţările lor. 

Activitatea acestora a fost nuanţată, în sensul că unele autorităţi (Danemarca, 
Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Polonia) au elaborat studii privind o serii de profesii 
liberale, scoţând în evidenţă factorii care împiedică dezvoltarea concurenţei. Pe de altă parte, 
alte autorităţi s-au angajat în consultări cu organismele de reglementare şi asociaţiile 
profesionale (Grecia, Cehia, Italia, Ungaria). 

S-au întreprins, de asemenea, o serie de acţiuni de succes în prevenirea introducerii 
în legislaţie a unor prevederi disproporţionate privind unele restricţii anticompetitive: în 
Lituania s-a reuşit eliminarea din Legea farmaciilor a dispoziţiilor privind proprietatea, 
publicitatea şi accesul pe piaţă şi s-au făcut propuneri de eliminare a onorariilor minime în 
cazul notarilor. În Ungaria şi Letonia s-au depus amendamente pentru a elimina din 
legislaţie prevederile cu privire la fixarea onorariilor, în timp ce alte patru ţări (Italia, 
Letonia, Lituania şi Slovacia) sunt implicate în amendarea restricţiilor calitative de acces în 
cazul avocaţilor, notarilor şi profesiilor tehnice. 
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Pe categorii de restricţii, stadiul reformei se prezintă astfel: 
 

1. Restricţiile de acces şi drepturile exclusive 
  

Aceste restricţii (calitative), precum şi drepturile exclusive, au rolul de a da 
asigurări că practicienii unei profesii au calificarea necesară şi că numai aceştia au dreptul 
de a exercita profesia respectivă, dându-se, în acest fel, un nivel acceptabil de siguranţă 
privind calitatea serviciului oferit. 

Există, însă, şi restricţii de ordin cantitativ privind accesul la practicarea anumitor 
profesii care, de cele mai multe ori, îmbracă forma stabilirii unui număr limitat de locuri 
vacante de către organizaţiile profesionale, fără a ţine cont de cerinţele reale ale pieţei. 

Limitele cantitative se bazează pe criteriul geografic şi demografic în cazul 
accesului la profesia de notar şi farmacist, pentru că se consideră că aceste servicii fac parte 
din categoria serviciilor de interes public, care trebuie asigurate pentru toţi cetăţenii de pe 
teritoriul unei ţări. Aproape toate statele membre păstrează aceste limitări (cu excepţia 
Sloveniei şi Marii Britanii), existând în planurile de reformă şi amendarea acestor restricţii, 
în sensul conferirii unui grad mai ridicat de libertate.  

Restricţiile calitative se regăsesc în aproape toate profesiile liberale. Reforma în 
această privinţă este mai uşoară, având în vedere adoptarea în septembrie 2005 a Directivei 
2005/36/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale, directivă ce trebuie transpusă în dreptul intern de către statele membre până cel 
târziu pe 20 octombrie 2007. 

În viitor, chiar dacă se vor păstra anumite restricţii necesare exercitării profesiilor 
liberale, acestea vor fi armonizate la nivelul UE, pentru a permite realizarea liberei circulaţii 
a serviciilor, cu efect asupra eliminării dreptului rezervat numai resortisanţilor de a accede la 
unele profesii liberale. 

 
2. Restricţii privind structura afacerii 
 
Mai puţin vizibile sunt progresele privind restricţiile existente în aproape toate 

statele membre, referitoare la structura afacerii şi forma de organizare. Practicienii sunt 
obligaţi în continuare să-şi exercite profesia individual sau în asociere cu alţi practicieni ai 
aceleiaşi profesii sau, în cazul asocierii cu alţi investitori, să păstreze regula ca practicianul 
să deţină majoritatea capitalului social sau a drepturilor de vot. Motivaţia constă în faptul că 
numai în acest fel este apărată independenţa profesiei şi calitatea serviciilor oferite.  

În Slovacia s-a reuşit introducerea în legislaţie a posibilităţii de a deschide farmacii şi 
pentru alţi investitori decât farmaciştii şi, astfel, şi posibilitatea creării de lanţuri de farmacii. 

În alte state membre (Belgia, Austria, Italia, Portugalia, Germania şi Marea 
Britanie) sunt în curs de realizare reformele privind structura afacerii care afectează, mai 
ales, profesiile de contabil, avocat, arhitect şi inginer.  

Oricum, toate statele membre vor amenda în viitor restricţiile privind structura 
afacerii în cazul profesiei de contabil/auditor, după adoptarea proiectului de Directivă 
privind auditul.  

 
3. Fixarea preţurilor 
 
Sunt încă multe state europene care păstrează dispoziţii legislative privind fixarea 

preţurilor în cadrul exercitării profesiilor liberale: 
– contabili/auditori – Grecia, Italia, Portugalia; 
– arhitecţi – Luxemburg, Cipru, Germania, Italia; 
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– consultanţi fiscali – Germania; 
– ingineri – Luxemburg, Cipru, Germania, Grecia, Italia; 
– avocaţi (limitat la câteva activităţi exclusive) – Cehia, Estonia, Franţa, Irlanda, 

Luxemburg, Polonia, Slovenia, Spania, Cipru, Germania, Grecia, Italia; 
– notari – Belgia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, 

Lituania, Slovacia, Slovenia, Spania, Cehia, Portugalia. 
Deşi toate aceste ţări au anunţat intenţia de a elimina din legislaţiile specifice 

dispoziţiile privind fixarea preţurilor, numai Germania, Slovenia, Italia şi Slovacia au 
început demersurile necesare. 

Nu toate intenţiile anunţate merg până la capăt cu reforma, existând şi cazuri în 
care se trece de la un nivel fix al preţului pentru un anumit serviciu la fixarea unui interval în 
care se poate negocia preţul (limită minimă şi maximă). 

Profesiile care au suscitat controverse majore pe linia eliminării dispoziţiilor 
privind fixarea preţurilor sunt cele de notar şi avocat, deoarece reprezentanţii acestor profesii 
argumentează necesitatea păstrării restricţiilor ca fiind absolut necesare pentru menţinerea 
prestigiului şi independenţei, precum şi pentru asigurarea de servicii de calitate.  

Ultimul argument este susţinut şi de faptul că practicienii competenţi şi cu prestigiu 
părăsesc profesia, iar atragerea de specialişti bine pregătiţi nu se poate face dacă nu există 
perspectiva unor recompense financiare pe măsură. 

Sigur că este adevărat că specialiştii competenţi au posibilitatea să-şi găsească alte 
locuri de muncă bine plătite, această situaţie fiind valabilă în orice profesie liberală. 

În plus, în cazul notarilor, există o cerere sigură1, rezultată din obligativitatea 
achiziţionării serviciilor notariale legate de o multitudine de acte juridice. 

În cazul altor profesii liberale, nu există limitări privind negocierea tarifelor şi nici 
siguranţă privind cererea, ceea ce nu a împiedicat dezvoltarea profesiei şi a pieţei, precum şi 
obţinerea unor recompense financiare considerate rezonabile de către practicieni. 

Olanda este singura ţară comunitară care a pus în practică măsuri substanţiale de 
reformă privind profesia de notar încă din anul 1999. Efecte s-au văzut în creşterea 
numărului de birouri notariale şi a numărului de candidaţi pentru exercitarea profesiei, deci 
o dezvoltare a pieţei, dar şi în creşterea onorariilor în domeniul actelor care aparţin dreptului 
familiei, însoţită  de o descreştere a onorariilor pentru tranzacţiile imobiliare. 

Analiza efectelor care au urmat dereglementării a condus la introducerea unor 
onorarii maximale în cazul actelor legate de dreptul familiei care se ajustează pe baze 
anuale, dorindu-se introducerea în scurt timp a posibilităţii ca notarii care nu doresc să 
devină independenţi să se poată angaja într-un birou notarial public. 

Recomandarea unui nivel de preţ sau fixarea unui nivel al acestuia este privită în 
dreptul concurenţei ca o practică restrictivă care poate afecta concurenţa, deoarece pe o piaţă 
concurenţială cu transparenţă suficientă orice concurent poate să ia cunoştinţă de preţurile 
practicate de alţi concurenţi, neavând însă o imagine asupra întregii pieţe. Rezultatul, 
respectiv preţul pe care îşi propun să-l obţină este determinat, în ultimă instanţă, în mod 
autonom.  

În cazul fixării preţului sau recomandării unui nivel de preţ, în cadrul unor 
organizaţii profesionale ai căror membri sunt concurenţi între ei, este vorba despre o practică 

                                                           
1 În cazul notarilor ne referim la aşa-numita „profesie a notarilor latini (“Latin notary profession” sau 

“Civil law notaries”) ce desemnează o persoană independentă, cu studii juridice care are şi atribuţii de a 
sfătui persoane de drept privat şi de a elabora proiecte de contracte, documente publice, precum şi de a 
îndeplini sarcini cvasijudiciare. Aceştia nu trebuie confundaţi cu funcţionarii publici, notarii fiind 
indepedenţi faţă de organismele statului şi obţinând venituri în mod independent, deşi sunt numiţi de 
stat şi investiţi cu o funcţie publică, iar biroul de exercitare a profesiei este, de asemenea, public. 
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concertată care limitează până la eliminare lupta de concurenţă în ceea ce priveşte preţul, 
întrucât dispare autonomia fiecărui concurent în luarea deciziilor care afectează afacerea 
proprie, comportamentul fiind similar cu al unui monopol care se comportă independent de 
clienţii săi în fixarea preţului. 
 

4. Preţuri recomandate 
 

Reprezentanţii profesiilor liberale consideră că stabilirea şi practicarea unor preţuri 
recomandate este necesară pentru a oferi consumatorului informaţii indirecte privind nivelul 
costurilor pentru serviciile pe care doreşte să le cumpere şi, în acelaşi timp, reprezintă o 
protecţie împotriva unei „concurenţe neloiale între practicieni”. 

Cu alte cuvinte, chiar organizaţiile profesionale consideră că, în lipsa fixării sau 
recomandării preţurilor, ar exista o concurenţă adevărată între practicieni. 

 
5. Restricţii privind publicitatea 

 
Această categorie de restricţii care pot afecta concurenţa face obiectul codurilor de 

etică şi conduită profesională, adoptate de fiecare organizaţie profesională, conform 
specificului profesiei. 

Restricţiile de publicitate sunt motivate de necesitatea protecţiei consumatorului 
împotriva  afirmaţiilor înşelătoare care pot să apară în diferite forme de publicitate uzitate în 
alte domenii, ceea ce previne „concurenţa neloială” şi protejează integritatea şi independenţa 
profesională. 

Reformele iniţiate în statele membre ale UE au cunoscut o opoziţie mai slabă în 
ceea ce priveşte relaxarea dispoziţiilor cu privire la utilizarea publicităţii.  

Deja în multe state s-au făcut progrese, fiind vorba doar de modificarea unor coduri 
adoptate de organizaţiile profesionale: în Italia, în domeniul arhitecturii şi ingineriei, sau 
Germania, în domeniul contabilităţii etc. 

Alte ţări (Danemarca, Estonia, Franţa, Germania şi Marea Britanie) sunt în curs de 
a modifica regulile de publicitate specifice tuturor categoriilor de profesii liberale (se va 
păstra în continuare  interdicţia de a utiliza publicitatea promoţională). 

Ungaria şi Franţa au cuprins în planul de reforme posibilitatea de a modifica 
regulile şi de a permite chiar publicitatea promoţională în anumite limite în cazul sectorului 
farmaceutic. Însă, majoritatea statelor au acceptat faptul că publicitatea joacă un rol 
important şi în educarea consumatorilor.  

Menţinerea unor restricţii în ceea ce priveşte publicitatea împiedică consumatorul să 
cunoască elemente de bază pe piaţă cum ar fi, de exemplu, locul unde poate găsi un expert. 

În ceea ce priveşte protecţia consumatorului faţă de publicitatea înşelătoare, există 
deja cadrul general adoptat în UE prin Directiva 84/450/EEC privind publicitatea 
înşelătoare, amendată prin Directiva 97/55/EC, transpusă deja în toate statele membre. 

În multe cazuri, restricţionările limitează sau elimină concurenţa între practicieni şi, 
în acest fel, reduce interesul de diminuare a cheltuielilor, practicării de preţuri mai scăzute, 
creşterii calităţii serviciilor sau diversificării gamei serviciilor profesionale în funcţie de 
evoluţiile economice. 

Inovarea ar putea să joace un rol important în cazul profesiilor liberale, prin 
diversificarea serviciilor şi creşterea calităţii acestora, ceea ce conduce la crearea de locuri 
de muncă, într-un sector în care se solicită un nivel înalt de calificare şi munca este bine 
plătită. 
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Comisia Europeană propune statelor membre ca, pe baza testului proporţionalităţii1, 
să determine păstrarea unor reglementări specifice şi eliminarea celor care nu sunt necesare 
pentru atingerea obiectivului de interes public promovat. Principalele argumente care 
pledează în favoarea păstrării anumitor restricţii în exercitarea profesiilor liberale sunt: 

- pe aceste pieţe există o „asimetrie a informaţiilor”; de obicei, piaţa oferă 
informaţii suficiente atât pentru prestator, cât şi pentru consumator, astfel încât să fie 
posibilă aprecierea calităţii serviciilor şi necesitatea lor pentru consumator. 

În cazul profesiilor liberale, consumatorul nu poate aprecia necesitatea dimensiunii 
prestaţiei şi calitatea acesteia, deoarece specificul profesiei cere un nivel ridicat de calificare.  

În opinia mea, delimitarea restricţiilor necesare de cele care împiedică dezvoltarea 
profesiei şi nu sunt benefice pentru consumatori ar trebui să se bazeze pe separarea restricţiilor 
care influenţează  „economicul” (şi eliminarea sau  „relaxarea” lor)   de celelalte restricţii care ţin 
de etică şi deontologie profesională. Aceste din urmă restricţii sunt în măsură să dea o asigurare 
suficientă pentru consumator privind calitatea serviciului pe care-l cumpără. 

Eşecurile de piaţă în cazul unor profesii liberale se datorează, în principal, 
asimetriei informaţiilor pe piaţă: expertul cunoaşte nivelul şi calitatea serviciului pe care îl 
prestează, dar clientul nu este în măsură să le aprecieze, neavând, în majoritatea covârşitoare 
a cazurilor, cunoştinţele necesare.  
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1 Testul proporţionalităţii presupune ca fiecărei reguli să i se ataşeze un obiectiv ce trebuie atins şi 

explicaţiile care să demonstreze că măsura respectivă este cea mai puţin distorsionantă pentru 
concurenţă şi absolut necesară pentru atingerea obiectivului stabilit. 
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Rezumat. Nivelul de dezvoltare al unei ţări este dat şi de rata de economisire a 
populaţiei. Într-o ţară cu economie dezvoltată, posibilităţile de plasare a economiilor 
disponibile ale populaţiei sunt extrem de diversificate, iar opţiunea pentru un instrument în 
detrimentul altuia este dată de particularităţile fiecărei economii, de cultura financiară a 
populaţiei şi nu numai. Economiile sunt reduse, piaţa instrumentelor de economisire puţin 
dezvoltată, iar preferinţa în plasarea economiilor este dată, în principal, de nivelul ratei 
dobânzii. Nu la fel se prezintă situaţia într-o ţară cu economie în dezvoltare. 
 

Cuvinte-cheie: rata de economisire; rata dobânzii; instrumente de economie. 
JEL: G1 

 
Nivelul şi rata de creştere a produsului intern brut global şi pe locuitor, rata 

economiilor determinată de nivelul venitului real net al populaţiei şi nu numai sunt câţiva 
dintre indicatorii de apreciere a gradului de dezvoltare al unei ţări.  

Economiile în tranziţie sunt caracterizate de o rată scăzută a economiilor interne, 
consecinţă a venitului real net foarte scăzut. Cu toate acestea, există un segment al populaţiei 
care reuşeşte să economisească. Unde sunt plasate aceste economii şi ce determină preferinţa 
pentru diferite instrumente de economisire? Cât de cunoscute sunt aceste instrumente de 
economisire? Vorbind de „mici economii”, vom vorbi de asemenea de mici investitori. 
Pentru a ajunge la investiţii de amploare, într-o primă etapă trebuie colectate lichidităţile de 
pe piaţă. Cine contribuie la strângerea acestora într-o „punguliţă comună”? Pe de o parte 
statul, pe de altă parte intermediarii financiari. 

Într-o primă parte ne propunem să examinăm instrumentele financiare în care pot fi 
plasate economiile populaţiei. Atenţia ne este îndreptată către plasarea lichidităţilor 
persoanelor fizice, mici investitori, fără a ne opri la instrumentele financiare adresate 
persoanelor juridice, mari investitori. În a doua parte ne vom ocupa de rata dobânzii, 
elementul cel mai important în funcţie de care este exprimată preferinţa investitorilor. 

Într-o economie cu o piaţă de capital puţin dezvoltată, posibilităţile de plasare a 
veniturilor disponibile suplimentare sunt extrem de reduse. Limitele sunt date pe de o parte 
de cultura financiară a populaţiei – nu există  o tradiţie, o cultură a pieţelor financiare şi a 
posibilităţilor oferite de acestea, pe de altă parte de nivelul veniturilor/câştigurilor populaţiei 
– extrem de reduse.  

În prezentul articol nu ne propunem să aducem în atenţia celor interesaţi date, cifre, 
exemple, ci doar să arătăm orientarea populaţiei către anumite forme de economisire şi care 
sunt factorii care determină comportamentul individual al investitorului. 
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Preferinţele populaţiei în plasarea economiilor sunt orientate, în principal, către 
următoarele instrumente: 

– instrumente de economisire oferite de stat: titlurile de stat, respectiv certificate de 
trezorerie, obligaţiuni etc.; 

– instrumente de economisire oferite de piaţa financiară privată: depozite bancare, 
obligaţiuni, acţiuni etc. 

Opţiunea pentru un tip de instrument în detrimentul altuia este dată de încrederea 
populaţiei în instituţia în ale cărui instrumente investeşte, de termenul de scadenţă, dar în 
primul rând comportamentul individual este influenţat de nivelul ratei dobânzii. Este bine 
ştiut că încrederea în puterea publică este considerată nelimitată, deoarece statul nu este o 
entitate care ar putea fi declarată în stare de faliment. Ultimii ani au arătat că această teză nu 
mai poate fi susţinută în totalitate, eşecul plasării unor titluri de stat pe piaţa românească 
demonstrând că principalul element luat în considerare de investitor este rata dobânzii. 
Populaţia prezintă tendinţa de a investi în acele titluri care oferă pe termen scurt câştigul 
potenţial maxim. Preferinţa pentru lichiditate pe termen scurt este penalizată de un câştig 
mai redus. Rata dobânzii este strâns legată de termenul de scadenţă. Cu cât termenul de 
scadenţă este mai mare, cu atât creşte posibilitatea de a obţine un câştig mai ridicat.  

În opinia noastră există un factor deosebit de important de care ar trebui să ţină 
seama populaţia în orientarea plasării economiilor. Este vorba de destinaţia pe care o capătă 
aceste resurse financiare odată ce au fost colectate. Sunt acestea destinate unor investiţii 
productive sau nu? A fost însă dovedit că, din punct de vedere comportamental, individul 
puţin educat în domeniul financiar este foarte puţin sau deloc influenţat de destinaţia pe care 
o capătă economiile sale, principalul element care îl influenţează fiind nivelul câştigului, 
respectiv rata dobânzii.  

Preferinţa în alegerea unor instrumente de economisire ar trebui să fie dată şi de 
caracteristicile fiscale ale acestora, caracteristici care pot să crească sau să reducă 
atractivitatea investitorilor. Câştigul obţinut de investitori poate fi exonerat de impozit sau 
poate fi impozitat cu o cotă preferenţială. Atunci când se doreşte dezvoltarea pieţei 
financiare şi popularizarea unor instrumente, decizia de economisire poate fi influenţată prin 
măsuri de politică fiscală.  

În perioada de tranziţie care a caracterizat economia românească în ultimele două 
decenii, plasamentul economiilor populaţiei a fost orientat cu precădere către depozitele 
bancare şi titlurile de stat. Preferinţa pentru depozitul bancar în detrimentul titlului de stat a 
fost influenţată de preferinţa pentru lichiditate. 

Conjunctura economică din ţara noastră, caracterizată prin rate înalte ale dobânzii şi 
inflaţiei, a fost nefavorabilă utilizării titlurilor de stat pe termen mediu şi lung. Acest fapt a 
generat apelul excesiv la emisiuni de titluri de stat pe termen scurt. Am adus în discuţie acest 
fapt, deoarece trebuie să asigurăm anumite condiţii de comparabilitate între caracteristicile 
instrumentelor de economisire. Este bine ştiut că termenele de scadenţă oferite la titlurile de 
stat comparativ cu cele ale depozitelor bancare pot fi foarte diferite, de unde şi posibilităţile 
de câştig diferite. 

Depozitele bancare se constituie cu termene de scadenţă la o lună, două, trei 
mergând până la un an. În schimb, titlurile de stat pot ajunge să atingă termene de scadenţă 
de până la 30 de ani. Ne vom opri însă numai asupra celor emise pe termen mediu şi scurt. 

Revenind la rata dobânzii, în funcţie de nivelul acesteia, instrumentele de 
economisire devin sau nu atractive pentru populaţie. Aşa cum arată  R. A. Musgrave, rata 
dobânzii are tendinţa să varieze în funcţie de caracteristicile mediului economic. 
Conjunctura economică este cea care indică decidenţilor nivelul ratei dobânzii la care ar 
trebui să ofere pe piaţă instrumentele de economisire în funcţie de particularităţile acestora.  
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Rata dobânzii este, de asemenea, strâns legată de tendinţa ratei inflaţiei şi de 
scadenţa instrumentelor. Titlurile de stat, fie pe termen scurt, fie pe termen lung, pentru a fi 
atractive trebuie să ofere rate ale dobânzii superioare ratei dobânzii la depozitele bancare şi 
alte instrumente de economisire de pe piaţa privată. În caz contrar, investiţia în aceste 
instrumente nu este asigurată, individul optând pentru alt tip de instrument. În plus, rata 
dobânzii trebuie să înregistreze un nivel real pozitiv pentru a asigura în timp investitorilor un 
beneficiu neerodat de inflaţie. 

Titlurile de stat cu scadenţe pe termen scurt oferă un nivel al ratei dobânzii inferior 
titlurilor de stat pe termen mediu şi lung. Preferinţa investitorilor pentru lichiditatea ridicată 
a titlurilor pe termen scurt este penalizată de obţinerea unor beneficii mai puţin substanţiale. 
Teoria preferinţei pentru lichiditate presupune că aversiunea la risc dă investitorilor o 
preferinţă pentru investiţiile pe termen scurt, iar împrumutătorilor o preferinţă pentru 
investiţiile pe termen lung. 

Renunţarea la lichiditatea imediată şi investirea unor sume de bani în instrumente 
de economisire pe termen mai mare este compensată prin oferirea unor rate ale dobânzii mai 
ridicate pe măsură ce termenele de scadenţă se măresc. Este dovedită astfel teza conform 
căreia curba ratelor dobânzii este crescătoare în funcţie de timp. 

Trebuie arătat că există diferenţe majore între plasarea economiilor în depozite 
bancare şi cea în titluri de stat. Într-o primă etapă putem face următoarea judecată: ambele 
instrumente asigură populaţiei o nevoie primară, respectiv posibilitatea de a-şi plasa 
economiile şi de a obţine un câştig de pe urma acestora. Mergem însă mai departe cu analiza 
să vedem ce se întâmplă la retragerea acestor economii înainte de termenul scadent. În cazul 
depozitelor bancare la termen, acest fapt conduce la pierderea în totalitate a câştigului. 
Dezvoltarea continuă a pieţelor bancare a determinat apariţia unor produse definite complex 
care nu mai determină pierderea dobânzii pe întreaga perioadă, ci a redus aceste perioade. 
Nu ne-am propus însă să prezentăm produsele pieţei bancare. Cert este că aceste instrumente 
circulă în paralel pe piaţă cu produsele bancare tradiţionale. Opţiunea pentru un anumit 
produs în detrimentul altuia ţine strict de nivelul educaţiei populaţiei şi de promovarea 
produselor respective de către instituţia financiară care le vinde. La plasarea disponibi-
lităţilor băneşti în depozite bancare, investitorul ar trebui să fie extrem de atent şi să ţină 
seama şi de un alt factor, respectiv nivelul comisionului de retragere practicat de instituţia 
bancară care poate astfel micşora rata reală a câştigului. 

În cazul titlurilor de stat, retragerea economiilor nu antrenează pierderea în totalitate 
a dobânzii. Cât timp există o piaţă secundară unde aceste instrumente se pot cumpăra şi 
vinde liber, câştigul este proporţional cu numărul de zile de deţinere a instrumentelor 
respective, existând bineînţeles şi o pierdere ca urmare a retragerii anticipate. 

În ceea ce priveşte rata dobânzii, indiferent de tipul de instrument pentru care 
optăm, interesează şi un alt aspect, respectiv modalitatea de exprimare a acesteia în vederea 
cointeresării investitorilor. Creşterea atractivităţii pentru instrumentele de economisire se 
poate realiza şi prin definirea unei rate a dobânzii fie variabilă, fie fixă. 

Pe o piaţă instabilă, caracterizată printr-o mare variaţie a preţurilor sau a ratei 
dobânzii, se impun două justificări în susţinerea unei rate variabile: 

– există posibilitatea obţinerii unui câştig superior celui sperat în momentul 
realizării plasamentului dacă rata dobânzii înregistrează o evoluţie în creştere 
(afirmaţia este valabilă atât în cazul plasării economiilor în depozite bancare, cât 
şi în titluri de stat); 

– investitorii îşi reduc riscul de pierdere contabilă atunci când cursul titlurilor 
înregistrează o evoluţie în creştere (afirmaţie valabilă pentru plasarea econo-
miilor în titluri de stat). 
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Plasarea economiilor la o rată fixă a dobânzii prezintă dezavantajul că, atunci când 
rata dobânzii evoluează în sensul reducerii ei, obligaţia de plată a dobânzii rămâne la nivelul 
stabilit în momentul constituirii depozitului sau al achiziţiei titlurilor de stat.  
 

Definirea unei rate fixe sau variabile a dobânzii aduce atât avantaje, cât şi 
dezavantaje. Atunci când acestea se constituie într-un avantaj la nivelul celor care îşi 
plasează economiile, contrapartida constituie o pierdere pentru instituţia care oferă aceste 
instrumente de economisire. Cu cât termenul de scadenţă este mai îndepărtat, cu atât 
pierderea, respectiv câştigul pot fi mai substanţiale pentru ambele părţi implicate. Este 
indicat ca opţiunea pentru o rată fixă a dobânzii să fie coroborată cu termene de scadenţă 
scurte sau foarte scurte, astfel încât, în viitor, oricare ar fi evoluţia mediului economic, 
investitorul să nu fie surprins, ci să poată să negocieze condiţii mai favorabile. 

În concluzie, apreciem că pe măsură ce economia naţională va înregistra 
performanţe, va creşte rata economiilor populaţiei. În consecinţă, piaţa financiară va fi 
obligată să îşi diversifice oferta de instrumente de economisire, iar preferinţa investitorilor 
nu va mai fi strict determinată de nivelul ratei dobânzii. 
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Rezumat. Integrarea în Uniunea Europeană presupune parcurgerea unui proces de 
convergenţă reală, proces influenţat de politica fiscală şi bugetară practicată în fiecare 
ţără. Acest studiu analizează atât convergenţa absolută, conform căreia ţările se îndreaptă 
spre acelaşi nivel al venitului din starea staţionară, cât şi cea condiţionată, în care ţările 
converg spre propriul nivel al venitului la starea staţionară. Pentru testarea acestor ipoteze 
au fost luate în considerare ţările din Europa Centrală şi de Est, în perioada 1996-2006, 
evidenţiându-se impactul pe care instrumentele politicii fiscale şi bugetare l-au exercitat în 
realizarea convergenţei condiţionate. 

 
Cuvinte-cheie: convergenţa necondiţionată; convergenţa condiţionată; creştere 

economică; integrare economică. 
Clasificarea REL: 8E, 10C, 10D, 20F 
 
1. Convergenţa absolută şi convergenţa condiţionată 
 
Ipoteza convergenţei reale a fost iniţial formulată ca o relaţie negativă între rata de 

creştere a productivităţii şi nivelul iniţial al acesteia. Dar, cum disparităţile dintre diferite 
regiuni au fost explicate prin diferenţele de productivitate, ipoteza convergenţei reale poate 
fi definită ca o relaţie negativă între creşterea PIB-ului real şi nivelul său iniţial. Această 
ipoteză consideră că, plecând de la randamentele marginale crescătoare ale capitalului şi 
acumularea acestuia, procesul de creştere dintr-o economie conduce la atingerea stării 
staţionare în care producţia pe lucrător şi capitalul pe lucrător cresc cu o rată constantă 
egalizând rata exogenă a progresului tehnologic. Aceasta duce la noţiunea de convergenţă, 
care poate fi înţeleasă în două modalităţi diferite: în termeni de nivel al venitului (dacă ţările 
sunt similare în ceea ce priveşte preferinţele şi tehnologia, atunci nivelul venitului la starea 
staţionară va fi acelaşi şi în timp vor converge spre acest nivel); în termeni de rată de 
creştere (rata de creştere de la starea staţionară este determinată de rata exogenă a 
progresului tehnic, şi cum tehnologia este un bun public, toate ţările vor atinge aceeaşi rată 
de creştere în starea staţionară) – convergenţă necondiţionată (Solow,1956, pp.65-94). 
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Figura 1. Convergenţa absolută 
 
Într-o serie de lucrări s-a demonstrat că legătura negativă dintre nivelul iniţial al 

venitului şi rata de creştere este valabilă doar atunci când se tine cont de anumite condiţii 
iniţiale. Astfel, Barro a testat  şi demostrat existenţa acestei legături, în condiţiile în care a 
fost luat în considerare nivelul iniţial al capitalului uman (Barro, 1990, pp. 103-125). O 
abordare mult mai explicită a fost realizată de Mankiw, Romer, Weil care au arătat că 
modelul neoclasic nu presupune ca toate ţările să conveargă spre acelaşi nivel al venitului în 
starea staţionară, ci că fiecare ţară va converge spre propriul nivel – convergenţă 
condiţionată (Mankiw, Romer, Weil, 1992, pp. 407- 437). 

Testarea empirică a acestor ipoteze a condus la definirea cantitativă a două tipuri de 
convergenţă reală: 

– convergenţa de tip β – care arată că pe termen lung, în contextul ipotezei 
convergenţei absolute, economiile sărace tind să crească mai repede decât cele 
mai bogate, iar în contextul ipotezei convergenţei condiţionate, acelaşi fenomen 
în funcţie de anumiţi factor determinaţi; 

– convergenţa de tip σ – care arată o variaţie descrescătoare a nivelului venitului 
pe locuitor într-un grup de ţări. 

Această lucrare se va axa pe testarea ipotezelor convergenţei necondiţionate şi 
convergenţai condiţionate.  

 
2. Impactul politicii fiscale şi bugetare asupra performanţelor economice 
 
Dezvoltarea modelului neoclasic de creştere al lui Solow a permis studierea 

impactului dinamic pe care fiscalitatea îl are asupra creşterii. În acelaşi context, Diamond 
introduce în model factorul intergeneraţional şi evidenţiază efectul de creştere generat de 
politica fiscală. Cum în modelul neoclasic atingerea stării staţionare este determinată de 
factori exogeni (dinamica populaţiei şi progresul tehnologic), politica fiscală poate doar să 
influenţeze rata de creştere pe perioada de tranziţie spre aceasta. Din această cauză, se poate 
considera că diferenţele din sistemul fiscal, din deficit sau din politica bugetară pot fi 
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considerate factori importanţi pentru nivelul producţiei, dar mai puţin pentru rate de creştere 
pe termen lung (Diamond, 1956, pp.1125-1150). 

Modelele de creştere endogenă au tendinţa de a transforma efectele temporare ale 
politicii fiscale în efecte permanente de creştere (Romer, 1986, pp. 1002-1037). Majoritatea 
modelelor de creştere consideră impozitele pe investiţii şi venit ca având un efect negativ 
asupra creşterii economice. Aceste taxe afectează rate de creştere, direct, prin reducerea 
profitului net obţinut. Dar nu toate impozitele afectează creşterea. În modelele în care oferta 
de muncă este considerată exogenă, ratele de creştere sunt imune la nivelul taxelor pe 
consum. Aceste taxe nu distorsionează preţul relativ al consumului din perioada curentă faţă 
de cel din viitor, lăsând nemodificată dorinţa de acumulare a capitalului. 

Efectul unei creşteri în consumul guvernamental poate fi considerat nul în condiţiile 
în care considerăm că această componentă a cheltuielilor publice nu modifică producti-
vitatea sectorului privat. Dinpotrivă, Aschauer şi Barro consideră că investiţiile publice au 
un impact pozitiv asupra sectorului privat şi implicit asupra ratei de creştere (Aschauer, 
pp.177-200; Barro, 1990, pp. 103-125 ). 

Efectele deficitului guvernamental sunt mult mai complexe. În modelele interge-
neraţionale deficitul guvernamental duce la o reducere a ratei de economisire şi a ratei de 
creştere (Alogoskoufis, Rodrick, 1991). În modele cu orizont nelimitat efectul deficitului 
depinde de variabilele ce trebuie să fie ajustate în viitor pentru compensare (Chamley, 1986, 
pp. 607-622). Dacă un deficit ridicat în prezent va fi compensat în viitor de un nivel mai 
ridicat al taxelor şi impozitelor, rata de creştere se va diminua.  

Politica fiscală poate exercita efecte macroeconomice importante, mai ales pe 
termen scurt, utilizarea diferitelor instrumente conducând la rezultate diferenţiate (Engen  
Skinner, 1992).  Astfel, o schimbare în cheltuielile bugetare determină o creştere a ponderii 
sectorului public din economie, pe când o scădere a ratei de impozitare va face ca venitul 
disponibil permanent să crească, ducând la creşterea cheltuielilor de consum, implicit la 
dezvoltarea sectorului privat al economiei. Alegerea între cele două instrumente se va realiza 
în funcţie de beneficiile  sociale scontate a se obţine dintr-un consum mai mare sau din mai 
multe produse în servicii ce sunt orientate către sectorul public. Un alt element care mai 
poate fi luat în considerare este alegerea consumatorilor de a creşte cheltuielile de consum 
sau de a economisi, în urma creşterii venitului datorat unei reduceri a ratei fiscalităţii. Dacă 
optează pentru cea de-a doua opţiune, efectul imediat asupra producţiei este puţin sesizabil, 
urmând a se manifesta pe termen lung prin transformarea economiilor în investiţii. Această 
diferenţiere nu apare în cazul modificării cheltuielilor bugetare, efectul fiind imediat resimţit 
în cererea agregată, respectiv în nivelul producţiei. Diferenţierea dintre cele două 
instrumente ale politicii fiscale este relevată şi de caracterul schimbărilor. Astfel, o 
schimbare permanentă în rata fiscalităţii conduce la un efect mult mai puternic decât în cazul 
unei schimbări temporare ce ar putea fi compensată de fluctuaţiile economiei. În ceea ce 
priveşte modificările cheltuielilor bugetare, caracterul temporar al acestora are un impact 
mult mai puternic.   

 
3. Testarea ipotezelor de convergenţă reală (absolută şi condiţionată) 

 
Partea finală a studiului analizează procesul de convergenţă din cadrul ţărilor din 

Europa Centrală şi de Est (cele care au aderat la UE în cele două valuri consecutive din 2004 
şi 2007), perioada analizată fiind cuprinsă între anii 1996 şi 2006.  

Modelul de baza al convergenţei β , aşa cum a fost el prezentat în cadrul teoriei 
neoclasice a creşterii economice, pentru identificarea trendurilor de convergenţă sau 
divergenţă dintre ţări sau regiuni, se prezintă sub următoarea formă: 
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unde t,iY  reprezintă PIB-ul pe locuitor al ţării sau regiunii i ; T este perioada analizată, β  este 
coeficientul de convergenţă, iar ε  este eroarea. O valoare negativă a lui β semnifică existenţa 
convergenţei PIB-ului pe locuitor între unităţile analizate, în perioada dată de timp, pe când o 
valoare  pozitivă semnifică existenţa unui proces de divergenţă. Testarea acestei ipoteze conduce 
la concluzia că aceasta se respectă pentru majoritatea ţărilor analizate, mai puţin pentru România şi 
Bulgaria, care înregistrează un grad scăzut de convergenţă (Figura 2). 
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Figura 2. Testarea convergenţei necondiţionate 
 
 Deşi acest model se remarcă prin simplitatea lui şi uşurinţa cu care este explicată 
evoluţia inegalităţilor regionale, el prezintă o serie de dezavantaje, dintre care cel mai 
important este legat de ignorarea efectelor ciclicităţii economice. Astfel, există posibilitatea 
ca în cazul în care ciclurile de afaceri nu sunt sincronizate între unităţile analizate (fapt des 
întâlnit în cazul ţărilor cu niveluri diferite de dezvoltare şi cu grad scăzut de integrare 
economică), trendurile de convergenţă sau divergenţă să depindă în mod decisiv de perioada 
analizată (Dickerson, Gibson, Tsakalotos, 1998, pp. 51-77). Pentru a susţine ipoteza 
convergenţei necondiţionate prezentată mai sus, s-a realizat o analiză a fluctuaţilor 
economice pentru ţările ECE, în perioada 1996-2007 (Figura 3). După cum se poate observa, 
există sincronizare între ciclurile economice ale ţărilor analizate, ceea ce confirmă utilizarea 
modelului convergenţei necondiţionate. 
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Pentru identificare existenţei convergenţei condiţionate şi testarea influenţei 
politicii fiscale şi bugetare asupra creşterii economice au fost utilizate următoarele variabile: 
cheltuieli bugetare, venituri bugetare, impozite directe şi impozite indirecte. 

Modelul de regresie utilizat este următorul: 
itjitjkitk10it XXPIBiY ε+×β+×β+×β+α=  

unde itY  reprezintă rata de creştere a PIB-ului real, t = 1 … T (perioada de timp), i = 1…N 
numărul de ţări utilizate în analiză, 1β  paremetrul estimate pentru nivelul iniţial al venitului, 
βk reprezintă parametrii ce vor fi estimaţi pentru variabilele aferente politicilor fiscale şi 
bugetare, jβ  parametrii ce vor fi estimaţi pentru variabilele de control ale convergenţei 
condiţionate. Se realizează un scenariu în care termenul liber este considerat a fi constant în 
timp şi fiecărei ţări în parte. Termenul εit reprezintă eroarea care se presupune că are media 
zero şi dispersia constantă.  
 Variabilele exogene sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1  
Variabile utilizate în testarea impactului politicii fiscale  

asupra ratelor de creştere economică 
Simbol Variabilă 
Y Rata de creştere a PIB real pe locuitor 
PIBi Valoare iniţială a PIB-ului pe locuitor 
VB Venituri bugetare (pondere din PIB) 
CB Cheltuieli bugetare (pondere din PIB) 
TI Impozite indirecte (pondere din PIB) 
TD Impozite directe (pondere din PIB) 
EXPIMP Exporturi + Importuri (pondere din PIB) 
IND Valoarea adăugată brută obţinută în industrie (pondere din PIB) 

NGD 
Rata de creştere a populaţiei (n)+ rata de creştere a progresului tehnic (g – considerată a avea o valoare 
constantă de 3%)+rata deprecierii capitalului ( δ - considerată a avea o valoare constantă de 2%) 

ECON Economii interne – calculate ca diferenţă dintre PIB şi consumul final (pondere din PIB) 
RI Rata inflaţiie 
RD Rata dobânzii 
EDU Indicatorul „school expectancy” 
ILE Indicatorul Libertăţii Economice 
FBF Formarea brută de capital fix (investiţii) 

 
Scopul principal al acestui studiu este identificarea impactului variabilelor politicii 

fiscale şi bugetare în procesul de convergenţă reală. Pentru aceasta s-au rulat o serie de 
regresii în care aceste variabile au fost testate separat pentru a evita multicolinearitatea, fiind 
cunoscut faptul că aceste variabile sunt legate între ele. Variabila endogenă a fost 
considerată rata de creştere a PIB-ului real. 

  
Tabelul  2  

Testarea ipotezei convergenţei necondiţionate pentru ţările  
din Europa Centrală şi de Est, în perioada 1996-2006 

 Ec. (1) Ec. (2) Ec. (3) Ec. (4) 

PIBi -0,01 
(5,14)* 

-0,003 
(-2,37)** 

-0,01 
(-5,25)* 

-0,01 
(-3,38)* 

VB -0,02 
(-2,8)* 

   

CB  -0,01 
(3,39)* 
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TI   -0,04 
(-2,03)** 

 

TD    -0,04 
(-2,41)** 

EXPIMP  0,004 
(4,16)* 

  

IND -0,006 
(-1,8) 

-0,001 
(-2,92)* 

-0,001 
(-3,40)* 

 

NGD 1,72 
(2,41)** 

  1,77 
(2,30)** 

ECON 0,03 
(3,12)* 

 0,03 
(2,94)* 

0,03 
(3,67)* 

RI 0,001 
(1,61) 

0,001 
(1,35) 

0,002 
(1,74)*** 

0,0005 
(0,32) 

RD -0,002 
(3,07)* 

 -0,002 
(3,02)* 

-0,001 
(-1,54) 

EDU  0,004 
(2,54)* 

 0,001 
(0,47) 

ILE 0,014 
(2,19)** 

0,019 
(3,44)* 

 0,015 
(1,85)*** 

FBF   0,02 
(2,44)** 

 

F-statistic 11,09* 12,37* 11,4* 8,67* 

R2 ajustat 0,59 0,55 0,58 0,56 
valorile statisticii t se găsesc în paranteze. ***, ** şi * indică pragul de semnificaţie de 10%, 
5%, respectiv 1% . 
 

Rezultatele regresiei relevă existenţă convergenţei condiţionate (coeficientului 
nivelului iniţial al venitului este negativ şi semnificativ statistic). Totuşi valoarea acestui 
coeficient este mai mică decât în cazul convergenţei absolute, fapt demonstrat în studii 
recente care au testat convergenţa reală folosind date de tip panel (Arbia, Piras, 2005). 
Deoarece pentru obţinerea unor rezultate mai bune este necesară utilizarea unui interval de 
timp mai îndelungat, lucru dificil de realizat pentru ţările analizate în acest studiu, 
observaţiile tind să fie apropiate ca perioadă unele faţă de celelalte, evidenţiind mai mult o 
ajustare pe termen scurt, decât o convergenţă pe termen lung. 

 De asemenea, se observă, în toate cele patru regresii realizate, impactul pe care 
instrumentele politicii fiscale şi bugetare l-au avut în cadrul procesului de convergenţă reală. 
Astfel, un nivel ridicat al impozitării (atât al celei directe, cât şi al celei indirecte) este 
asociat cu un ritm de creştere mai scăzut (fapt demonstrat de valoarea negativă şi 
semnificativă statistic a coeficienţilor estimaţi). Impactul cheltuielilor bugetare este unul 
negativ, explicat prin ineficienţa utilizării acestora în ţările considerate în analiză. 

 În această analiză au fost utilizate o serie de variabile de control, pentru 
identificarea condiţiilor diferite din ţările ECE. Astfel, comerţul exterior exercită o influenţă 
pozitivă, dar nesemnificativă, asupra ratei de creştere a PIB-ului real, iar în momentul 
introducerii în regresie a ratei economisirii, coeficientului asociat devine semnificativ, ceea 
ce se poate explica prin faptul că fluxul operaţiunilor comerciale externe influenţează 
creşterea prin intermediul economiilor. Valoarea pozitivă a coeficientului ratei interne de 
economisire arată că o parte însemnată din investiţiile ce au contribuit la creşterea PIB-ului 
real au fost finanţate din surse interne, ceea ce demonstrează impactul scăzut pe care 
investiţiile străine directe l-au avut asupra performanţelor economice din aceste ţări. 
Indicatorul referitor la valoarea adăugată brută din industrie a fost utilizat deoarece, în mod 
normal, nivelul noilor tehnologii este mult mai evident în cadrul acestui sector. Totuşi, 
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valoarea negativă a coeficintului estimat captează creşterea treptată a valorii adăugate brute 
din servicii şi importanţa acesteia în determinarea PIB-ului. 

Teoria economică relevă faptul că performanţele economice ale ţărilor depind de 
înzestrarea cu capital fizic şi uman. Pentru aceasta au fost utilizate două variabile: „school 
expectancy” pentru nivelul capitalului uman şi formarea brută a capitalului fix pentru nivelul 
înzestrării cu capital a unei ţări. Rezultatele obţinute arată o relaţie pozitivă între aceşti 
indicatori şi rata de creştere a PIB-ului real. 

Contrar teoriei economice relaţia dintre inflaţie şi creştere economică este una 
pozitivă, cunoscut fiind faptul că inflaţia a fost cel mai mare dezechilibru macroeconomic cu 
care s-au confruntat ţările în tranziţie, menţinându-se la un nivel ridicat chiar şi în condiţii de 
creştere economică. Relaţia dintre rata dobânzii şi creştere este una negativă, un nivel ridicat 
al dobânzilor având un impact negativ asupra investiţiilor. Relaţia din Indicatorul Libertăţii 
Economice şi creştere economică este una pozitivă, niveluri scăzute ale libertăţii economice 
sau lipsa acesteia conducând la o diminuare a ratelor de creştere. 
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Rezumat. Sustenabilitatea datoriei publice, atât din punctul de vedere al nivelului, 
cât şi al modului în care aceasta poate fi menţinută în timp, a generat numeroase dispute 
politice şi economice. Preocuparea continuă pentru efectele creşterii deficitelor bugetare şi 
a gradului de îndatorare  a ţărilor au condus la necesitatea stabilirii unor restricţii de ordin 
fiscal menite să asigure convergenţa ţărilor membre ale Uniunii Europene. Aceste criterii 
urmăresc întărirea disciplinei bugetare în scopul evitării deficitelor excesive. Scopul 
lucrării este de a analiza sustenabilitatea datoriei publice la nivelul Uniunii Economice şi 
Monetare.  

 
Cuvinte-cheie: deficit bugetar; deficit primar; datorie publică; sustenabilitate; 

constrângere bugetară. 
 
Clasificaţia REL: 13Z, 20H 
 
1. Introducere 
 
La nivel internaţional, creşterea gradului de îndatorare a ţărilor a condus la 

necesitatea studierii nivelului sustenabil al datoriei publice, considerându-se că menţinerea 
deficitului bugetar la un nivel prudent ar asigura şi sustenabilitatea politicii fiscale. Aceasta 
din urmă, împreună cu sustenabilitatea externă şi procesul de dezinflaţie reprezintă 
premisele unei creşteri economice durabile a oricărei ţări. 

Preocupările legate de problematica sustenabilităţii datoriei publice au fost 
accelerate şi de organismele internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia 
Economică de Cooperare şi Dezvoltare, Banca Mondială etc.), care au stabilit metodologii 
de determinare a nivelului sustenabil al datoriei publice, inclusiv al datoriei externe, încă de 
la începutul anilor ’80 când marea majoritate a ţărilor industrializate au înregistrat grade 
ridicate de îndatorare. În plus, crizele financiare, precum şi datoriile excesiv acumulate de 
ţările în curs de dezvoltare şi slab dezvoltate, mai ales, au influenţat în sens negativ 
investiţiile, riscul de ţară, bugetele publice şi generaţiile prezente şi viitoare.  

Scopul lucrării este acela de a analiza sustenabilitatea datoriei publice în Uniunea 
Economică şi Monetară. Studiul este structurat pe 5 paragrafe. Pornind de la modalităţile de 
definire a sustenabilităţii, prezentate în paragraful 2, şi de la analiza gradului de îndatorare în 
UEM, în paragraful 3, am estimat, în paragraful 4, gradul de sustenabilitate al datoriei 
publice folosind indicatori diferiţi. Concluziile sunt prezentate în paragraful 5. 
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2. Conceptul de sustenabilitate a datoriei publice – stadiul  cunoaşterii 
 

Definirea sustenabilităţii datoriei publice şi, implicit, a politicii fiscale nu este uşor 
de realizat având în vedere, pe de o parte, implicaţiile acestora la nivel macroeconomic şi, pe 
de altă parte, numeroasele sensuri pe care  le-au dobândit de-a lungul timpului.  

Sintetizând preocupările privind sustenabilitatea datoriei publice sau a politicii 
fiscale putem vorbi de următoarele modalităţi de definire: (i) stabilitate; (ii) constrângere 
bugetară intertemporală; (iii) solvabilitate; (iv) sustenabilitate pe termen scurt; (v) 
sustenabilitate pe termen lung; (vi) sustenabilitate potrivit criteriilor stabilite  în Pactul de 
Stabilitate şi Creştere. 

În plus, sustenabilitatea datoriei publice poate fi identificată şi pe baza unor 
indicatori de sustenabilitate. 

Stabilitate. In viziunea lui Zee (1987), sustenabilitatea reprezintă stabilitate aşa cum reiese 
din studiul privind sustenabilitatea şi optimul datoriei publice: „nivelul sustenabil al datoriei 
publice este cel ce permite economiei, în absenţa şocurilor exogene neanticipate, să tindă spre 
echilibru” (Zee, 1987, p. 8). Totodată trebuie ţinut cont că sustenabilitatea datoriei publice implică 
necesitatea revenirii datoriei publice la gradul iniţial de îndatorare (Blanchard, Chouraqui, 
Hagemann, Sartor, 1990). Existenţa unui grad de îndatorare apreciat ca fiind sustenabil ridică o 
serie de probleme privind modul în care este stabilit, viabilitatea acestuia şi cine îl fixează. 

De asemenea, Blanchard (1990) susţinea că sustenabilitatea poate fi asigurată şi 
prin politici fiscale şi bugetare care să nu genereze creşterea accelerată a gradului de 
îndatorare, majorarea presiunii fiscale, reducerea semnificativă a cheltuielilor bugetare, 
monetizarea deficitului bugetar sau repudierea datoriei publice.  

Constrângere bugetară intertemporală. Sustenabilitatea datoriei publice derivă din 
constrângerea bugetară intertemporală, potrivit căreia datoriile guvernamentale totale trebuie 
să fie acoperite de valoarea actualizată a viitoarelor venituri guvernamentale (Blanchard, 
1990; Blanchard, Chouraqui, Hageman, Sartor, 1990; Gramlich, 1990; Horne, 1991; Buiter, 
1995; Commission of the European Communities, 2006). Deci, guvernul trebuie să 
înregistreze, în viitor, surplusuri primare suficient de mari pentru a finanţa dobânzile la 
datoria publică, precum şi alte cheltuieli (de exemplu, cheltuielile sistemului public de 
pensii). Constrângerea bugetară este definită pe un orizont infinit de timp fără a specifica 
momentul realizării ajustărilor fiscale. Ca urmare, această condiţie nu implică faptul că 
datoria publică trebuie să înregistreze un anumit nivel. 

Solvabilitate. Datoria publică sustenabilă reprezintă acel nivel de îndatorare ce 
poate fi rambursat de autorităţile publice fără a se realiza, în viitor, ajustări ale veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare. În acest sens, sustenabilitatea datoriei publice include solvabilitatea şi 
lichiditatea statului (Geithner, 2002). Aceste concepte trebuie tratate separat, fiecare având 
identităţi proprii ce conduc la sustenabilitatea politicii fiscale. Astfel, „o entitate este 
solvabilă dacă valoarea actualizată a cheltuielilor primare curente şi viitoare este mai mică 
decât diferenţa dintre valoarea actualizată a veniturilor curente şi viitoare şi serviciul iniţial 
al datoriei publice; ... obligaţiile unei entităţi sunt sustenabile dacă satisfac constrângerea 
bugetară fără corecţii majore ale veniturilor şi cheltuielilor având în vedere costul finanţării” 
(Geithner, 1001, p. 5). Vulnerabilitatea, ce exprimă „riscul unei entităţi de a intra în criză”, 
este un alt concept legat de cel de sustenabilitate. 

Ca urmare, simpla analiză a gradului de îndatorare a unei ţări nu este suficientă 
pentru a stabili dacă politica datoriei publice este sustenabilă. Creşterea gradului de 
îndatorare nu implică neapărat şi inexistenţa sustenabilităţii dacă creşterea economică este 
mai mare decât rata reală a dobânzii la împrumuturile de stat. Deci, solvabilitatea statului 
este o condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru ca politica datoriei publice sau, în sens 
larg, politica fiscală să fie sustenabilă (Horne, 1991). 
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 Astfel, sustenabilitatea este strâns legată de condiţia ca traiectoria variabilelor 
macroeconomice să nu fie influenţată de alegerea între creşterea presiunii fiscale şi 
contractarea de noi împrumuturi de stat. În acest caz, nu mai contează cum este finanţat 
deficitul bugetar, ceea ce ne conduce la problematica echivalenţei ricardiene. De asemenea, 
corelarea ratei reale a dobânzii la datoria publică cu creşterea economică implică aplicarea 
schemei Ponzi.  

Sustenabilitate pe termen scurt. Sustenabilitatea datoriei publice pe termen scurt se 
referă la faptul că politicile fiscale şi bugetare trebuie să reacţioneze instantaneu în scopul 
evitării creşterii excesive a gradului de îndatorare. Această sustenabilitate pe termen scurt 
este influenţată de structura datoriei publice în funcţie de maturitate, monedă, condiţiile 
medii ale obligaţiilor asumate. 

Sustenabilitate pe termen lung. În cazul sustenabilităţii datoriei publice pe termen 
lung, orizontul de timp trebuie să fie suficient de îndepărtat pentru a se putea identifica 
impactul asupra bugetului, a angajamentelor asumate de stat pe bază de împrumuturi. 

Criterii de convergenţă. Potrivit tratatelor Uniunii Europene privind criteriul fiscal 
de convergenţă şi Pactului de Stabilitate şi Creştere, putem spune că o datoria publică este 
sustenabilă dacă deficitul bugetar nu este mai mare de 3% din PIB, iar gradul de îndatorare 
nu depăşeşte 60% din PIB. Pentru respectarea acestor limite, ţările Uniunii Europene trebuie 
să elaboreze şi, ulterior, să aplice politici fiscale şi bugetare pe termen mediu (3-5 ani) 
menite să asigure evitarea deficitului excesiv. 

Indicatori de sustenabilitate. Spre deosebire de modalităţile de definire a 
sustenabilităţii prezentate mai sus, axate pe analiza stabilităţii la nivelul dinamicii datoriei 
publice, indicatorii de sustenabilitate nu iau în considerare evoluţia datoriei publice în 
perioadele anterioare. Studiul sustenabilităţii datoriei publice pe baza indicatorilor permite 
stabilirea riscului de nesustenabilitate în relaţie cu probabilitatea de realizare a datoriei 
publice planificate pe termen mediu. Astfel de analize sunt utile mai ales la nivelul ţărilor ce 
au înregistrat o creştere accelerată a îndatorării. 

Indicatorii de sustenabilitate exprimă sintetic dezechilibrele bugetare curente şi 
viitoare ce pot fi determinate prin însumarea următoarelor componente: (i) poziţia relativă a 
surplusului primar din anul curent în comparaţie cu surplusul primar ce stabilizează gradul 
de îndatorare pe termen lung („debt-stabilizing primary balance”); dacă surplusul primar nu 
este suficient de mare atunci există riscul ca datoria publică să „explodeze”; (ii) nivelul 
iniţial al datoriei publice (de exemplu 60% din PIB); (iii) creşterea cheltuielilor generate de 
îmbătrânirea populaţiei   
 

3. Gradul de îndatorare la nivelul UEM 
 

Pornind de la aceste modalităţi de definire a sustenabilităţii datoriei publice, am 
analizat în ce măsură criteriile fiscale de convergenţă sunt respectate la nivelul Uniunii 
Economice şi Monetare (figura 1).  
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Figura 1.  Evoluţia gradului de îndatorare şi a deficitului bugetar  

la nivelul Uniunii Economice şi Monetare 
Sursa: Public Finances in EMU 2005, 2006, 2007. 

 
Criteriile fiscale de convergenţă se referă la deficitul bugetar, ce nu trebuie să 

depăşească 3% din PIB, precum şi la datoria publică, ce este limitată la 60% din PIB. 
Acestea, împreună cu criteriile privind rata dobânzii, inflaţia şi cursul de schimb au scopul 
de a asigura stabilitatea preţurilor şi o dezvoltare economică durabilă la nivelul ţărilor 
membre ale Uniunii Europene, precum şi de a evita tensiunile dintre aceste state. Totodată, 
Pactul de Stabilitate şi Creştere (PSC) a completat aceste cerinţe pentru a asigura disciplina 
bugetară în statele membre. Potrivit PSC, ţările membre ale UEM trebuie să aplice toate 
măsurile astfel încât să înregistreze un excedent bugetar sau un buget echilibrat. Aceste 
măsuri, ce urmăresc evitarea deficitului excesiv la nivelul UEM, se regăsesc în programele 
de stabilitate elaborate de fiecare ţară din zona euro.    

Urmărind evoluţia deficitului bugetar la nivelul UEM remarcăm faptul că nivelul 
cerut de 3% din PIB a fost respectat doar în perioada 1997-2002, respectiv 2004-2008. Spre 
deosebire de soldul bugetar, gradul de îndatorare a respectat pragul de 60% din PIB doar în 
perioada 1990-1991. Ca urmare, având în vedere definirea sustenabilităţii datoriei publice pe 
baza criteriilor de convergenţă fiscală, putem spune că doar în anii 1990 şi 1991 am avut o 
politică fiscală sustenabilă la nivelul ţărilor membre ale UEM. Evoluţiile comparative ale 
deficitului bugetar şi ale gradului de îndatorare în ţările membre ale UEM, precum şi din 
celelalte state membre ale UE sunt prezentate în figurile 2 (a,b) şi 3 (a, b). 
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Figura 2a.  Evoluţia deficitului bugetar la nivelul ţărilor membre ale UEM 

Sursa: Public Finances in EMU 2005, 2006, 2007. 
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Urmărind în ce măsură este îndeplinit criteriul fiscal privind deficitul bugetar în 
ţările membre ale UEM, constatăm următoarele: (i) Luxembourg, cu un deficit bugetar ce a 
variat de la 4,7% la 0,6%, şi Irlanda, cu un sold bugetar cuprins între -2,2% şi 0,9%, respectă 
limita; (ii) Spania înregistrează un sold bugetar ce respectă pragul în perioada 1999-2008, 
când de la -1,2% ajunge la 1,2%; (iii) în Austria, în perioada 1997-2008, deficitul bugetar a 
scăzut de la -2% la -0,9%; (iv) Italia a înregistrat progrese importante ce au condus la un 
deficit bugetar de -2,2%, în anul 2008, faţă de -11%, în anul 1990; (v) Grecia respectă limita 
doar în ultimii 2 ani, când deficitul bugetar a ajuns la -2.9%, respectiv -2,5% de la -15,9%. 
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Figura 2b.  Evoluţia deficitului bugetar la nivelul celorlalte ţări membre ale UE 

Sursa: Public Finances in EMU 2005, 2006, 2007. 
 

La nivelul statelor membre ale UE şi nu ale UEM, constatăm faptul că Danemarca, 
Estonia, Letonia şi Bulgaria respectă criteriul fiscal privind deficitul bugetar în perioada 
analizată. 
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Figura 3a.  Evoluţia datoriei publice la nivelul ţărilor membre ale UEM 

Sursa: Public Finances in EMU 2005, 2006, 2007. 
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Analizând evoluţia gradului de îndatorare din ţările aferente zonei euro, 
observăm că: (i) limita de 60% din PIB stabilită pentru datoria publică este respectată în 
Luxemburg, Finlanda şi Slovenia; (ii) Germania a înregistrat un nivel sustenabil al datoriei 
publice doar în perioada 1990-2001, când s-a ajuns la 58,8% de la  42,3%; (iii) Franţa are o 
datorie sustenabilă doar în perioada 1990-2002; (iv) Grecia şi Italia au atins grade de 
îndatorare de peste 100%.  
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Figura 3b.  Evoluţia datoriei publice la nivelul celorlalte ţări membre ale UE 

Sursa: Public Finances in EMU 2005, 2006, 2007. 
 

La nivelul statelor membre ale UE, nu şi ale UEM, gradul de îndatorare se situează 
sub 60% în Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Marea Britanie şi România. 
 

4. Estimarea nivelului sustenabil al datoriei publice la nivelul UEM 
 

Pornind de la aceste constatări, consider necesar să evidenţiez nivelul sustenabil al 
datoriei publice în Uniunea Economică şi Monetară pornind de la ecuaţia (Stoian, 2007, p. 69) 

t1t
t

t*
t pd

g1
r1d −×

+
+

= −                                                                                             (1) 

unde: td  = gradul de îndatorare la momentul t; tr  = rata reală a dobânzii la momentul t; tg  
= creşterea economică reală la momentul t; tp  = soldul primar la momentul t. 

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate în figura 4. 
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Figura 4.  Evoluţia datoriei publice sustenabile la nivelul UEM 

Sursa: calculele sunt realizate pe baza datelor din Public Finances in EMU 2005, 2006, 2007. 
 

În figura 4 se poate observa că datoria publică a UEM a fost sustenabilă în 1992, 
1994, 1995-1998, 2000-2001, 2003, 2006-2008. Totodată, în 1991, 1993, 1999, 2004-2005, 
indicele de sustenabilitate a variat între 0,98 şi 0,99, ceea ce ne indică faptul că datoria 
publică a fost slab sustenabilă în UEM. 

De asemenea, potrivit metodologiei AMECO, dinamica datoriei publice sau 
constrângerea bugetară poate fi exprimată pe baza ecuaţiei: 

 tt1tt SFNBDD ++= −           (2)         
sau            

tY
tSF

tY
tNB

ty1
1

1tY
1tD

tY
tD

++
+

×
−
−=         (3) 

unde: Dt este datoria publică la momentul t; NB t este sold bugetar la momentul t; Y t este PIB la 
momentul t; y t este rata nominală de creştere a PIB la momentul t; SF t reprezintă ajustări la 
momentul t.  

Evoluţia indicatorilor este prezentată în figurile 5 şi 6. 
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Figura 5.  Evoluţia datoriei publice, a deficitului bugetar şi a ajustărilor la nivelul UEM 

Sursa: calculele sunt realizate pe baza datelor din Public Finances in EMU 2005, 2006, 2007. 
 
 Pe baza calculelor privind constrângerea bugetară potrivit metodologiei AMECO, 
am obţinut că datoria publică a fost slab sustenabilă în UEM de-a lungul perioadei analizate. 
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Figura 6.  Evoluţia datoriei publice sustenabile la nivelul UEM 
 

5. Concluzii 
 

La nivel internaţional, creşterea gradului de îndatorare a ţărilor a generat ample 
dezbateri privind identificarea nivelului sustenabil al datoriei publice. Totodată, în Tratatul 
de la Maastricht şi, ulterior, în Pactul de Stabilitate şi Creştere (PSC), s-au stabilit criteriile 
de convergenţă nominală. Potrivit criteriilor fiscale, am observat că, la nivelul UEM, limita 
de 3% din PIB a fost respectată doar în perioadele 1997-2002 şi 2004-2008, iar gradul de 
îndatorare s-a situat sub 60% din PIB doar în perioada 1990-1991. Ca urmare, având în 
vedere definirea sustenabilităţii datoriei publice pe baza  criteriilor de convergenţă fiscală, 
putem spune că doar în anii 1990 şi 1991 am avut o politică fiscală sustenabilă la nivelul 
ţărilor membre ale UEM.  

De asemenea, pornind de la indicatorii de sustenabilitate propuşi de Stoian (2007) şi de 
metodologia AMECO, am obţinut că datoria publică a fost sustenabilă în perioada 1991-2008. 
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Rezumat.. În acest articol analizăm corelaţiile între politica fiscală şi principalii 
indicatori macroeconomici (creşterea economică, rata inflaţiei, rata şomajului, datoria 
publică) pentru cazul României, în  perioada 1990-2007. Corelaţiile sunt testate prin 
tehnica regresiei, cauzalitatea Granger şi analiza pe intervale. 
 

Cuvinte-cheie: politica fiscală; venituri fiscale; presiunea fiscală totală; creşterea 
economică; rata inflaţiei; rata şomajului; datoria publică. 

 
Clasificare REL: 8E, 8F, 8G, 8K, 10B, 10C. 
 
1. Introducere 
Rolul şi dimensiunea implicării statului în economie reprezintă cea mai importantă 

temă de dezbatere pentru toate şcolile de gândire economică. Pentru realizarea acestui rol, cu 
scopul de stimulare a activităţii economice, statul utilizează ca instrument politica fiscală. 

Pentru stimularea dezvoltării economiei reale, statul poate utiliza multe instrumente 
(Obreja Braşoveanu, 2007): în primul rând, finanţarea sau realizarea de investiţii directe, pe 
care sectorul privat nu le-ar furniza în cantităţi adecvate; în al doilea rând, oferirea eficientă 
de anumite servicii publice de bază care sunt necesare pentru asigurarea condiţiilor de bază 
pentru desfăşurarea activităţii economice şi a investiţiilor pe termen lung; în al treilea rând, 
finanţarea propriilor activităţi astfel încât să fie minimizate distorsiunile aferente deciziilor 
de economisire-investiţii aferente sectorului privat. 

În analiza impactului politicii fiscale asupa creşterii economice nu trebuie ignorate 
efectele pe termen scurt – politica fiscală reprezintă un instrument prin care sunt atenuate 
fluctuaţiile pe termen scurt, impozitele şi cheltuielile bugetare fiind folosite ca pârghii în 
modificarea cererii agregate pentru a deplasa economia către nivelul potenţial al PIB. 

„Politica fiscală şi bugetară reprezintă mai mult o prioritate politică decât una 
economică”, concluzie la care s-a ajuns în urma analizelor econometrice realizate în 
perioada 1997-2003 pentru România, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Ungaria, 
Republica Cehă, Slovacia şi Slovenia (Fabriyia, Moly, 2006, p. 25). 

Estimările rezultatului fiscal au fost realizate pe baza regresiei: 
yit = α + vi + βt ut +δxit +φwit +γsit +εit , 
yit – ponderea în PIB a veniturilor fiscale în ţara i în anul t; 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

53 

53

vi – un set de efecte specifice ţării respective, considerate exogene acestui model; 
ut – efecte comune tuturor ţărilor în perioada t ; 
xit – variabile de control economic;  

wit – variabile de control politic; 
sit – indexul instituţiilor fiscale. 
Din analizele econometrice aferente acestei ecuaţii de regresie se poate concluziona 

că, în medie, nici 50% din modificările încasărilor fiscale nu se pot explica pe baza 
modificărilor variabilelor macroeconomice. Aşadar, politica fiscală a fost un instrument 
utilizat discreţionar de autoritatea politică şi executivă pentru a influenţa celelalte variabile 
macroeconomice. 

În cadrul acestui articol ne propunem analiza corelaţiilor dintre politica fiscală şi 
variabilele macroeconomice: creşterea economică, rata inflaţiei, rata şomajului şi datoria publică. 

 
2. Analiza empirică 

Pentru a analiza impactul politicii fiscale, măsurată prin presiunea fiscală totală, 
asupra principalilor indicatori macroeconomici, vom aplica: 

- tehnica regresiei 
- cauzalitatea Granger 
- analiza pe intervale 

Variabilele utilizate sunt: 
(1) ponderea în PIB a veniturilor fiscale, notată VENITURI_FISCALE, pentru a 

cuantifica politica fiscală 
(2) rata de creştere a PIB real, notată CREŞTERE_ECONOMICĂ, pentru a 

cuantifica creşterea economică 
(3)  rata medie anuală a inflaţiei, notată INFLAŢIE 
(4)  rata şomajului, notată ŞOMAJ 
(5)  ponderea în PIB a datoriei publice, notată DATORIE_PUBLICĂ 
Seria de date utilizată conţine valori anuale ale indicatorilor pentru perioada 1990-2007. 

Tabelul 1 
Statistica descriptivă a variabilelor utilizate 

Statistica descriptiva; Sample: 1990-2007 
 VENITURI_ 

FISCALE 
CREŞTERE_ 
ECONOMICĂ 

INFLAŢIE ŞOMAJ DATORIE_ 
PUBLICĂ 

 Mean  29.33944  1.072222  70.05000  7.650000  21.76667 
 Median  28.25500  3.900000  36.65000  8.300000  22.35000 
 Maximum  35.49000  8.400000  256.1000  11.80000  34.70000 
 Minimum  26.49000 -12.90000  4.800000  0.200000  0.900000 
 Std. Dev.  2.491377  6.163918  78.82953  2.976427  7.820937 
 Skewness  1.191139 -0.883518  1.169800 -0.833721 -1.038734 
 Kurtosis  3.418103  2.590584  2.989861  3.340562  4.256015 
 Jarque-Bera  4.387544  2.467531  4.105374  2.172258  4.420088 
 Probability  0.111495  0.291194  0.128389  0.337521  0.109696 
 Sum  528.1100  19.30000  1260.900  137.7000  391.8000 
 Sum Sq. Dev.  105.5183  645.8961  105639.6  150.6050  1039.840 

Sursă date: calcule proprii. 
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Tabelul 2 
Matricea de corelaţie dintre vriabilele utilizate 

 VENITURI_ 
FISCALE 

DATORIE_ 
PUBLICĂ 

ŞOMAJ INFLAŢIE CREŞTERE_ 
ECONOMICĂ 

VENITURI_ 
FISCALE 

 1.000000 -0.679969 -0.448974  0.349385 -0.628041 

DATORIE_ 
PUBLICA 

-0.679969  1.000000  0.792806 -0.059025  0.302885 

SOMAJ -0.448974  0.792806  1.000000  0.279001  0.209225 
INFLATIE  0.349385 -0.059025  0.279001  1.000000 -0.570991 
CRESTERE_ECON
OMICA 

-0.628041  0.302885  0.209225 -0.570991  1.000000 

Sursă date: calcule proprii. 
Pentru a analiza corelaţia dintre politica fiscală şi variabilele macroeconomice vom 

aplica tehnica regresiei şi a analizei pe intervale pentru fiecare indicator. 
 

a) Presiunea fiscală totală şi creşterea economică 
Estimând prin metoda celor mai mici pătrate parametrii ecuaţiei de regresie pentru 

intervalul 1990-2007,  se obţine următoarea ecuaţie: 
 

CREŞTERE_ECONOMICĂ = -1,5533 × VENITURI_FISCALE + 46,645 
 

Conform acestei ecuaţii, relaţia între presiunea fiscală totală şi rata reală a creşterii 
economice este invers proporţională: modificarea fiscalităţii cu 1% corespunde unei 
modificări medii a creşterii economice reale, de semn contrar, cu 1,5533%, conform 
parametrilor estimaţi. 

y = -1,5533x + 46,645
R2 = 0,3947
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Figura 1. Ecuaţia de regresie dintre rata creşterii economice şi presiunea fiscală totală 

Sursă date: calcule proprii. 
 

Coeficientul de determinare aferent regresiei semnifică faptul că 39,47% din 
variaţia ratei de creştere economică este explicată de modificarea presiunii fiscale. 
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Figura 2. Corelaţia dintre modificarea relativă a veniturilor fiscale reale şi modificarea PIB 

Sursă date: prelucrări proprii. 
 

Utilizând analiza pe intervale vom grupa valorile anuale ale celor doi indicatori 
analizaţi comparativ în trei intervale. Se constată că în perioada 1990-1992, respectiv în anul 
1999, caracterizate prin presiuni fiscale ridicate, s-au înregistrat rate negative de creştere 
economică. De remarcat şi faptul că cea mai mare rată de creştere economică s-a obţinut în 
anul 2004, care a fost caracterizat printr-o presiune fiscală scăzută. 

Tabelul 3 
Analiza pe intervale între rata de creştere economică şi presiunea fiscală 

  Rata reală a creşterii economice 
  1 [-12,9; -1,2] 2 [1,5; 5,1] 3 [5,2; 8,4] 

1 [26,49; 27,99] 1997 1996, 2002, 2005 2001, 2004 
2 [28,11; 29,37] 1998 1994, 2000 1995, 2003, 2006 

pr
es

i
un

ea
 

fis
ca

l

3 [29,5; 35,49] 1990, 1991, 1992, 1999 1993 2007 
Sursă tabel: calcule proprii. 

 
b) Presiunea fiscală totală şi datoria publică 
Estimând parametrii ecuaţiei de regresie dintre ponderea în PIB a datoriei publice şi 

presiunea fiscală totală se obţine relaţia: 
 
DATORIE_PUBLICĂ = -2,1336 × VENITURI_FISCALE + 86,365 

 
Conform acestei ecuaţii, relaţia între presiunea fiscală totală şi ponderea datoriei 

publice în PIB este invers proporţională: modificarea fiscalităţii cu 1% corespunde unei 
modificări medii a datoriei publice, de semn contrar, cu 2,1336%, conform parametrilor 
estimaţi. Coeficientul de determinare aferent regresiei semnifică faptul că 46,26% din 
variaţia ponderii datoriei publice în PIB este explicată de modificarea presiunii fiscale. 

y = -2,1336x + 84,365
R2 = 0,4626
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Figura 3.  Ecuaţia de regresie dintre ponderea datoriei publice şi presiunea fiscală totală 

Sursă date: calcule proprii. 
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Utilizând analiza pe intervale vom grupa valorile anuale ale celor doi indicatori 
analizaţi comparativ în trei intervale. Se constată că în perioada 1990-1991 şi anul 2007, 
caracterizate prin presiuni fiscale ridicate, s-au înregistrat valori reduse ale ponderii în PIB a 
datoriei publice. În anii 1996, 1997 şi 2001, caracterizaţi prin ponderi ridicate ale datoriei 
publice în PIB, presiunea fiscală a fost scăzută. 

De remarcat şi faptul că în anul 1999, caracterizat printr-o pondere maximă a 
datoriei publice în PIB, s-a înregistrat o presiune fiscală ridicată, justificată de necesitatea 
rambursării datoriei publice. 

Tabelul  4 
Analiza pe intervale între ponderea datoriei publice în PIB şi presiunea fiscală 
  ponderea datoriei publice în PIB 
 

 
1 
[0,9; 19,9] 

2 
[20,4; 26] 

3 
[27,5; 34,7] 

1 
[26,49; 27,99] 2005 2002, 2004 1996, 1997, 2001 

2 
[28,11; 29,37] 1994, 2006 1995, 2003 1998, 2000 

pr
es

iu
ne

a f
isc

ală
 

3 
[29,5; 35,49] 1990, 1991, 2007 1992, 1993 1999 

Sursă tabel: calcule proprii. 
 

c) Presiunea fiscală totală şi rata şomajului 
Estimând parametrii ecuaţiei de regresie dintre rata şomajului şi presiunea fiscală 

totală se obţine relaţia: 
ŞOMAJ = -0,5362 × VENITURI_FISCALE + 23,382 

Conform acestei ecuaţii, relaţia între presiunea fiscală totală şi rata şomajului este 
invers proporţională: modificarea fiscalităţii cu 1% corespunde unei modificări medii a ratei 
şomajului, de semn contrar, cu 0,5362%, conform parametrilor estimaţi. Coeficientul de 
determinare aferent regresiei este de 20,17%. Interpretarea acestei relaţii ar trebui realizată 
din sens opus – la scăderea/creşterea şomajului se obţine o pondere a veniturilor fiscale în 
PIB mai mare/mică. 

y = -0,5362x + 23,382
R2 = 0,2017
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Figura 4. Ecuaţia de regresie dintre şomaj şi presiunea fiscală totală 

Sursă date: calcule proprii. 
 

Utilizând analiza pe intervale vom grupa valorile anuale ale şomajului şi presiunii 
fiscale comparativ în trei intervale. Se constată că în anii 1990, 1991, 2007 presiunea fiscală 
este ridicată, în timp ce rata şomajului este scăzută. Nu se poate constata o repartizare 
evidentă a şomajului ca variabilă invers corelată cu presiunea fiscală. 
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Tabelul 5 
Analiza pe intervale între rata şomajului şi presiunea fiscală 

  rata şomajului 
  1 [0,2; 6,2] 2 [6,6; 8,9] 3 [9,5; 11,8] 

1 [26,49; 27,99] 2004, 2005 1996, 1997, 2001, 2002  
2 [28,11; 29,37] 2006 2003 1994, 1995, 1998, 2000 

presiunea 
fiscală 

3 [29,5; 35,49] 1990, 1991, 2007 1992 1993, 1999 
Sursă tabel: calcule proprii. 
 

d) Presiunea fiscală totală şi rata inflaţiei 
Estimând parametrii ecuaţiei de regresie dintre rata inflaţiei  şi presiunea fiscală 

totală se obţine relaţia: INFLAŢIE = 11,053 × VENITURI_FISCALE - 254,22 
Conform acestei ecuaţii, relaţia între presiunea fiscală totală şi rata inflaţiei este 

direct proporţională: modificarea fiscalităţii cu 1% corespunde unei modificări medii a ratei 
inflaţiei, de acelaşi semn, cu 11,053%, conform parametrilor estimaţi. Coeficientul de 
determinare aferent regresiei este de 12,22%. 

y = 11,053x - 254,22
R2 = 0,1222
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 Figura 5. Ecuaţia de regresie dintre rata inflaţiei şi presiunea fiscală totală 
Sursă date: calcule proprii. 
 

Utilizând analiza pe intervale vom grupa valorile anuale ale ratei inflaţiei şi 
presiunii fiscale comparativ în trei intervale. Se poate constata relaţia pozitivă dintre cele 
două variabile: în anii 1991, 1992, 1993 se înregistrează presiune fiscală şi rata a inflaţiei 
ridicate, în 1995 şi 2000 se obţin valori încadrate în intervalul mediu pentru cele două 
variabile, iar în 2004 şi 2005 se înregistrează valori scăzute ale celor două variabile. 

Tabelul 6 
Analiza pe intervale între rata inflaţiei şi presiunea fiscală 

  rata inflaţiei 
  1 [4,8; 15,3] 2 [22,5; 45,8] 3 [59,1; 256,1] 

1 [26,49; 27,99] 2004, 2005 1996, 2001, 2002 1997 
2 [28,11; 29,37] 2003, 2006 1995, 2000 1994, 1998 

Presiunea 
fiscală 

3 [29,5; 35,49] 1990, 2007 1999 1991, 1992, 1993 
Sursă tabel: calcule proprii. 
 

În continuare voi analiza cauzalitatea Granger pentru fiecare pereche formată din 
aceste cinci variabile. Conform testului p-value ipoteza nulă că x nu cauzează Granger y este 
respinsă pentru valori mai mici decât 0,05 ale probabilităţii asociate.  

Astfel, se respinge ipoteza nulă presupusă implicit, deci este posibil ca: 
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– rata şomajului să cauzeze Granger ponderea veniturilor fiscale în PIB; 
– creşterea economică să cauzeze Granger ponderea veniturilor fiscale în PIB; 
– datoria publică să cauzeze Granger rata inflaţiei; 
– creşterea economică să cauzeze Granger rata şomajului. 

Tabelul  7 
Testarea cauzalităţii Granger între variabilele macroeconomice 

Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1990 2007 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probabilitate 

  DATORIE_PUBLICA does not Granger Cause VENITURI_FISCALE 16  1.05392  0.38127 
  VENITURI_FISCALE does not Granger Cause DATORIE_PUBLICA  0.23379  0.79536 

  SOMAJ does not Granger Cause VENITURI_FISCALE 16  4.93559  0.02952 
  VENITURI_FISCALE does not Granger Cause SOMAJ  0.83888  0.45806 

  INFLATIE does not Granger Cause VENITURI_FISCALE 16  0.44963  0.64909 
  VENITURI_FISCALE does not Granger Cause INFLATIE  2.16172  0.16151 

  CREŞTERE_ECONOMICA does not Granger Cause 
VENITURI_FISCALE 

16  4.46173  0.03812 

  VENITURI_FISCALE does not Granger Cause CRESTERE_ECONOMICA  0.91725  0.42813 

  SOMAJ does not Granger Cause DATORIE_PUBLICA 16  0.27673  0.76338 
  DATORIE_PUBLICA does not Granger Cause SOMAJ  1.31533  0.30748 

  INFLATIE does not Granger Cause DATORIE_PUBLICA 16  0.32821  0.72703 
  DATORIE_PUBLICA does not Granger Cause INFLATIE  13.2888  0.00116 
  CREŞTERE_ECONOMICA does not Granger Cause 
DATORIE_PUBLICA 

16  1.25141  0.32384 

  DATORIE_PUBLICA does not Granger Cause CRESTERE_ECONOMICA  2.93375  0.09525 

  INFLATIE does not Granger Cause SOMAJ 16  1.58605  0.24818 
  SOMAJ does not Granger Cause INFLATIE  0.96257  0.41188 

  CREŞTERE_ECONOMICA does not Granger Cause SOMAJ 16  7.07843  0.01057 
  SOMAJ does not Granger Cause CRESTERE_ECONOMICA  1.77409  0.21489 

  CREŞTERE_ECONOMICA does not Granger Cause INFLATIE 16  1.17420  0.34499 
  INFLATIE does not Granger Cause CRESTERE_ECONOMICA  0.12562  0.88320 
Sursă tabel: calcule proprii. 

 
3. Concluzii 

În urma analizei pe baza regresiei între politica fiscală şi cele patru variabile 
macroeconomice am constatat: o relaţie între presiunea fiscală totală şi rata reală a creşterii 
economice invers proporţională (modificarea fiscalităţii cu 1% corespunde unei modificări 
medii a creşterii economice reale, de semn contrar, cu 1,5533%), o relaţie între presiunea 
fiscală totală şi ponderea datoriei publice în PIB invers proporţională (modificarea fiscalităţii 
cu 1% corespunde unei modificări medii a datoriei publice, de semn contrar, cu 2,1336%),  o 
relaţie între presiunea fiscală totală şi rata şomajului invers proporţională (modificarea 
fiscalităţii cu 1% corespunde unei modificări medii a ratei şomajului, de semn contrar, cu 
0,5362%), o relaţie între presiunea fiscală totală şi rata inflaţiei invers proporţională 
(modificarea fiscalităţii cu 1% corespunde unei modificări medii a ratei inflaţiei, de acelaşi 
semn, cu 11,053%). 

Ca urmare a testării cauzalităţii Granger, se respinge ipoteza nulă presupusă 
implicit, deci este posibil ca: rata şomajului să cauzeze Granger ponderea veniturilor fiscale 
în PIB; creşterea economică să cauzeze Granger ponderea veniturilor fiscale în PIB; datoria 
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publică să cauzeze Granger rata inflaţiei; creşterea economică să cauzeze Granger rata 
şomajului. 
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ANALIZA RELAŢIEI DE CAUZALITATE DINTRE 
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE BUGETULUI 

GENERAL CONSOLIDAT AL ROMÂNIEI 
 

Andreea STOIAN 
Lector universitar doctor  
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Rezumat. Stabilirea relaţiei existente între veniturile şi cheltuielile publice a 

suscitat, dintotdeauna, interesul economiştilor. Corelaţia dintre dinamica celor două 
variabile are o semnificaţie importantă atât în ceea ce priveşte identificarea şi explicarea 
dezechilibrelor bugetului public, cât şi în ceea ce priveşte aspecte referitoare la 
sustenabilitatea politicilor fiscale şi bugetare promovate de autorităţile guvernamentale. 
Studiul de faţă are ca scop determinarea relaţiei de cauzalitate dintre veniturile şi 
cheltuielile bugetului general consolidat al României. Aplicarea testelor Granger adaptate 
particularităţilor economiei româneşti conduce la concluzia că veniturile bugetare sunt cele 
care imprimă dinamica cheltuielilor bugetare, fapt care relevă, totodată, şi existenţa unor 
mecanisme de corectare a dezechilibrelor bugetului general consolidat pe termen lung. 

 
Cuvinte-cheie: ipoteza sincronizării fiscale; venituri bugetare; cheltuieli bugetare; 

test de cauzalitate; cointegrare. 
 
Clasificare JEL: H6 
 
Stabilirea relaţiei existente între veniturile şi cheltuielile publice a suscitat, 

dintotdeauna, interesul economiştilor. Corelaţia dintre dinamica celor două variabile are o 
semnificaţie importantă atât în ceea ce priveşte identificarea şi explicarea dezechilibrelor 
bugetului public, cât şi în ceea ce priveşte aspecte referitoare la sustenabilitatea politicilor 
fiscale şi bugetare promovate de autorităţile guvernamentale. 

Studierea relaţiei existente între dinamica veniturilor şi a cheltuielilor bugetare a 
condus la formularea a trei ipoteze în funcţie de sensul în care se manifestă influenţa dintre 
evoluţia celor două variabile bugetare. Astfel, 

 în cazul existenţei unei relaţii bidirecţionale de cauzalitate între veniturile şi 
cheltuielile bugetare atunci este demonstrată ipoteza de sincronizare fiscală, în 
sensul că, pe perioade mai lungi, deciziile privind cheltuielile sunt adoptate în 
funcţie de cele privind mărimea şi dinamica veniturilor;  

 în cazul în care este evidenţiată ipoteza venituri-cheltuieli, adică relaţia de 
cauzalitate se manifestă dinspre venituri spre cheltuieli, atunci nivelul 
cheltuielilor se ajustează în funcţie de cel al veniturilor; 

  în cazul în care relaţia de cauzalitate se manifestă în celălalt sens, ipoteza 
cheltuieli-venituri, atunci dinamica cheltuielilor va fi cea care va imprima 
modificări la nivelul veniturilor1. 

                                                           
1 A se vedea în acest sens, Fasano, U.; Q. Wang (2002), “Testing the Relationship Between Government 
Spending and Revenue: Evidence from GCC Countries”, IMF Working Paper, WP/02/201, p. .3. 
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Studiul de faţă are ca scop determinarea relaţiei de cauzalitate dintre veniturile şi 
cheltuielile bugetului general consolidat al României. 

Majoritatea studiilor (a se vedea, în acest sens, Manage şi Marlow, 1986; Anderson, 
Wallace, Myles şi Warner, 1986; Ram, 1988 etc.) realizate au investigat sincronizarea dintre 
veniturile şi cheltuielile bugetare utilizând testele standard de cauzalitate Granger. Un test de 
cauzalitate arată dacă valorile din perioadele anterioare ale unei variabile pot fi utilizate 
pentru îmbunătăţirea estimărilor unei alte variabile. Cu alte cuvinte, variabila Xt cauzează 
Granger variabila Yt , dacă valori din perioadele anterioare ale variabile X ameliorează 
estimarea variabilei Y. În principiu, testul Granger este un test destul de slab pentru 
demonstrarea exogeneităţii unei variabile (Enders, W, 1995,.pp. 315-316).  Miller şi Russek 
(1990) au arătat că în cazul seriilor de timp care sunt cointegrate, testele standard de 
cauzalitate nu mai asigură un grad de relevanţă foarte ridicat, conducând la concluzii 
distorsionante. Prin urmare, cei doi autori au propus o adaptare a testeleor de cauzalitate în 
contextul existenţei unei relaţiei de cointegrare între veniturile şi cheltuielile bugetare. 
Această metodologie a fost preluată şi utilizată în studii ulterioare (a se vedea, în acest sens, 
Owoye, 1995; Fasano şi Wang, 2002). Această metodologie se poate aplica şi pe cazul 
României, având în vedere că veniturile şi cheltuielile bugetului general consolidat sunt 
intregrale de ordinul I, iar între ele există o relaţie de echilibru pe termen lung, aşa cum va 
rezulta din testele prezentate în continuare. 

Pentru stabilirea relaţiei de cauzalitate dintre veniturile şi cheltuielile bugetare în 
contextul existenţei unei relaţii de cointegrare, trebuie verificat mai întâi care este ordinul de 
integrare a variabilelor utilizate, cu ajutorul testelor de staţionaritate. Studiile amintite mai 
sus au aplicat aceste teste pe valorile reale ale veniturilor şi cheltuielilor, exprimate în nivel. 
Au fost, de asemenea, utilizate atât serii de timp trimestriale, cât şi anuale, rezultatele 
diferind în cele două cazuri (vezi în acest sens  Miller şi Russek, 1990). În cazul României, 
vor fi utilizate serii de timp trimestriale din perioada 1991-2005, iar pentru testarea ordinului 
de integrare variabilele utilizate vor fi exprimate în logaritm natural. Rezultatele testelor de 
staţionaritate ADF sunt prezentate în Tabelul 1. 

Tabelul 1 
Determinarea ordinului de integrare pentru veniturile şi cheltuielile bugetare∗) 

Variabile 
 

ADF Test 
Statistic 

1%   Critical 
Value  

5%   Critical 
Value 

10% Critical 
Value 

CBGC_fx i) -1,77 -3,54 -2,91 -2,59 
VBGC_fx i) -1,19 -3,54 -2,91 -2,59 

ΔCBGC_fx i) -7,48 -3,54 -2,91 -2,59 
ΔVBGC_fx i) -7,35 -3,54 -2,91 -2,59 

∗)Valorile critice pentru nivelurile de semnificaţie de 1%, 5% şi 10% depind de opţiunea făcută ca testul să se 
aplice în condiţiile în care există constantă sau trend şi constantă. 
i)S-a considerat constantă (intercept). 
Număr de observaţii: 60 
CBGC_fx: logaritm natural din cheltuielile bugetului genereral consolidat exprimate în preţurile constante ale 
trimestrului I, anul 1991 
VBGC_fx: logaritm natural din veniturile bugetului genereral consolidat exprimate în preţurile constante ale 
trimestrului I, anul 1991 
ΔCBGC_fx: prima diferenţă a cheltuielilor bugetare 
ΔVBGC_fx: prima diferenţă a veniturilor bugetare 

Rezultatele testului de staţionaritate ADF relevă faptul că atât veniturile, cât şi 
cheltuielile bugetare sunt integrale de ordinul I, ceea ce permite investigarea exisenţei unei 
relaţii de cointegrare între cele două variabile. Acesta însemană că orice relaţie de echilibru 
pe termen lung între variabile care nu sunt staţionare (cum este şi cazul veniturilor şi al 
cheltuielilor bugetare) presupune ca trendurile celor două variabile să fie corelate. Cu alte 
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cuvinte, orice relaţie de echilibru pe termen lung presupune că variabilele nu pot evolua 
independent una faţă de cealaltă, fapt ce impune existenţa unei combinaţii între cele două 
variabile care să fie staţionară (Enders, W., 1995, pp. 355-356). În cazul în care două 
variabile X şi Y sunt integrate de ordinul d, existenţa unei relaţii de cointegrare între cele 
două variabile presupune satisfacerea următoarei relaţii matematice: 

ttt XY ε+×β=                                                                     (1) 
unde: 
β = parametru al regresiei;  
εt = termenul erorilor care trebuie să fie staţionar (ordin de integrare 0).  

 
În cazul României, se va investiga existenţa relaţiei de cointegrare între veniturile şi 

cheltuielile bugetare având în vedere două regresii de tipul celei exprimate prin ecuaţia (1), 
cu deosebirea că se va introduce şi o constantă, având în vedere caracteristicile seriilor de 
date utilizate în acest sens (a se vedea relaţiile matematice 2 şi, respectiv, 3): 

tt00t RG ε+×β+α=                                                                        (2) 

tt11t GR μ+×β+α=                                                           (3) 
unde: 
Gt, Rt = cheltuielile/veniturile bugetului general consolidat exprimate în logartimi 
naturali din valorile în expresie reală; 
α0,  α1,  β0,  β1 =parametrii de estimat; 
εt, μt = termenul erorilor care trebuie să fie staţionar (ordin de integrare 0). 
 

Cu ajutorul testului de cointegrare Johansen a fost relevată existenţa unei relaţii de 
echilibru între veniturile şi cheltuielile bugetului general consolidat, conform ecuaţiilor (2) 
şi, respectiv, (3), după cum urmează: 

ttt 08.1R77.0G ε=−×−                                                                 (2 a) 

ttt 39.1R28.1R μ=+×−                                                                 (3 b) 
Am exprimat ecuaţiile decointegrare în maniera prezentată anterior, deoarece 

testele de cauzalitate ce urmează să fie aplicate în continuare au la bază tocmai termenul 
erorilor din cele două ecuaţii. Testele de cauzalitate de tip Granger investighează dacă valori 
din perioadele anterioare ale unei variabile pot îmbunătăţi estimarea unei alte variabile. 
Aceasta se realizează pe baza unui set de două ecuaţii, după cum urmează: 

 

t
n

1j
jtj

n

1i
itit01t

t
n

1j
jtj

n

1i
itit00t

vYXYCX

uYXXCY

+∑ Δ×ρ+∑ Δ×δ+Δ×δ+=Δ

+∑ Δ×β+∑ Δ×α+Δ×α+=Δ

=
−

=
−

=
−

=
−

                (4) 

unde: 
α i,  βi  = arată influenţa exercitată de valorile curente şi trecute ale variabilei X, 
respectiv Y asupra varaibilei Y; 
δj,  ρj  = arată influenţa exercitată de valorile curente şi trecute ale variabilei X, 
respectiv Y asupra varaibilei X. 

Dacă α i şi δj sunt egale cu zero, atunci însemnă că între cele două variabile nu 
există cauzalitate de tip Granger, iar cele două variabile pot fi estimate în funcţie de valorile 
lor din perioadele anterioare. Dacă α i este diferit de zero, atunci pot fi folosite valori din 
perioadele anterioare ale variabilei X pentru estimarea variabilei Y, iar dacă δj este diferit de 
zero, atunci pot fi folosite valori din perioadele anterioare ale variabilei Y pentru estimarea 



Economie teoretică şi aplicată. Supliment 

 

63 

63

variabilei X. În cazul în care atât α i este diferit de zero, cât şi δj este diferit de zero, atunci 
există o cauzalitate bidirecţională şi ambele variabile pot fi estimate prin valori din 
perioadele anterioare ale celeilalte. Acest ultim caz este echivalent cu verificarea ipotezei 
sincronizării fiscale dintre veniturile şi cheltuielile bugetare. 

Engle şi Granger (1987) propun ca pentru variabilele pentru care a fost identificată 
existenţa unei relaţii de cointegrare cauzalitatea să fie investigată modificând testele 
standard reprezentate de (4) şi utilizând termenul erorilor din ecuaţiile (2) şi (3), după cum 
urmează: 

t21
n

1j
jtj

n

1i
itit01t

t10
n

1j
jtj

n

1i
itit00t

vECTYXYCX

uECTYXXCY

+×λ+∑ Δ×ρ+∑ Δ×δ+Δ×δ+=Δ

+×λ+∑ Δ⋅β+∑ Δ×α+Δ×α+=Δ

=
−

=
−

=
−

=
−

  (4 bis) 

unde: 
ECT1 este ε, din ecuaţia (2 bis), iar ECT2 este μt din ecuaţia (3 bis). 
 

Acest termen suplimentar reprezintă tocmai mecanismul de corecţie prin care se 
restabileşte relaţia de echilibru pe termen lung dintre variabilele analizate. Pe baza ecuaţiilor 
(4 bis) se testează ipoteza nulă, H0: α i şi/sau  λ0 = 0, contra alternativei H1: α i şi/sau  λ0 ≠ 0 
care poate confirma una dintre cele trei ipoteze menţionate la început. 

În cazul României, utilizând metodologia prezentată anterior, vor fi estimate 
următoarele regresii: 

t1t211t1t1t11t

t1t101t01t00t

vECTRGCR
uECTRGCG

+×λ+Δ×β+Δ×α+=Δ
+×λ+Δ×β+Δ×α+=Δ

−−−

−−−              (5) 

 
Termenul de corecţie a erorilor (ECT) a fost estimat pe baza ecuaţiilor (2) şi, 

respectiv (3), după ce a fost verificată staţionaritatea acestuia. Rezultatele estimărilor pentru 
ecuaţiile (5) sunt prezentate în Tabelul nr. 2: 

Tabelul 2 
 

Rezultatele testului de cauzalitate dintre veniturile şi cheltuielile bugetare 
Variabile explicative Regresie 1 

Variabilă dependentă tGΔ  
Regresie 2 

Variabilă dependentă tRΔ  

0C  
 

1tG −  
 

1tR −  
 

1t1ECT −  
 

1t2ECT −  

0.06 [2.41] (0.01) 
  
 
-0.05 [-0.22] (0.82) 
 
 
-0.33 [-1.28] (0.20) 
 
 
-1.11 [-3.37] (0.00) 

0.00 [0.53] (0.59) 
  
0.19 [0.95] (0.34) 
 
-0.60 [-2.47] (0.01) 
 
 
 
 
0.28 [1.09] (0.27) 

Statistici 
 
 

R2: 0.41 
 
F-stat: 12.51 (0.00) 

R2: 0.22 
 
F-stat: 5.31 (0.00) 

[ ]: t-statistic ( ): probabilitate 
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După cum se poate observa din rezultatele înregistrate este relevată relaţia de 
cauzalitate dintre venituri şi cheltuieli, în sensul că veniturile sunt cele care cauzează 
dinamica cheltuielilor bugetare, acestea ajustându-se în funcţie de dinamica veniturilor 
bugetare. În cazul regresiei 2, se constată faptul că veniturile bugetare se estimează cel mai 
bine pe baza valorilor din perioadele anterioare. Prin urmare, rezultatele obţinute confirmă 
faptul că în ceea ce priveşte mărimea deficitului bugetar există mecanisme care corectează 
eventualele decalaje foarte mari dintre veniturile şi cheltuielile bugetare. Cu toate acestea, se 
impune prudenţă în ceea ce priveşte politicile de finanţe publice, prin prisma sustenabilităţii 
pe termen lung a acestora, prin prisma episoadelor de ajustare fiscală şi bugetare anticipate 
pe parcursul acestei lucrări şi prin prisma efectelor pe care le pot avea asupra generaţiilor 
viitoare. 
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EVAZIUNEA FISCALĂ: O ANALIZĂ  
A SLOGANULUI „PLĂTEŞTE CU BANI, NU CU ANI” 

Delia CATARAMĂ  
Lector universitar doctorand  

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
 
Rezumat: Această lucrare îşi propune să analizeze dacă introducerea, în 2005, a 

unei noi legi cu sancţiuni drastice pentru combaterea evaziunii fiscale a avut efectele 
scontate. Realizez acest lucru printr-o analiză-studiu de eveniment, în perioada 2003 – 
2005. Am calculat, ca indicator al acestui studiu, sancţiunea medie la care se poate aştepta 
o persoană juridică în caz de evaziune fiscală. În urma calculelor am descoperit că 
sancţiunea medie la care se poate aştepta un contribuabil, în caz de evaziune fiscală, era de 
43,57% din valoare prejudiciului în 2003, ajungând la 5,59% din valoare prejudiciului în 
2005. Concluzia lucrării este că sintagma „plăteşte cu bani, nu cu ani” a reprezentat un 
slogan neconectat la realitate, din moment ce, la nivelul anului 2005, mărimea medie a 
prejudiciului prin evaziune a fost de 8.000 euro/caz, iar „plata cu ani” este prevăzută 
pentru prejudicii de peste 100.000 euro/caz. De asemenea, în acelaşi an 2005, „plata cu 
bani” era de 5,56% din prejudiciu. Consider, deci, că sloganul corect la nivelul anului 2005 
ar fi fost „nu plăteşti nici cu bani, nici cu ani”. 
 

Cuvinte-cheie: politica fiscală; analiza intervenţiei guvernamentale; altele 
(evaziunea fiscală). 

 
1. Introducere 
Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor, ca şi 

povara acestor obligaţii au făcut să stimuleze, în toate timpurile, ingeniozitatea 
contribuabililor în a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale. 
Evaziunea fiscală este rezultanta logică a defectelor şi inadvertenţelor unei legislaţii 
imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum şi a neprevederii şi nepriceperii 
legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată ca şi cei pe care îi provoacă 
prin aceasta la evaziune. Este, deci, evidentă corelaţia strânsă dintre aceste două fapte: o cotă 
excesivă a impozitului şi evaziunea fiscală. 

În România, trecerea la economia de piaţă a fost însoţită de manifestarea pe o scară 
tot mai largă a fenomenului evaziunii fiscale. Ca urmare legiuitorul s-a confruntat cu 
necesitatea de a crea şi consolida un cadru legislativ care să stăpânească acest fenomen. 
Lipsa de experienţă în domeniu şi poate insuficienta cunoaştere a fenomenului au făcut ca 
conturarea unui cadru legislativ să fie greoaie, o anumită reglementare legislativă fiind 
modificată de nenumărate ori, ceea ce a creat un sentiment de haos, propice, de altfel, 
manifestării evaziunii fiscale. Lucrarea este structurată după cum urmează: în secţiunea 2 
prezint cadrul legislativ în domeniul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, secţiunea 3 
surprinde o analiză a evaziunii fiscale din perioada 2003-2005, în secţiunea 4 este calculat 
indicatorul sancţiunea medie la care se poate aştepta o persoană juridică, iar concluziile sunt 
prezentate în secţiunea 5. 

 
2. Cadrul legislativ 
Prima regelementare legislativă în acest domeniu a fost Legea nr. 87 din 18 

octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 299 
din 24 octombrie 1994. Prima remarcă pe care o fac este aceea că Legea nr. 87/1994 nu are 
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o funcţie activă, de modificare a altor legi, fiind prima lege din România pe acest 
domeniu. Apariţia legii a reprezentat în fapt şi o recunoaştere a existenţei şi amplorii 
fenomenului evazionist. La art. 1 al legii se defineşte evaziunea fiscală ca fiind „sustragerea 
prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume 
datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
fondurilor speciale extrabugetare de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau 
străine, denumite în continuare contribuabili”. Legea stabileşte care sunt infracţiunile şi 
contravenţiile care se înscriu în noţiunea de evaziune fiscală.  

Este de remarcat faptul că această lege, din momentul în care a fost promulgată şi 
până la abrogarea ei, a suferit o singură modificare şi aceea nu de fond. Această modificare 
se referă la înlocuirea sintagmei „majorări de întârziere” cu sintagma  „dobânzi”, prin OG 
nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare. Deşi la prima vedere, modificarea pare 
nesemnificativă, ea reflectă totuşi o schimbare a viziunii legiuitorului. Astfel, dacă iniţial 
optica era de penalizare a contribuabilului pentru neplata la termen a obligaţiilor sale, acum 
optica este că contribuabilul trebuie să plătească un preţ pentru utilizarea banilor statului; 
contribuabilul este transformat din contravenient în debitor. Consider că în contextul 
economiei româneşti modificarea nu este de bun augur, ea putând induce un sentiment de 
normalitate pentru neplata la termen a obligaţiilor faţă de stat.  

Fiind prima lege în domeniu a avut o serie de disfuncţionalităţi, astfel că în 2005 a 
fost abrogată prin Legea nr. 241/2005. 

Regelementarea din 2005 nu mai prezintă o definiţie pentru fenomenul de evaziune 
fiscală, definirea făcându-se, practic, indirect, prin identificarea actelor şi faptelor care 
generează evaziune fiscale. Principala modificare se referă la înăsprirea pedepselor, iar legea 
stabileşte numai infracţiuni, nu şi contravenţii. 

Pentru toate aceste infracţiuni este prevăzută pedeapsa cu închisoarea, care poate 
ajunge până la 15 ani.  

Legea lasă totuşi posibilitatea de a se aplica numai amenda dacă prejudiciul cauzat 
bugetului prin infracţiunile de mai sus este mai mic de 100.000 de euro. 

Consider oportună introducerea unor pedepse foare aspre pentru faptele de evaziune 
fiscală, însă este esenţială aplicarea acestora pentru ca legea să-şi atingă scopul declarat de 
prevenire a evaziunii fiscale. Astfel este necesară o analiză privind numărul de cazuri în care 
aceste pedepse s-au aplicat pentru a putea concluziona că legea a avut utilitate.  

De asemenea, introducerea noii legi a fost însoţită de o puternică campanie mass-
media sub titlul „Plăteşte cu bani, nu cu ani”. 

Voi face în continuare o analiză a datelor oficiale referitoare la fenomenul evazionist 
pentru a vedea care este riscul de a plăti cu ani o faptă de evaziune fiscală în România. 
 

3. Evaluarea evaziunii fiscale în perioada 2003-2005 
Rădulescu S.A. (2006) a relizat o prezentare exhaustivă a acestui fenomen, pe baza 

informaţiilor de la Departamentul de Control Financiar-Fiscal, din cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală. Voi folosi ca ani de analiză anii 2003- 2005. 

Tabelul 1 
Evoluţia evaziunii fiscale identificate în România 2003 - 2005 

Nr.  
crt. 

Denumire indicator 2003 2004 2005 

1. Număr de verificări 446.882 273.020 286.903 
2. Număr de cazuri de evaziune fiscală identificate 195.425 120.077 115.158 
3. Frecvenţa evaziunii fiscale (%) (2/3 x 100) 43,7% 44% 40,1% 
4.  Valoarea totală a evaziunii fiscale identificate (mii RON) 798.900 982.350 1.746.304 
5. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate (mii RON) 1.804.700 1.984.522 1.137.326 
6.  Total sume atrase suplimentar (mii RON) (4+5) 2.603.600 2.966.872 2.883.630 

Sursa: Rădulescu S.A. (2006: pp. 211). 
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Interpretarea datelor de mai sus nu este foarte evidentă. Astfel, dacă am analiza 
indicatorul frecvenţa evaziunii fiscale am ajunge la concluzia că aceasta a scăzut dramatic în cei 
trei ani supuşi analizei. Problema este că indicatorul se calculează ca număr de cazuri de evaziune 
fiscală/număr de verificări, iar numărul de verificări efectuate în această perioadă a scăzut 
constant. Astfel, ar trebui justificat dacă această scădere se datorează creşterii conformităţii fiscale 
sau datorită incapacităţii aparatului fiscal de a efectua verificări. 

În raportul de performanţă al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - ANAF 
pe anul 2005 este prezentată evoluţia civismului fiscal la declarare şi plată. 
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  Figura 1. Evoluţia civismului fiscal la declarare şi plată (%) 

Sursa: Raport de performanţă al ANAF, 2005, p. 15 

Astfel, pe baza graficului de mai sus rezultă o creştere a civismului fiscal, atât în 
ceea ce priveşte declararea obligaţiilor fiscale, cât şi în ceea ce priveşte plata acestora. Din 
păcate, raportul ANAF nu precizează care este modul de determinare a acestui indicator, 
ceea ce îl face foarte puţin transparent şi puţin credibil.  

Consider esenţial să se facă analiza distinct pentru persoane fizice şi pentru 
persoane juridice. Astfel, Rădulescu S.A. (2006) arată că evaziunea fiscală în cadrul 
persoanelor fizice este mult mai redusă decât în cazul persoanelor juridice. 

Tabelul 2 
Evoluţia evaziunii fiscale identificate  

în România 2003 – 2005 – persoane fizice şi asociaţii familiale 
Nr.  
crt. 

Denumire indicator 2003 2004 2005 

1. Număr de verificări 176.168 121.070 116.620 
2. Pondere verificări efectuate la persoane fizice în total verificări 39,4% 44,3% 40,6% 
3. Număr de cazuri de evaziune fiscală identificate 62.067 58.660 49.516 
4. Pondere cazuri evaziune fiscală la persoane fizice în total cazuri 31,7% 48,9% 42,9% 
5. Frecvenţa evaziunii fiscale (%) 

(3/1 x 100) 
35,2% 48,5% 42,4% 

6.  Valoarea totală a evaziunii fiscale identificate (mii RON) 17.580 24.160 52.135 
7. Ponderea evaziunii fiscale identificate la persoanele fizice în 

totalul evaziunii fiscale identificate 
2,2% 2,5 3% 

8. Mărimea medie a evaziunii fiscale (RON/caz) (6/3) 283,2 411,9 1.052,9 
Sursa: Rădulescu S.A. (2006: p. 223) şi calcule proprii. 
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Tabelul 3 
 Evoluţia evaziunii fiscale identificate  

în România 2003 – 2005 – persoane juridice 
Nr.  
crt. 

Denumire indicator 2003 2004 2005 

1. Număr de verificări 270.654 151.950 170.283 
2. Pondere verificări efectuate la persoane juridice în total 

verificări 
60,6% 55,7% 59,3% 

3. Număr de cazuri de evaziune fiscală identificate 133.358 61.417 65.642 
4. Pondere cazuri evaziune fiscală la persoane juridice în 

total cazuri 
68,3% 51,1% 57,1% 

5. Frecvenţa evaziunii fiscale (%) (3/1 x 100) 48,1% 40,4% 38,5% 
6.  Valoarea totală a evaziunii fiscale identificate (mii RON) 781.320 958.190 1.694.169 
7. Ponderea evaziunii fiscale identificate la persoanele 

juridice în totalul evaziunii fiscale identificate 
97,8% 97,5% 97% 

8. Mărimea medie a evaziunii fiscale (RON/caz) (6/3) 5.858,8 15.601,4 25.809,2 
Sursa: Rădulescu S.A. (2006: p. 224) şi calcule proprii. 

Ceea ce se desprinde din analiza de mai sus este că valoarea evaziunii fiscale cea 
mai importantă este la nivelul persoanelor juridice (97% din sume). Ce este îngrijorător este 
că deşi frecvenţa cazurilor descoperite a scăzut, suma medie a evaziunii fiscale pe caz 
descoperit a crescut semnificativ (de 5 ori în 2005 faţă de 2003 pentru persoane juridice şi 
de 4 ori pe aceeaşi perioadă pentru persoane fizice).  

Acest lucru poate fi interpretat fie printr-o intensificare a seriozităţii activităţii de 
control care a penalizat mai puternic faptele descoperite sau  printr-o relaxare a 
contribuabililor, care s-au simţit mai puţin ameninţaţi de control datorită scăderii puternice a 
numărului de verificări. 

4. Sancţiunea medie în caz de evaziune fiscală 

Astfel, pentru a analiza tendinţa spre evaziune fiscală consider esenţial să determinăm: 
a) probabilitatea de a fi supus controlului; 
b) rata de penalizare în caz de control. 
a) Probabilitatea de a fi supus controlului o vom calcula pe baza raportului dintre număr 

verificări şi număr contribuabili. Cum este dificil să se determine numărul de contribubabili 
persoane fizice, ne-am propus identificarea acesteia pentru persoanele juridice. 

O altă analiză ar trebui făcută prin prisma raportării numărului de verificări la numărul de 
contribuabili, precum şi a numărului de cazuri de evaziune fiscală la numărul de contribubabili. 
Lucrarea de faţă se concentrează asupra situaţiei persoanelor juridice, întrucât pentru estimarea 
numărului de contribuabili am considerat numărul de persoane înregistrate în Registrul comerţului 
la 31 decembrie a fiecăruia dintre anii analizaţi. Este adevărat că, astfel, evaluăm numai numărul 
contribuabililor persoane juridice, însă numărul verificărilor şi al actelor de control este mai 
frecvent în cazul acestora, decât în cazul persoanelor fizice. 

Tabelul 4 
Număr contribuabili persoane juridice 

Număr persoane înregistrate în registrul comerţului 
la 31 decembrie a anului 

An Număr înmatriculări 
între ianuarie 1990 
şi 31 decembrie a 

anului 

Număr radieri 
între ianuarie 

1990 şi 31 
decembrie a 

anului 

TOTAL Persoane fizice şi 
asociaţii familiale 

Persoane 
juridice 

2005 1.420.783 299.840 1.120.943 357.506 763.467 
2004 1.263.408 223.279 1.040.129 293.314 746.815 
2003 1.119.124 204.867 914.257 239.876 674.381 

Sursa: Sinteza statistică a datelor din Registrul Comerţului la 31 decembrie 2003, 2004, 2005.  
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Pe baza datelor de mai sus putem calcula probabilitatea de a fi controlat, aplicând formula: 
100x

ilicontribuab_Numar
efectuate_verificari_Numarcontrolat_fi_a_de_eaobabilitatPr =  

Rezultatele obţinute pentru situaţia persoanelor juridice este prezentată în tabelul de 
mai jos: 

Tabelul  5 
Probabilitatea de a fi controlat de către ANAF  

pentru contribuabilii persoane juridice 
An 2003 2004 2005 

Număr contribuabili persoane juridice 674.381 746.815 763.467 
Număr verificări efectuate 270.654 151.950 170.283 
Probabilitatea de a fi verificat 40,1% 20,3% 22,3% 

Sursa: calcule proprii, pe baza datelor din tabelele 3 şi 4. 

Se remarcă faptul că probabilitatea de a fi verificat a scăzut semnificativ în perioada 
2003 – 2005, ceea ce ar putea fi un stimulent pentru evaziune fiscală. 
 

b) rata de penalizare în caz de control 
Rata de penalizare (Radulescu S.A., 2006: p. 214) se determină ca raport între 

valoarea sancţiunilor aplicate şi valoarea evaziunii fiscale realizate. 
100x

realizate_fiscale_evaziunii_Valoarea
aplicate_orsanctiunil_Valoareapenalizare_de_Rata =  

Pe baza datelor prezentate mai sus voi calcula rata de penalizare pentru anii 
2003-2005 şi o voi presupune egală şi pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice. 

Tabelul 6 
Rata de penalizare 

Nr.  
crt. 

Denumire indicator 2003 2004 2005 

1.  Valoarea totală a evaziunii fiscale identificate (mii RON) 798.900 982.350 1.746.304 
2. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate (mii RON) 1.804.700 1.984.522 1.137.326 
3. Rata de penalizare (%)  225,9% 202% 65,1% 

Sursa: Rădulescu S.A. (2006: p. 215) 

Analizând rata de penalizare constatăm că ea a scăzut dramatic. O explicaţie pentru 
acest fapt ar putea fi modificarea pedepselor pentru evaziune fiscală din amenzi în 
închisoare. Astfel, analiza nu poate fi completă fără o situaţie a cazurilor de condamnare la 
închisoare pentru evaziune fiscală, care a fost indisponibilă la momentul redactării lucrării. 

Totuşi, aşa cum aminteam în secţiunea anterioară a acestui capitol, în cazul 
prejudiciilor sub 100.000 euro, amenda este metoda de sancţionare şi nu închisoarea1.  

Tabelul  7 
Mărimea medie a evaziunii fiscale (EURO/caz) în cazul persoanelor juridice 

Nr.  
crt. 

Denumire indicator 2003 2004 2005 

1. Mărimea medie a evaziunii fiscale (RON/caz) la persoane juridice 5.858,8 15.601,4 25.809,2 
2. Curs de schimb mediu (RON/euro) 3,7556 4,0532 3,6234 
3. Mărimea medie a evaziunii fiscale (EURO/caz) la persoane juridice 1.560 3.849 7.123 

Sursa: calcule proprii pe baza tabelului 3 şi a buletinului lunar BNR, decembrie 2006. 

 

                                                           
1 Conform Legii nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea sancţiunii 



 Politici financiare şi monetare în Uniunea Europeană 

 

70 

70

Aşa cum reiese din tabelul 7 valoarea medie a unui caz de evaziune fiscală la 
persoane juridice nu a depăşit 8.000 euro, ceea ce ne îndreptăţeşte să punem sub semnul 
întrebării intenţia legiuitorului de a aplica pedepse cu închisoarea pentru evaziune fiscală, în 
condiţiile în care nivelul mediu identificat al acestuia era de 8.000 euro/caz în 2005, iar 
plafonul dincolo de care se poate aplica închisoarea este de 100.000 euro. 

Astfel, pe baza datelor calculate putem concluziona că, la nivelul anului 2005, 
pentru o societate comercială este o probabilitate de 22,3% să fie verificată, dacă este 
verificată este o probabilitate de 38,5% să fie identificată cu fapte de evaziune fiscală, iar 
pentru acest fapt va primi o sancţiune ce se cifrează la 65,1% din suma prejudiciată.  

Voi întocmi un arbore de decizie pentru a determina valoarea medie a sancţiunii ce 
poate fi primită pentru fapte de evaziune fiscală: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Arborele de decizie pentru calculul sancţiunii medii  
pentru fapte de evaziune fiscală în anul 2005 

 
Astfel, în anul 2005, un agent economic se poate aştepta la o sancţiune medie de: 
E(sancţiune) = (0,651 x prejudiciu x 0,385 + 0 x 0,615) x 0,223 + 0 x 0,777 = 

5,59% x prejudiciu 
Astfel, la nivelul anului 2005, sancţiunea medie la care se poate aştepta un agent 

economic ce face fapte de evaziune fiscală este de 5,59% din valoarea prejudiciului realizat. 
Aplicând acelaşi raţionament şi pentru ceilalţi doi ani ai analizei, prezentăm 

rezultatele obţinute în tabelul de mai jos: 
Tabelul 8 

Mărimea medie a sancţiunii în caz de evaziune fiscală  
An 2003 2004 2005 

Probabilitatea de a fi verificat 40,1% 20,3% 22,3% 
Frecvenţa evaziunii fiscale 48,1% 40,4% 38,5% 

Rata de penalizare 225,9% 202% 65,1% 
Sancţiunea medie  (% din prejudiciu) 43,57% 16,57% 5,59% 

Sursa: tabelele 3,5,6 şi calcule proprii pe baza tabelelor 3,56. 

După cum se remarcă, în perioada analizată sancţiunea medie a fost în scădere, ceea 
ce nu încurajează lupta împotriva evaziunii fiscale, ci, din contră, o impulsionează. 

 
5. Concluzii 
Concluzia lucrării este că sintagma „plăteşte cu bani, nu cu ani” a reprezentat un 

slogan neconectat la realitate, din moment ce, la nivelul anului 2005, mărimea medie a 

38,5% şanse să fie 
identificat cu 
evaziune fiscală 

Sancţiune = 0 

61,5% şanse să nu 
fie identificat cu 
evaziune fiscală 

22,3% şanse să fie  
controlat 

Posibilitate de a fi  
supus controlului 

77,7% şanse să nu fie 
controlat Sancţiune = 0

Posibilitate de a fi 
identificat cu fapte de 
evaziune fiscală 

Sancţiune = 65,1% 
x prejudiciu 
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prejudiciului prin evaziune a fost de 8.000 euro/caz, iar „plata cu ani” este prevăzută pentru 
prejudicii de peste 100.000 euro/caz. De asemenea, în acelaşi an 2005, „plata cu bani” era de 
5,56% din prejudiciu. Consider, deci, că sloganul corect la nivelul anului 2005 ar fi fost „nu 
plăteşti nici cu bani, nici cu ani”. 
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Rezumat. Ţările Uniunii Europene înregistrează ritmuri de creştere economică 
diferite.  De aceea, în procesul european de elaborare a politicilor de dezvoltare regională 
care are ca scop asigurarea eterogenizării şi atingerii obiectivului de convergenţă la nivel 
european trebuie să se ţină seama de etapele parcurse de fiecare ţară, cu atât mai mult în 
cazul ţărilor nou aderate la Uniune.  

Lucrarea prezintă situaţia implementării în perioada 2000-2006 a Programului ISPA  şi 
totodată realizează o analiză a modului de atragere a fondurilor europene şi a modului de 
îndeplinire a obiectivelor preconizate în parteneriatul pentru aderare încheiat între Uniunea 
Europeană şi România în vederea îndeplinirii programelor naţionale de modernizare a 
infrastructurii de transporturi şi mediu.  

Analiza prezentată arată grave disfuncţii în absorbţia fondurilor ISPA comparativ 
cu fondurile alocate deşi, din punct de vedere al alocării  fondurilor de către Comisia 
Europeană, România se situează pe locul doi, după Polonia.  

 
Cuvinte-cheie: fonduri structurale; dezvoltare regională; convergenţă; strategie; 

Uniunea Europeană; program operaţional. 
 
Clasificare REL: 16H, 20F 

 
Programul Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare. Obiective 
 
Programul Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare este un mijloc de 

finanţare nerambursabilă care are stabilite ca obiective extinderea reţelelor de transport 
proprii cu cele transeuropene şi conectarea între acestea, sprijinirea ţărilor beneficiare în 
vederea alinierii standardelor acestora de mediu cu cele ale Uniunii Europene şi adaptarea 
ţărilor beneficiare la politicile şi procedurile aplicate de Fondurile Structurale şi de Coeziune 
ale Uniunii Europene.  

În vederea realizării obiectivelor de aderare care prevăd îndeplinirea programelor 
naţionale de modernizare a infrastructurii, de mediu şi transporturi, prevăzute în Parteneriatele 
încheiate între Uniunea Europeană şi fiecare stat candidat, a fost constituit prin Reglementarea 
nr.1267/1999 a Consiliului Europei, instrumentul pentru politici structurale de preaderare. Iniţial 
acest program a finanţat proiecte de infrastructură în domeniul transporturilor şi al mediului în 
zece state şi noi state membre ale Uniunii Europene situate în centrul şi estul Europei: România, 
Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia. Din 
2004 beneficiază de asistenţă ISPA numai România şi Bulgaria. ISPA este gestionat de Direcţia 
pentru Politici Regionale a Comisiei Europene.  

Construirea şi reabilitarea infrastructurii în ţările nou intrate în Uniunea Europeană 
şi legarea la reţelele de transport ale Uniunii trebuie să constituie un obiectiv important în 
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strategia de dezvoltare economică a acestora. ISPA finanţează dezvoltarea căilor ferate, a 
şoselelor şi a căilor de navigaţie, acordând prioritate dezvoltării sistemului de transporturi 
din ţările beneficiare şi integrării acestora în sistemul de transporturi al Uniunii Europene, 
precum şi conexiunea acestora la reţelele transeuropene.   

În domeniul protecţiei mediului ISPA furnizează asistenţă financiară pentru 
alimentarea cu apă, tratarea apelor reziduale, administrarea deşeurilor şi are ca obiectiv 
sprijinirea ţărilor beneficiare la alinierea la standardele Uniunii Europene prin aplicarea 
directivelor de protecţie a  mediului.   

O parte din bugetul ISPA a fost utilizată pentru asistenţa tehnică a proiectelor în 
vederea asigurării unui nivel calitativ al acestora şi, totodată, a sprijinit agenţiile de 
implementare în gestionarea proiectelor.  

Atât în sectorul de transporturi, cât şi în cel al mediului, ISPA sprijină ţările 
beneficiare în vederea consolidării capacităţii administrative şi promovează un sistem de 
management descentralizat al proiectelor.  

Implementarea acestui program este strâns legată de îmbunătăţirea sănătăţii şi 
calităţii vieţii populaţiei şi are un impact pozitiv în procesul de coeziune economică şi 
socială al ţărilor Uniunii Europene.  Progresul economic şi social şi coeziunea consolidată 
constituie obiectivul general al Uniunii Europene de „reducere a diferenţelor dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni şi rămânerii în urmă a regiunilor mai puţin 
favorizate”, aşa cum este menţionat în Tratatul privind Comunităţile Europene.  

 
Derularea Programului Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare 

în România 
România a beneficiat pe perioada de implementare a programului ISPA(200-2006) 

de o finanţare de circa 240 milioane de euro pe an împărţite aproximativ egal între proiectele 
de mediu şi cele de infrastructură şi a încheiat până la data de 31.12.2005 un număr de 64 de 
memorandumuri de finanţare pentru implementarea unor proiecte din domeniul  mediului şi 
transporturilor. Numai în perioada 2000-2003 România a încheiat 40 de memorandumuri de 
finanţare ISPA, în valoare de 1446 milioane de euro fonduri UE, reprezentând peste 70% 
din totalul asistenţei financiare acordate pentru intervalul amintit. 

La 20 octombrie 2000 a fost semnat la Bucureşti Memorandumul privind utilizarea 
Fondului Naţional ISPA, între Guvernul României şi Comunitatea Europeană, adoptat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1326/2000 prin care s-a creat cadrul instituţional pentru derularea 
programului. 

Beneficiarii programului ISPA sunt autorităţile locale şi centrale (ministerele de 
resort, consiliile judeţene, primăriile), regiile autonome şi companiile naţionale care au 
capacitatea de a dezvolta proiecte de infrastructură de amploare. 

Programul se derulează pe opt regiuni de implementare, regiuni care sunt constituite 
prin asocierea unor judeţe, fără a avea personalitate juridică şi fără a fi unităţi 
administrativ-teritoriale. Regiunile sunt constituite conform sistemului comunitar european 
de clasificare a unităţilor teritoriale NUTS, ele fiind de nivel NUTS II, având o populaţie de 
până la 2,8 milioane de locuitori. 

Valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiectele din domeniul mediului şi 
transporturilor aprobate a fost de 2.015.033 mii euro din fondurile Comisiei Europene şi 
716.320 mii euro din bugetul României. Din aceste sume, până la finele anului 2005, au fost 
prevăzute alocări de 2.250.377 mii euro, din care 1.668.589 mii euro din bugetul Comisiei 
Europene şi 581.788 mii euro din bugetul României. 

Plăţile efectuate pentru proiecte aprobate s-au făcut de către Fondul Naţional astfel: 
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Fonduri solicitate pe perioada 2001-2005 de la Comisia Europeană 
                                                                                                       - mii euro - 

DOMENIU/AN 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Mediu 35.841 13.730 27.533 40.198 70.151 187.453 
Transport 48.131 18.145 37.458 33.443 72.862 210.039 
Asistenţă 
tehnică 

369 907 2.482 4.713 2.798 11.269 

TOTAL 84.340 32.782 67.473 78.354 145.811 408.760 
Sursa informaţiilor: Fondul Naţional de Preaderare  din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Fonduri transferate de Comisia Europeana 
                                                                                          - mii euro - 

DOMENIU/AN 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Mediu 23.979 17.250 17.188 32.991 84.384 175.791 
Transport 41.342 20.590 13.119 47.165 65.337 187.552 
Asistenţă tehnică 255 660 961 5.765 2.528 10.170 
TOTAL 65.576 38.500 31.267 85.921 152.249 373.512 

Sursa informaţiilor: Fondul Naţional de Preaderare  din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
Cheltuieli efective declarate Comisiei Europene 

                                                                                                  - mii euro - 
DOMENIU/AN 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Mediu -  - 6.379 15.994 35.421 57.795 
Transport - - 15.844 18.482 38.315 72.641 
Asistenţă tehnică 1 510 1.132 964 1.398 4.005 
TOTAL 1 510 23.355 35.440 75.135 134.441 

Sursa informaţiilor: Fondul Naţional de Preaderare  din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
 
Cheltuielile efectuate în perioada 2001-2005, în sumă de 134.441 mii euro, 

reprezintă 32,59% din fondurile solicitate Comisiei Europene (408.760 mii euro). Diferenţa 
între fondurile solicitate şi cheltuielile efective este reprezentată de avansurile care se 
transferă de către Comisia Europeană  Fondului Naţional de Preaderare. 

Din alocările bugetare pentru ISPA pe perioada 2000-2005, în sumă de 2.250.377 
mii euro, pentru plăţi aferente proiectelor aprobate a fost angajată suma de 635.965 mii euro, 
reprezentând 28,26%. 

Situaţia angajamentelor pe baza contractelor aprobate 
                                                                                                             - mii euro - 
DOMENIU/AN 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Mediu 8.598  88.067 107.810 89.380 196.432 490.287 
Transport 1.278 2.255 39.909 31.694 62.255 137.391 
Asistenţă tehnică 347 2.305 2.796 2.362 477 8.287 
TOTAL 10.223 92.627 150.515 123.436 259.164 635.965 

Sursa informaţiilor: Fondul Naţional de Preaderare  din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
 

Situaţia angajamentelor până la data de 31.12.2005 
- mii euro - 

Alocări bugetare 2250377 
Sume angajate 635.965 

Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai jos pe perioada 2000-2005 pentru 
Programul ISPA au fost alocate fonduri prin bugetul Uniunii Europene şi bugetul naţional în 
sumă de 2.250.377 mii euro, din care au fost efectuate plăţi în sumă de 262.162 mii euro 
pentru servicii prestate şi lucrări executate, reprezentând 11,65% din alocări. Această 
situaţie este un semnal de alarmă cu privire la gradul de absorbţie a fondurilor europene. 
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Situaţia plăţilor pentru servicii prestate şi lucrări executate  
până la data de 31.12.2005 

                                                                                                                       - mii euro -  
DOMENIU/AN 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Mediu 11.131  15.320 45.187 89.380 46.695 118.833 
Transport 3.505 39.787 29.602 31.694 64.496 137.390 
Asistenţă 
tehnică 

600 1.027 3.921 2.362 891 6.439 

TOTAL 15.236 56.134 78.710 123.436 112.082 262.162 
Sursa informaţiilor: Fondul Naţional de Preaderare  din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Situaţia absorbţiei fondurilor ISPA până la data de 31.12.2005 
                                               - mii euro - 
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Figura 1. Graficul absorbţiei fondurilor ISPA comparativ cu alocările bugetare 

Coordonatorul naţional ISPA este Ministerul Finanţelor Publice, care monitorizează 
programul şi împreună cu Comitetul de Monitorizare ISPA  revizuieşte şi evaluează evoluţia 
fiecărui proiect. 

Incapacitatea de realizare de programe, gradul scăzut de absorbţie a fondurilor 
europene şi utilizarea ineficientă a acestora determină nerealizarea obiectivului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a celui de protecţie a mediului. 

Din datele prezentate pentru programul ISPA reiese că în România capacitatea de 
absorbţie a fondurilor alocate prin instrumentele financiare de este nesatisfăcătoare. 

În vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene se impune 
evaluarea derulării programelor în desfăşurare ca o analiză sistematică a operaţiunilor şi 
beneficiilor fiecărui program sau politici prin comparaţie cu standarde explicite sau implicite 
cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea acelui program sau politici. 

Ca stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să aibă ca obiectiv creşterea 
capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, dată fiind situaţia existentă a 
infrastructurii  şi exigenţele Uniunii Europene. De aceea, trebuie avut în vedere că 
termenul-limită pentru absorbirea fondurilor ISPA este 2010 şi începând din anul 2007 vom 
primi de trei ori mai mulţi bani. 

 
Absorbţia fondurilor structurale la nivelul Uniunii Europene 
România s-a situat pe locul doi, după Polonia, din punctul de vedere al alocării 

fondurilor Programului Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare de către 
Comisia Europeană, dar această oportunitate nu a fost folosită pentru dezvoltarea 
infrastructurii.   

Alocări bugetare din fonduri europene şi bugetul naţional 2250377 
Plăţi efectuate 262.162 
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Pe perioada 2000-2006,  România, prin Programul ISPA, a efectuat plăţi în sumă 
de 262.162 mii euro pentru servicii prestate şi lucrări executate, reprezentând 11,65% din 
alocări. În această perioadă au fost construiţi numai 211 km de autostradă, România având 
cei mai puţini kilometri de autostradă din Uniunea Europeană.  

La nivelul României se constată o slabă dezvoltare a infrastructurii; astfel, 
comparativ cu Franţa are de 37 de ori mai puţini kilometri de autostradă construiţi şi chiar 
comparativ cu Bulgaria înregistrează un deficit de 79 de km. 

Situaţia lungimii reţelei de autostrăzi 
 Nr. km autostradă construiţi 
FRANŢA 7.800 
UNGARIA 350 
BULGARIA 290 
ROMÂNIA 211 

Sursa informaţiilor: Eurostat 2006. 
 
Datele prezentate arată că în România capacitatea de absorbţie a fondurilor alocate 

prin instrumentele financiare de este nesatisfăcătoare. România se situează pe ultimul loc în 
Europa din punct de vedere al gradului de absorbţie a fondurilor europene pe perioada 
2000-2006, având de 14 ori mai mică capacitatea de absorbţie a fondurilor europene 
comparativ cu Franţa şi cu 3% mai puţin decât Bulgaria. În vederea schimbării acestei 
situaţii trebuie îmbunătăţită politica naţională pentru că trebuie avut în vedere că aceasta are 
consecinţe internaţionale, după cum şi activitatea internaţională a firmelor are consecinţe 
naţionale (Nayyar, 2002, p. 11). 

 
Gradul de absorbţie a fondurilor europene 2000-2006% 

AUSTRIA 68% 
FRANŢA 56% 
UNGARIA 23% 
POLONIA 20% 
BULGARIA 7% 
ROMÂNIA 4% 

Sursa informaţiilor: Eurostat 2006. 
 

Perspective pentru România în perioada 2007-2013 
Asistenţa financiară prin Programul Instrument pentru Politici Structurale de Pre-

Aderare a fost înlocuită începând cu anul 2007 de Fondurile de Coeziune şi sprijinul 
financiar va creşte substanţial (de 3-4 ori mai mult decât fondurile ISPA), ceea ce înseamnă 
ca autorităţile române să  consolideze structuri administrative de coordonare adecvate, astfel 
încât să crească gradul de absorbţie a fondurilor europene.  

Spre deosebire de programele de preaderare (ex.ISPA), care au avut rolul de a 
pregăti ţările beneficiare pentru regulile europene, fondurile structurale şi de coeziune au 
rolul de a reduce diferenţele de dezvoltare socială şi economică între regiuni şi statele 
membre ale Uniunii Europene.  

Fondurile Uniunii Europene vor fi acordate în perioada 2007-2013 prin programe 
operaţionale în conformitate cu strategia stabilită prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
al României. În baza acestui cadru se vor elabora şapte programe operaţionale în cadrul 
obiectivului de convergenţă (creşterea competitivităţii economice, mediu, transport, 
dezvoltare regională, asistenţă tehnică) şi va colabora cu ţările vecine şi cu alte state membre 
ale Uniunii Europene la elaborarea a opt programe operaţionale cu obiectivul cooperare 
teritorială europeană. Dintre programele operaţionale care se vor derula în perioada 2007-
2013 menţionăm: Programul Operaţional Regional cu opt subprograme regionale care vor fi 
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finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European, 
Programul Operaţional Sectorial pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi pescuit, care va fi 
finanţat prin Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă şi Instrumentul Financiar 
pentru Orientare Piscicolă, Programul Operaţional Sectorial pentru politica socială şi de 
ocupare a forţei de muncă cu finanţare din Fondul Social European, precum şi Programul 
Operaţional Sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare eligibil pentru a fi 
finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European. 

Pentru perioada 2007-20013, Comisia Europeană a alocat  României suma de 28 de 
miliarde euro, dar la nivelul anului 2007 se preconizează un nivel de absorbţie de doar 4% din alocări. 

În vederea dezvoltării infrastructurii, în perioada 2007-2013 România are calitatea 
de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria. Acest program îşi propune să stimuleze cooperarea în regiunea de 
graniţă în domenii precum: infrastructura de transporturi, protecţia mediului înconjurător, 
comunicaţii, dezvoltarea economică şi socială. Stimularea cooperării transfrontaliere este un 
obiectiv care promovează dezvoltarea economică în scopul realizării unor proiecte de interes 
comun în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte.(Moşteanu, 
2001, pp. 27-28). 

Pe perioada de 7 ani de derulare a Programului Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria, pentru cele două state vor fi alocate fonduri de 256 
milioane euro din care 218 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 
38 milioane euro cofinanţare naţională. Pentru acest program zona eligibilă pe partea 
românească este constituită de cele şapte judeţe de graniţă, respectiv: Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa.  

Potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr.1959/2003 referitor la stabilirea 
unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale, în România Programul 
Operaţional Regional se va derula pe opt regiuni de dezvoltare: Regiunea  Nord-Est, 
Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud, Regiunea Vest, Regiunea Sud-Vest, Regiunea Nord-Vest, 
Regiunea Centru şi Regiunea Bucureşti aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 315/2004 
privind dezvoltarea regională în România. 

Finanţarea Programului Operaţional Regional va fi asigurată în perioada 2007-2013 
din bugetul de stat, bugetele locale şi din surse private şi va fi cofinanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, care constituie unul din fondurile structurale ale Uniunii 
Europene. Contribuţia financiară a Uniunii Europene poate să fie de până la 85% din totalul 
cheltuielilor naţionale. 

Prin Programul Operaţional Regional se urmăreşte eliminarea disparităţilor 
teritoriale de dezvoltare economică şi socială existente. În prezent cea mai dezvoltată 
regiune a ţării este Bucureşti şi se remarcă o tendinţă de creştere în regiunile vestice, dar mai 
puţin în regiunile estice. De aceea prin programul menţionat se urmăreşte o dezvoltare 
regională echilibrată prin asigurarea unui minim de dezvoltare a mediului de afaceri şi a 
celui social în vederea asigurării unei creşteri economice.  
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Rezumat. Consolidarea bugetară a devenit o practică curentă şi în România, dar 

modalitatea de realizare a acesteia şi regulile de consolidare preiau doar parţial 
procedurile standard utilizate la nivel european şi mondial. În plus, adaptarea procedurii de 
consolidare bugetară vizează şi componente ce nu fac parte din sistemul unitar de bugete 
publice analizate după definiţia dată de Legea finanţelor publice. 

 
Cuvinte-cheie: consolidare bugetară; buget public; transferuri; principii bugetare; 

buget general consolidat. 
Clasificaţia REL: 13F – Sisteme bugetare. 

 
Legea privind finanţele publice nr. 72/1996 introducea oficial un nou concept: 

consolidarea bugetară. Aceasta era descrisă ca fiind operaţiunea de cumulare, la nivel 
naţional, a resurselor financiare publice, respectiv a cheltuielile publice, urmată de 
consolidare (realizată prin eliminarea transferurilor dintre bugetele respective). Bugetele ce 
se luau în calcul erau: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, 
bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice cu 
caracter autonom. 

Este evident că definiţia dată de Legea nr. 72/1996 prezenta o serie de lacune 
deoarece nu lua în calcul absolut toate componentele sectorului public, cele mai importante 
lipsuri fiind legate de activităţile autofinanţate (denumite generic „extrabugetare”), creditele 
externe, fondurile externe nerambursabile etc. 

Noua viziune asupra finanţelor publice s-a concretizat prin adoptarea Legii                     
nr. 500/2002. Acest act normativ preia terminologia din actul normativ precedent şi 
operează şi o actualizare pentru a surprinde cât mai bine noile realităţi economice din 
sectorul public. Din păcate definiţia dată de lege nu este completă şi corectă nici de această 
dată, deoarece stabileşte obligativitatea agregării, alături de bugetele publice naţionale şi 
locale, şi a bugetelor instituţiilor publice, chiar dacă acestea fac parte din bugetele naţionale 
şi locale şi sunt consolidate în momentul agregării acestora din urmă. În plus, nu se face 
nicio referire la ajustările ce se impun ca urmare a operaţiunilor financiare incluse în 
bugetele publice. 
 

Tehnica consolidării bugetare  
Metodologia consacrata la nivel internaţional privind consolidarea bugetară este cea 

descrisă în Sistemul Conturilor Naţionale (versiunea din 1993), însă fiecare stat trebuie să 
adapteze la propriile particularităţi implementarea acestor standarde. 

Esenţa consolidării constă din eliminarea tuturor tranzacţiilor şi relaţiilor tip 
debitor-creditor ce apar între bugetele ce se supun consolidării. Consolidarea bugetară trebuie să 
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privească, la venituri, doar acele tranzacţii care cresc valoarea netă. La cheltuieli, consolidăm 
cheltuielile nefinanciare prin însumarea tranzacţiilor de această natură. 

Consolidarea bugetară, pe exemplul României, se face prin agregarea tuturor 
veniturilor, respectiv cheltuielilor, prinse în bugetele componente ale sistemului unitar de 
bugete publice (mai puţin bugetele instituţiilor publice), urmată de eliminarea transferurilor 
între bugete şi a ajustărilor. 

Delimitarea bugetelor care fac obiectul consolidării este deosebit de greu de realizat 
deoarece există numeroase fonduri financiare care vizează bani publici şi care sunt 
gestionaţi de diverse entităţi, adesea private. 

Colectarea de impozite la un anumit fond (definirea impozitului este cea dată de 
Legea finanţelor publice şi reprezintă o prelevare obligatorie fără contraprestaţie directă) 
atrage după sine includerea acestui fond în cadrul fondurilor publice ce se consolidează. 
Dacă se colectează doar taxe la un fond, situaţia este mai delicată, deoarece este dificil de 
stabilit dacă acel fond trebuie sau nu inclus în bugetul general consolidat. De cele mai multe 
ori calitatea administratorului stă la baza stabilirii acestui lucru. Dacă administratorul este 
privat (chiar dacă este de utilitate publică), de regulă, aceste fonduri nu se înregistrează la 
consolidare.  

Transferurile care fac obiectul eliminării au fost grupate în titlul VI „Transferuri 
între unităţile administraţiei publice” odată cu introducerea noii clasificaţii bugetare prin 
OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. 

Ajustările se operează doar asupra cheltuielilor şi vizează în primul rând 
rambursările de credite (contractate de pe piaţa internă sau externă) şi diferenţele de curs 
valutar înregistrate între data contractării creditului şi data rambursării. 
 

Consolidarea bugetară în România 
În România, consolidarea bugetară vizează agregarea bugetului de stat, bugetelor 

locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale (bugetul Fondului 
Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj), 
bugetele activităţilor autofinanţate, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetele 
creditelor interne şi externe. 

În plus, printr-o serie de acte normative s-au introdus şi excepţii privind modul de 
constituire, administrare sau plată a unor sume, precum şi prinderea lor în diverse fonduri ce nu 
sunt prevăzute expres de Legea finanţelor publice. Inserarea acestor fonduri în bugetul general 
consolidat nu este unanim acceptată, de aceea asistăm adesea la tatonări în acest sens. 

Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat sunt stabilite anual prin Legea bugetului de stat. 
Acestea ţin cont de toate vărsămintele la buget şi de toate prevederile legale ce intră în competenţa 
instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat.  

La partea de venituri nu avem subvenţii primite de la alte bugete publice, astfel că 
toate veniturile bugetului de stat se regăsesc în bugetul general consolidat. 

La partea de cheltuieli regăsim, printre altele, transferuri către alte bugete publice. 
Aceste transferuri vor face obiectul consolidării bugetare deoarece trebuie eliminate pentru a 
nu avea înregistrări duble. De asemenea, la cheltuielile bugetului de stat sunt incluse şi 
rambursări de credite care fac obiectul ajustării.  

Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale se obţin prin însumarea tuturor bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale.  

În calitate de beneficiare ale unei părţi semnificative a transferurilor de la bugetul 
de stat, aceste bugete beneficiază de subvenţii care constituie aproximativ o zecime din 
veniturile totale. Sumele şi cotele defalcate din unele impozite încasate la bugetul de stat nu 
se transferă la bugetele locale prin transfer, ci prin cedare de la bugetul de stat, reprezentând 
alte 70 de procente din veniturile bugetelor locale. Prin urmare, sumele şi cotele defalcate 
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din unele impozite ale bugetului de stat (impozit pe venit şi taxă pe valoare adăugată) nu se 
elimină prin consolidare. 

Cheltuielile bugetelor locale înglobează şi transferurile acordate de aceste bugete 
către ale componente ale sistemului unitar de bugete publice (inclusiv transferuri 
consolidabile între bugete locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor către bugetele 
locale ale judeţului). 

Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt prevăzute de 
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi de 
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

La veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat figurează şi contribuţiile de 
asigurări sociale transferate de la alte bugete pentru categoriile de beneficiari asiguraţi prin 
efectul legii. 

La partea de cheltuieli, bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde şi rambursări de 
credite care se elimină odată cu ajustarea cheltuielilor.  

Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se compun din elementele prevăzute 
în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă şi Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale. 

Cu toate că este un buget mai mic din punct de vedere al sumelor prevăzute de 
acesta, în structura veniturilor şi cheltuielilor regăsim transferuri de la alte bugete, respectiv 
rambursări de credite. 

Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate sunt reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate. 

Veniturile bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este 
suplimentat de transferuri de la alte bugete din cadrul sistemului unitar. Cheltuielile 
Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate vizează în primul rând acoperirea 
serviciilor medicale oferite asiguraţilor şi plata indemnizaţiilor acordate persoanelor aflate în 
concedii medicale. 

Veniturile şi cheltuielile activităţilor de privatizare şi sumele recuperate din 
executarea silită a creanţelor de către AVAS se regăsesc distinct în bugetul general 
consolidat. Majoritatea cheltuielilor sunt reprezentate de vărsăminte la bugetul de stat sau, 
după caz, la bugetele locale, în conformitate cu regulile stipulate de Ordonanţă de urgenţă 
nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. 

Bugetele activităţilor autofinanţate fac referire în primul rând la sumele colectate din taxa 
de viciu instituită în anul 2006 şi administrată de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Bugetul Trezoreriei Statului este axat pe activităţi financiare derulate de Trezoreria 
Statului în activitatea specifică de gestionare a fondurilor publice derulate prin conturile 
instituţiei deschise la Banca Naţională a României. 

Bugetul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA  
este inclus în bugetul general consolidat deoarece în anul 2002 se introduceau vignete pentru 
mijloacele auto care utilizează infrastructura de drumuri naţionale şi autostrăzi. Sumele 
încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare se constituie venit la dispoziţia CNADN SA şi se 
utilizează în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi 
reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe 
şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice 
contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat 
în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor. Fiind vorba de sume cu caracter public, acestea 
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trebuie să se regăsească şi în bugetul general consolidat, cu toate că sumele stau la dispoziţia 
unei societăţi comerciale cu capital de stat: CNADN SA. 

Bugetul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor face parte din 
bugetul general consolidat, deoarece în anul 2007 s-a prevăzut că sursele de finanţare a 
acordării despăgubirilor în numerar de către Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în 
Numerar se asigură, până la listarea SC Fondul Proprietatea SA, din dividendele aferente 
acţiunilor deţinute de stat la Fondul „Proprietatea”. Aceste sume trebuie incluse în bugetul 
general consolidat, cu toate că nu sunt incluse în una din bugetele componente ale sistemului 
unitar de bugete publice. 

Fondurile externe nerambursabile prevăd sumele ce se atrag şi se cheltuiesc din 
fonduri comunitare (fonduri de preaderare – PHARE, ISPA, SAPARD – şi fonduri 
postaderare) şi alte surse similare. 

Creditele interne şi externe, contractate de ordonatorii de credite pentru finanţarea 
unor proiecte, se supun noilor reguli stabilite de Ordonanţa de urgenţă a guvernului                  
nr. 64/2007 privind datoria publică. 

Consolidarea bugetară în România, aşa cum este realizată de Ministerul Economiei 
şi Finanţelor, se prezintă astfel: 

 
Structura bugetelor componente ale bugetului general consolidat  

(România, primele 10 luni - 2007) 
Tabelul 1 

mil. lei 
Bugetul Venituri (mil. lei) Cheltuieli 

Bugetul de stat 42.488,3  48.881,1 (inclusiv transferuri 
destinate altor bugete şi 
rambursări de credite interne şi 
externe) 

Bugete locale 27.829,0 (inclusiv transferuri primite) 22.953,7 (inclusiv transferuri 
destinate altor bugete şi 
rambursări de credite interne şi 
externe) 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 19.868,1 (inclusiv transferuri primite) 18.168,1 (inclusiv rambursări 
de credite interne şi externe*) 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj 2.015,6 (inclusiv transferuri primite) 1.170,2 (inclusiv transferuri 
destinate altor bugete şi 
inclusiv rambursări de credite 
interne şi externe*) 

Bugetul Fondului Naţional Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate 

10.075,6 (inclusiv transferuri primite) 8.985,4  

Bugetul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului 

707,6  757,1 (inclusiv transferuri 
destinate altor bugete) 

Bugetul activităţilor de privatizare 79,0  78,7 (inclusiv transferuri 
destinate altor bugete) 

Bugetul activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii 

4.447,3  3.942,2 (inclusiv transferuri 
destinate altor bugete) 

Bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

1.932,1  1.932,1  

Bugetul trezoreriei statului 358,3  192,8  
Bugetul Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

1.845,4 (inclusiv transferuri primite) 2.793,3  

Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor 

 775.8  
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Credite externe  1.696,0  
Împrumuturi interne  1.729,9  
   
Transferuri între bugete 5.830,9  6.565,5  
Ajustări  2.071,5  
TOTAL CONSOLIDAT 105.815,4 (27,15% din PIB) 105.365,3 (27,03% din PIB) 

Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor  Publice. 
* Începând cu anul 2008 aceste sume vor intra sub incidenţa prevederilor art. 14 din OUG nr. 64/2007 
 

Aşa cum rezultă din tabelul de mai sus, sistemul bugetar românesc este complex. 
Numărul mare de bugete atrage după sine existenţa unui număr însemnat de transferuri între 
bugete. Cele mai multe fluxuri sunt de la bugetul de stat, fiind orientate către majoritatea 
bugetelor centrale şi locale. Transferurile prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 
2008 sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul  2 
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 

Transferuri curente Transferuri de capital 
– Transferuri către instituţii publice 
– Finanţarea de baza a învăţământului superior 
– Acţiuni de sănătate 
– Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 
– Finanţarea aeroporturilor de interes local 
– Transferuri din Fondul de intervenţie 
– Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale 

de stat 
– Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru 

şomaj 
– Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care 

satisfac serviciul militar în termen 
– Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care 

execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv 
– Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate 
– Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii 

sănătăţii 
– Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 
– Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea 

centrelor de zi pentru protecţia copilului 
– Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă 

socială pentru persoanele cu handicap 
– Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
– Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul 

asigurărilor sociale de stat 
– Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele 

locale pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară 
a forţei de muncă 

– Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul 
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

– Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul 
asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata 
practicii profesionale 

– Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul 
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

– Finanţarea străzilor care se 
vor amenaja în perimetrele 
destinate construcţiilor de 
cvartale de locuinţe noi 

– Finanţarea investiţiilor finanţate 
parţial din împrumuturi externe 

– Programul pentru pietruirea 
drumurilor şi alimentarea cu 
apă a satelor 

– Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

– Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor 
locale de urbanism 

– Retehnologizarea centralelor 
termice şi electrice de 
termoficare 

– Finanţarea studiilor de 
fezabilitate aferente proiec-
telor  SAPARD 

– Aparatură medicală şi 
echipamente de comunicaţii 
în urgenţă 

– Finanţarea acţiunilor privind 
reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente cu 
destinaţie de locuinţă 

– Plăţi în contul creditelor 
garantate şi/sau subîmpru-
mutate 

– Transferuri pentru reparaţii 
capitale la spitale 
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Transferuri curente Transferuri de capital 
reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical 
din cauza de accident de muncă sau boală profesională 

– Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a 
spectrului 

– Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanţelor 
bugetare 

– Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru 
acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în 
situaţii de extremă dificultate 

– Programe pentru sănătate 
Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor. 
 

Rambursarea creditelor interne şi externe guvernamentale va fi centralizată 
începând cu anul 2008, astfel încât acestea vor fi prinse în bugetul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor. Autorităţile administraţiei publice locale administrează în continuare datoria 
publică locală, iar rambursările de credite se consolidează pe baza execuţiei bugetare.   
 

Concluzii 
Sistemul românesc de consolidare bugetară este unul care se apropie de standardele 

mondiale şi europene în materie, dar prezintă şi o serie întreagă de particularităţi ce pot genera 
incompatibilităţi în ceea ce priveşte comparabilitatea datelor. 

Numărul mare de acte normative care stabilesc mecanisme financiare distincte 
pentru o serie de fonduri publice, precum şi excepţii de la regulile generale consacrate fac 
dificilă stabilirea exactă a sumelor ce trebuie să facă obiectul consolidării bugetare.  

Ministerul Economiei şi Finanţelor face demersuri constante de clarificare a 
situaţiei fondurilor ce pot întruni criteriile şi exigenţele metodologiei de consolidare. Astfel 
apar periodic modificări în structura componentelor bugetului general consolidat. 
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Rezumat. Bazat pe trecerea în revistă a literaturii de specialitate în domeniu, articolul 
arată importanţa ce trebuie acordată problemelor legate de absorbţia fondurilor structurale. 
Subiectul central îl constituie modalitatea de evaluare a capacităţii administrative de absorbţie a 
unor ţări candidate în ceea ce priveşte fondurile structurale. Se va descrie metodologia de calcul 
potrivită pentru capacitatea de absorbţie a ţărilor studiate, respectiv Republica Cehă, Ungaria, 
Slovacia, Estonia, Slovenia şi România. Prin calcularea indicatorilor cheie, prezentul articol 
oferă exprimări preliminare ale capacităţii de absorbţie într-un anumit stat membru şi aduce 
informaţii adiţionale asupra capacităţii de absorbţie a tuturor statelor în perioada de programare 
2004-2006. Astfel, lucrarea se constituie într-o evaluare ex-ante a capacităţii de absorbţie 
administrative, foarte utilă pentru următoarea perioadă de programare. 

 
Cuvinte-cheie: fonduri structurale; capacitate administrativă; performanţă; sistem 

de evaluare; structură instituţională. 
Clasificare REL: 20Z 

 
Introducere 
 
Există opinii susţinute de Comisia Europeană conform cărora fondurile structurale 

ar trebui să grăbească procesul de convergenţă între regiunile şi ţările mai mult sau mai puţin 
dezvoltate din Uniunea Europeană (UE).  

În această lucrare se va demonstra că cercetările economice în domeniul fondurilor 
structurale sunt insuficiente. Atenţia se va îndrepta către capacitatea de absorbţie 
administrativă, cu accent pe noile state membre, din punct de vedere al proceselor necesare 
pentru îmbunătăţirea pregătirilor administrative. Se va încerca tragerea unor concluzii cu 
privire la posibilităţile de implementare a fondurilor structurale în regiunile mai puţin 
dezvoltate ale ţărilor studiate în perioada 2004-2006. 

Trebuie subliniat faptul că ţările membre au fost supuse unor presiuni continue 
pentru adoptarea de reguli şi practici într-un timp foarte scurt. Regulile şi practicile utilizate 
în prezent pentru fondurile structurale au fost dezvoltate începând cu sfârşitul anului 1980, 
dând posibilitatea celui mai vechi stat membru să adopte aceste reguli într-o perioadă de 
peste 10 ani. În prezent, se poate vorbi de sisteme de management aproape optime, deşi 
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diferite, folosite pentru gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune în fiecare stat 
membru.  

 
1. Aspecte teoretice ale capacităţii de absorbţie 
Conform reglementărilor Uniunii Europene, fiecare stat membru trebuie să 

îndeplinească anumite cerinţe înainte de a lua parte la politica de coeziune şi cea structurală. 
Astfel, fiecare guvern decide care este ministerul care va juca rolul principal în managementul 
fondurilor structurale şi de coeziune, cine va fi responsabil pentru execuţia programelor, 
execuţia financiară şi controlul, asigurarea cofinanţării din bugetul naţional etc. 

 
2. Aspecte bibliografice ale fenomenului de absorbţie 
O privire asupra literaturii de specialitate în domeniu indică absenţa cadrului 

conceptual de evaluare a capacităţii de absorbţie. Mai mult, subiectul cum să gestionăm 
fondurile structurale este rar atins în literatura academică.  

Care ar pute fi explicaţia acestui interes scăzut atât din partea Comisiei Europene, 
cât şi a mediului academic? Desigur, se poate specula că unul dintre motive ar putea fi faptul 
că absorbţia fondurilor structurale reprezintă un domeniu relativ nou (Bernard, 2003, p. 7). 
Trebuie ţinut cont de faptul că numai începând de la sfârşitul anului 1980 fondurile 
structurale au început să capete contur. Deoarece efectele ofertei se materializează în timp, 
este prea devreme pentru a evalua impactul fondurilor structurale pe termen lung. După 
reforma din anul 1988, prima perioadă de programare a început în 1989 şi a durat până în 
1993, perioada 2000-2006 reprezentând a treia perioadă de programare. 

 
3. Factori instituţionali ai capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale 
Capacitatea de absorbţie depinde în primul rând de factori instituţionali, atât la 

nivelul UE, cât şi la nivel naţional. Alţi factori importanţi sunt: transparenţa procesului de 
alocare a fondurilor structurale şi coerenţa în utilizarea fondurilor. De asemenea, factorii 
administrativi (Baeur, 2001, pp. 14-15) trebuie luaţi în considerare: probleme ale unei 
administraţii suprasolicitate, lipsa comunicării pe verticală şi pe orizontală, ceea ce conduce 
la reducerea abilităţilor de organizare. 

Factorii instituţionali la nivel naţional sunt legaţi de structura economiei, sistemul 
de salarizare, capacitatea administrativă, organizarea şi sistemul politic, precum şi politicile 
economice. 

Capacitatea de absorbţie este determinată de trei factori principali (NEI, 2002,                   
pp. 25-28), şi anume: 

A. Capacitatea macroeconomică de absorbţie. Aceasta poate fi definită şi măsurată 
în legătură cu produsul intern brut (PIB).  La summit-ul din Berlin s-a stabilit că 
suma anuală de care beneficiază un stat membru din fondurile structurale, 
împreună cu asistenţa primită de la fondul de coeziune, nu trebuie să depăşească 
4% din PIB-ul statului respectiv.  

B. Capacitatea administrativă de absorbţie. Aceasta se referă la capacitatea 
autorităţilor centrale şi locale de a pregăti planuri, proiecte şi programe în timp 
util, de a le selecta pe cele mai bune dintre ele, de a organiza un cadru partenerial 
eficient, de a respecta obligaţiile administrative şi de raportare, precum şi de a 
finanţa şi superviza procesul de implementare, prin evitarea oricăror nereguli. 

C. Capacitatea financiară de absorbţie. Aceasta reprezintă capacitatea autorităţilor 
centrale şi locale de a cofinanţa programe şi proiecte sprijinite de UE, de a 
planifica şi garanta aceste contribuţii interne în bugete multianuale şi de a le 
colecta de la diverşii parteneri implicaţi într-un proiect sau program. Capacitatea 
financiară de absorbţie poate fi evaluată numai ex-post. 
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4. Capacitatea de absorbţie administrativă în noile state membre  
 
Preocupări legate de capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale în noile state 

membre a apărut atunci când aceste ţări au descoperit existenţa unor diferenţe faţă de 
utilizarea instrumentelor preaderare, în special a fondurilor Phare.  

În această parte a lucrării, vom prezenta metodologia Comisiei Europene concepută 
în ianuarie/februarie 2002, metodologie ce s-a dovedit a fi potrivită pentru evaluarea 
capacităţii de absorbţie a statelor candidate. Este posibil ca reprezentanţii Comisiei să fi avut 
o imagine destul de clară asupra capacităţii de absorbţie a statelor candidate încă înainte de 
începerea negocierilor. Este foarte probabil că aceste calcule să nu fie făcute publice de către 
Comisie din raţionamente politice ce ar împiedica dezvoltarea UE. 

În continuare vom prezenta modalitatea de măsurare a capacităţii de absorbţie în 
ţările candidate (Papadopoulos, 2003: pp. 45-48). Trei variabile trebuie luate în considerare 
în legătură cu administrarea fondurilor structurale: 

a. Performanţa, adică măsura în care fondurile structurale au fost administrate 
efectiv şi eficient. Performanţa nu poate fi evaluată decât ex-post, la sfârşitul 
perioadei de programare. 

b. Funcţionarea, respectiv măsura în care fondurile structurale sunt administrate 
efectiv şi eficient. Această fază nu poate fi evaluată pentru o ţară candidată. 

c. Proiectarea (design-ul), în această etapă se creează condiţiile pentru 
managementul efectiv şi eficient al fondurilor structurale. Capacitatea de 
proiectare trebuie evaluată prin raportarea la cerinţele ce rezultă din 
reglementările referitoare la fondurile structurale. 

Consideraţiile de mai sus demonstrează importanţa unui design potrivit (structură, 
resurse umane, sisteme şi instrumente) ca variabilă de intrare în administrarea fondurilor 
structurale, în concordanţă cu cerinţele. 

Corelaţia dintre design şi cerinţe determină actuala funcţionare a sistemului sau 
oferta capacităţii administrative, în timp ce abilităţile actuale ale potenţialilor beneficiari de 
a crea proiecte reprezintă capacitatea de absorbţie din partea cererii. 

Structura, resursele umane, sistemele şi instrumentele sunt elemente complementare 
ale măsurării capacităţii de absorbţie. 

Structura se referă la repartizarea clară a responsabilităţilor şi sarcinilor pe instituţii, 
sarcini ce sunt legate de: (1) management, (2) programare, (3) implementare, (4) evaluare şi 
monitorizare, (5) management financiar şi control. 

Resursele umane au în vedere capacitatea de a detalia sarcinile şi responsabilităţile 
până la nivelul de fişă a postului, de a estima numărul şi calificarea personalului şi de a 
efectua activitatea de recrutare de personal. Unul dintre factorii de succes în administrarea 
fondurilor îl reprezintă asigurarea la timp şi menţinerea unui personal calificat, experimentat 
şi motivat. 

Sisteme şi instrumente au în vedere existenţa metodelor, instrucţiunilor manualelor, 
sistemelor, procedurilor etc. Aceste elemente permit organizaţiilor să transforme cunoaşterea 
tacită şi implicită (existentă în calificările personalului) în cunoaştere explicită care să poată 
fi împărtăşită în interiorul şi exteriorul organizaţiei. 

Combinând sarcinile legate de ciclul de viaţă cu elementele ce definesc capacitatea 
administrativă, rezultă Matricea de Administrare a Fondurilor Structurale (MAFS). 
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Tabelul 1 
Matricea de Administrare a Fondurilor Structurale 

DESIGN (PROIECTARE) INDICATORI 
Structură Resurse umane Sisteme & Instrumente 

Management Desemnarea AM Încadrarea cu personal a 
AM 

Delegarea sarcinilor 

Programare Parteneriate deja 
existente 

Capacitatea de a realiza 
programe 

Existenţa manualelor pentru 
programare 

Implementare Desemnarea OI Încadrarea cu personal a 
OI 

Existenţa sistemelor de 
dezvoltare operaţională a 
proiectelor de management al 
proceselor 

Evaluare & 
Monitorizare 

Desemnarea 
responsabilităţilor de 
monitorizare şi evaluare 

Disponibilitatea unei 
evaluări independente  

Existenţa unui sistem 
computerizat de monitorizare 
şi evaluare  

Management 
Financiar & 
Control 

Desemnarea AP  Asigurarea auditului şi 
contabilităţii 

Existenţa unui sistem contabil 
şi proceduri financiare  

Sursa: NEI (2002a). 
 

5. Analiză comparativă: Capacitatea administrativă a cinci state candidate şi a 
României 

Principalele concluzii ale raportului Comisiei Europene (European Commission, 
2003c:pp.3ff) din iulie 2003 cu privire la cele cinci ţări candidate sunt următoarele:  

– demersurile instituţionale pentru implementarea sistemului nu au fost finalizate 
şi o problemă îngrijorătoare pentru Comisie o reprezintă rolul Organismelor 
Intermediare şi lipsa acordurilor scrise între diferite organisme de management 
şi implementare; 

– recrutarea de personal adiţional a fost întârziată, iar în acele state unde 
organisme importante au fost proiectate, există o lipsă de personal pentru 
îndeplinirea sarcinilor viitoare; 

– trebuie acordată mai multă atenţie capacităţii administrative în administraţiile 
locale şi regionale, acestea întâmpinând dificultăţi în atragerea de personal 
calificat şi motivat; 

– în general, rămân multe lucruri de făcut.  
În „Raportul de monitorizare a României” dat publicităţii pe 25 octombrie 2005, 

Comisia Europeană a expus situaţia capacităţii administrative a ţării noastre în domeniul 
politicii regionale şi a coordonării instrumentelor structurale, formulând următoarele 
concluzii: 

– sunt necesare măsuri pentru întărirea capacităţii administrative în toate 
ministerele şi în celelalte organisme intermediare; 

– numărul personalului şi ritmul de angajare trebuie mărite, pentru a recupera 
întârzierile; 

– cooperarea între nivelul central şi cel local trebuie întărită substanţial; 
– mecanismele de cofinanţare, în special la nivel local, trebuie clarificate şi 

înfiinţate; 
– în activitatea de programare, principiul parteneriatului trebuie implementat în 

mod real; 
– domeniul managementului financiar şi al controlului este caracterizat încă de 

slăbiciuni de structură şi este necesară consolidarea considerabilă a acestuia 
pentru evitarea unor nereguli. 
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Vom compara rezultatele obţinute de România cu rezultatele obţinute de celelalte 
cinci state, respectiv Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Estonia, Slovenia. Rezultatele sunt 
comparabile din punct de vedere al perioadei în care a fost efectuată analiza, în cazul 
respectivelor ţări fiind vorba de ceva mai puţin de un an, iar în cazul României de ceva mai 
mult de un an. De asemenea, pentru toate statele a fost utilizată aceeaşi metodologie de 
evaluare a capacităţii administrative de absorbţie (IER, 2006, p. 24). 

Tabelul  2 
Rezultatele evaluării pe orizontală şi verticală pe ţări 

 România Ungaria Rep. 
Cehă Slovacia Estonia Slovenia 

Evaluare orizontală   
Management C (72%) B (87%) B (75%) C (63%) B (87%) C 

(71%) 
Programare C (52%) B (80%) B (80%) D (40%) B (87%) B 

(80%) 
Implementare C (53%) C (72%) C (56%) C (52%) C (68%) C 

(52%) 
Evaluare verticală   
Structură B (76%) B (84%) B (79%) B (79%) A (95%) B 

(74%) 
Resurse Umane C (51%) C (74%) C (71%) D (41%) B (82%) C 

(59%) 
Sisteme şi 
instrumente 

D (45%) C (60%) C (50%) D (40%) C (60%) C 
(50%) 

Notă:  
• A: Capacitate puternică: sistem pregătit pentru fondurile structurale (cel puţin 

90%); 
• B: Capacitate suficientă, dar există puncte slabe (75-90% din scorul maxim); 
• C: Capacitate încă insuficientă, serioase slăbiciuni care trebuie rezolvate (50-

75%); 
• D: Capacitate total insuficientă, nu există o bază pentru administrarea fondurilor 

structurale. 
Rezultatele obţinute sugerează faptul că în toate statele analizate au fost deficitare 

domeniile resurselor umane şi, respectiv, sistemele şi instrumentele. Dintre cele şase ţări, 
Ungaria şi Estonia au obţinut fiecare câte un calificativ A. Aceste două ţări au capacitatea 
suficientă de a administra fonduri structurale, dar desigur prezintă şi unele slăbiciuni. 
Republica Cehă şi Slovenia au obţinut rezultate asemănătoare, Republica Cehă fiind mai 
puternică din punct de vederea al managementului. Cu patru calificative D şi un singur B 
obţinute, administraţia Slovaciei nu este pregătită pentru managementul şi implementarea 
fondurilor structurale.  

De asemenea, rezultatele obţinute de România indică faptul că ţara noastră se 
găseşte într-o fază incipientă a construirii capacităţii sale de absorbţie. La cei nouă indicatori 
primari, România a obţinut un singur calificativ A şi acesta la structura instituţională a 
autorităţilor de management, unde punctele se acordă pentru faptul că au fost stabilite aceste 
autorităţi. La ceilalţi 8 indicatori primari, capacitatea de absorbţie nu este încă suficientă 
(calificativ C, în şase cazuri) sau chiar nu există o bază pentru administrarea Fondurilor 
Structurale (calificativ D, în două cazuri). Se observă că România se situează pe unul dintre 
locurile codaşe, deşi nu pe ultimul. Trebuie totuşi remarcat că, în patru situaţii (programare, 
implementare, structură şi resurse umane), calificativele obţinute se situează la limita de jos 
a categoriei; trebuie ţinut cont şi de faptul că evaluarea implică un anumit grad de 
subiectivitate. Calificativul obţinut la faza de management se situează spre limita superioară 
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a categoriei. În acelaşi timp, se mai observă că, în toate ţările, în mod firesc poate, situaţia 
cea mai grea se înregistrează la faza de implementare şi, respectiv, în ceea ce priveşte 
construcţia sistemelor şi instrumentelor. 

Ungaria a avut, în primul an, un procentaj de fonduri contractate catastrofal, de 6%, 
dar acum a ajuns pe locul al doilea, depăşind şi Polonia şi Cehia. Cel mai bine după un an şi 
jumătate a stat Slovenia cu 36% şi cel mai prost, cu 23%, Slovacia. 

România are şansa şi chiar obligaţia de a învăţa din greşelile şi lucrurile bune făcute 
de alte state membre, integrate înaintea sa.  
 

6. Concluzii şi recomandări 
 
Majoritatea ţărilor care au aderat la Uniunea Europeana în mai 2004 s-au dovedit a fi 

foarte eficiente în contractarea fondurilor. Într-adevăr, ţări precum Slovenia au contractat peste 
nivelul angajamentelor UE pentru a asigura utilizarea integrala a fondurilor în situaţia în care 
implementarea unor proiecte eşuează. Cu toate acestea, în majoritatea ţărilor, absorbţia fondurilor 
structurale a crescut destul de lent în timp deoarece le-a luat ceva timp să creeze capacitatea 
administrativă necesară pentru verificarea proiectelor, implementarea eficientă, asigurarea co-
finanţării şi decontării fondurilor UE după transmiterea documentaţiei corespunzătoare. De 
exemplu, Cehia şi Polonia au avut o evoluţie foarte modestă iniţial, astfel încât în 2005 cererile 
pentru plăţi intermediare erau de sub 5% din angajamentele aferente perioadei 2004-2006. 
Slovenia, Estonia şi Ungaria se descurcă bine, dar Sloveniei i-a luat un an după aderare până a 
început să atragă fonduri structurale. Structura organizaţională şi procedurile pentru aceste fonduri 
erau prea complicate pentru a fi eficiente. După modificarea sistemului la începutul anului 2005, 
Slovenia a devenit cea mai performantă ţară dintre noile state membre în ceea ce priveşte atragerea 
de fonduri UE. 

Capacitatea administrativă de absorbţie a fondurilor de postaderare în România nu 
se situează încă la un nivel suficient, existând multe şi serioase slăbiciuni care trebuie 
rezolvate. Comparaţiile efectuate cu evaluări ale capacităţii de absorbţie din alte state, la 
momente similare de timp, trag un semnal de alarmă suplimentar, ţinând cont de locul codaş 
ocupat de România. 

Există senzaţia unei lipse de autoritate şi de coordonare a procesului de pregătire 
pentru administrarea fondurilor comunitare. Miza reală în momentul de faţă este ca România 
să fie capabilă să absoarbă cât mai mult din fondurile comunitare care i-au fost sau îi vor fi 
alocate. Pentru ca să cheltuieşti cât mai mult (şi, evident, cât mai eficient) din banii altuia, în 
principiu, nu te împinge nimeni de la spate. În plus, nu de puţine ori, managementul politic 
al instituţiilor implicate pare a fi destul de puţin implicat şi interesat de problematica aceasta, 
care – să recunoaştem – necesită nu numai un limbaj, dar şi cunoştinţe specifice. 

Ar fi necesară o  recentralizare a procesului de construire a unei capacităţi 
administrative de absorbţie corespunzătoare. Crearea unui grup de lucru, cu puteri reale 
(autoritate în obţinerea informaţiilor, dar şi autoritate de decizie), la nivelul guvernului, care 
să urmărească (în scopul de a accelera) toate aspectele legate de creşterea capacităţii de 
absorbţie ar putea fi o idee bună. 

În ceea ce priveşte structura instituţională, ar fi poate necesară o mai bună conectare 
a întregului sistem de gestiune a fondurilor structurale la nivelurile superioare de decizie din 
cadrul guvernului. Comunicarea şi dezbaterea regulată, la nivel de miniştri, a problemelor 
legate de operaţionalizarea structurii de gestiune a fondurilor structurale ar fi dezirabilă, 
pentru a se putea da prioritate în mod corespunzător acestui proces. 

Pe ansamblu, mai puţin de 40% din personal are experienţă în lucrul cu fonduri 
comunitare. Este vorba mai ales de experienţă în sensul de a fi primit asistenţă tehnică sau 
de a fi monitorizat programe finanţate din fonduri europene. Este mai puţin vorba de 
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realizarea de analize economico-sociale, elaborarea de strategii şi cuantificarea obiectivelor 
de dezvoltare. La nivelul AM-urilor ponderea personalului cu experienţă variază între 20% 
şi 40%. La nivelul OI-urilor, cazul cel mai frecvent este acela al unui număr de 1 – 2 
persoane cu experienţă în realizarea de analize, elaborarea de strategii şi cuantificarea 
obiectivelor. 

Sunt necesare programe specifice de pregătire a personalului, axate pe aspectele 
legate de fondurile structurale, la toate instituţiile implicate, dar în special la nivelul OI - 
urilor. Majoritatea acestora a beneficiat mai degrabă de cursuri cu caracter general sau chiar 
nepotrivit cu sarcinile pe care le vor avea. 

În contextul creat de noutatea şi complexitatea subiectelor legate de utilizarea 
fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi de lipsa experienţei în acest domeniu 
impactul asistenţei tehnice primite poate fi determinant. Majoritatea AM-urilor (70%) şi cele 
mai multe dintre OI-uri au beneficiat şi continuă să beneficieze de o astfel de asistenţă, fapt 
ce indică o oarecare expunere a personalului la experienţele şi cerinţele UE. Multe dintre 
programele de asistenţă tehnică aflate în curs de desfăşurare sunt programe de înfrăţire 
instituţională (twinning). În primul rând, în multe situaţii implicarea reală a instituţiilor din 
spaţiul comunitar este mai degrabă formală. În al doilea rând, programul asistenţei tehnice a 
fost elaborat, de regulă, de partea străină, care doar în rare cazuri a beneficiat de cunoaşterea 
prealabilă a mediului specific românesc. În al treilea rând, nu de puţine ori conţinutul 
cursurilor de pregătire este determinat şi de calificarea experţilor străini care pot fi 
mobilizaţi pentru a veni în România la momente date. Pe scurt, eficienţa programelor de 
twinning nu este cea anticipată, şi asta din vina ambelor părţi, care au serioase probleme de 
comunicare şi de implicare. 

O analiză a eficienţei programelor de twinning pare a fi necesară. Se impune o 
implicare masivă a acestor programe în construirea capacităţii de absorbţie a instituţiilor 
româneşti. Cu alte cuvinte, dacă tot beneficiem de asistenţă tehnică, trebuie să o folosim la 
ceea ce avem nevoie.  

Motivarea resurselor umane rămâne o prioritate, pentru a se evita plecările de 
personal în momentul în care acesta ajunge la o expertiză evaluată mai profitabil, din punct 
de vedere salarial, în sectorul privat. Există elemente nonsalariale care pot contribui la 
menţinerea funcţionarilor publici, cum ar fi perspectivele legate de carieră, stabilitatea, 
prestigiul sau expunerea europeană.  

Referitor la organizarea cadrului partenerial, s-a constatat că numai o parte dintre 
AM-uri folosesc în prezent structuri parteneriale extinse, celelalte fiind într-un stadiu relativ 
avansat de pregătire a acestor structuri. Din punct de vedere calitativ, în construcţia 
structurilor parteneriale majoritatea AM-urilor îşi selectează partenerii din rândul instituţiilor 
şi organizaţiilor reprezentative în domeniile de activitate acoperite de planul sau programul 
operaţional. 

Activitatea trebuie să se desfăşoare într-un cadru deschis, atât la nivelul instituţiei, 
cât şi prin folosirea unui cadru partenerial extins. În primul caz, ne referim la relaţiile de 
colaborare cu celelalte departamente ale instituţiei, iar în cel de-al doilea, folosirea unui 
cadru partenerial extins este o condiţie esenţială pentru desfăşurarea activităţii de 
programare, reprezentând totodată şi una dintre cerinţele obligatorii pentru programarea 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune. 

Coerenţa, coordonarea şi lipsa de suprapuneri a programelor operaţionale, 
focalizarea lor pe problemele cu adevărat importante sunt aspecte deosebit de importante. 
Toate acestea nu pot fi realizate din birou sau de o instituţie coordonatoare, printr-o abordare 
de sus în jos. Ele se pot realiza doar printr-o abordare de jos în sus, bazată pe parteneriate 
reale.  
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O provocare majoră a perioadei următoare este internalizarea capacităţii de 
evaluare şi monitorizare, pentru a scădea dependenţa de asistenţa tehnică externă, foarte 
scumpă, şi care nu permite acumulări prea mari de memorie instituţională. Un prim pas este 
acela de formare, mai ales cea de tip „la locul de muncă” şi nu cea teoretică, necesară şi ea 
de altfel. Un al doilea pas este acela de externalizare graduală către instituţii de cercetare – 
evaluare – monitorizare autohtone. Acest pas nu trebuie văzut ca un rabat de la calitate, ci 
trebuie gândit ca un progres firesc spre capacităţi independente de evaluare şi monitorizare, 
localizate în sectorul privat sau în cel neguvernamental de tip ONG. 

În ceea ce priveşte folosirea instrumentelor, manualelor şi procedurilor de lucru, se 
remarcă faptul că numai o mică parte dintre AM–uri dispun de o serie de proceduri de lucru, 
majoritatea celorlalte AM-uri fiind abia în faza de elaborare a acestora. Lipsa procedurilor 
de lucru şi absenţa metodologiilor detaliate, în conexiune cu structura fragilă a unora dintre 
instituţiile implicate, pot constitui o ameninţare importantă asupra procesului de absorbţie. 

Concluzionând, trebuie subliniate următoarele aspecte: 
 se pot consuma multe fonduri, şi acest lucru să nu aibă rezultate notabile, aşa 
cum se pot cheltui bani puţini cu folos; 
 absorbţia fondurilor comunitare trebuie însoţită de o politică economică bazată 
pe o strategie coerentă, de lungă durată; 
 este de preferat ca banii europeni să fie investiţi cu preponderenţă în sectorul 
public, pentru că, ulterior, beneficiarul investiţiei este tot public. 
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Rezumat. Evenimente recente au arătat că emitenţii suverani de obligaţiuni pot 
intra în încetare de plăţi. În această situaţie, sumele de bani sunt deosebit de ridicate şi 
există puţine măsuri ce pot fi luate în considerare împotriva lor. Din acest motiv, 
participanţii la piaţa financiară internaţională au solicitat agenţiilor de rating să estimeze 
probabilitatea de recuperare a datoriilor. Această lucrare pune accentul pe ratingurile 
pentru recuperarea creanţelor calculate de Standard & Poor’s şi Fitch în cazul emitenţilor 
speculativi. Vom utiliza analiza discriminantă pentru a decide dacă şase factori de natură 
cantitativă influenţează semnificativ ratingurile pentru recuperarea creanţelor. 

 
Cuvinte-cheie: ratinguri pentru recuperarea creanţelor; piată financiară; asimetrie 

informaţională; analiză discriminantă. 
Clasificare REL: 11B. 
 
1. Introducere 
Globalizarea actuală a pieţelor financiare, în care investitorii pot avea acces la 

titluri emise de entităţi despre care nu dispun totdeauna de informaţii suficiente, iar emitenţii 
pot să vândă titluri pe pieţe unde nu sunt cunoscuţi, impune existenţa unor intermediari 
informaţionali, care să facă legătura între cererea şi oferta de fonduri de împrumut. 
Principalii intermediari informaţionali pe această piaţă sunt agenţiile globale de rating1 
Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch (Lăzărescu, 2003, p. 78) consideră că pentru emitenţi 
ratingurile reprezintă un adevărat “paşaport” în obţinerea împrumutului, investitorii având 
o încredere deosebită în opiniile exprimate de marile agenţii. Spre exemplu, în luna 
noiembrie 2007, în ziua când agenţia de rating Standard & Poor’s a înrăutăţit perspectiva de 
rating suveran în cazul României de la stabil la negativ investitorii au reacţionat imediat: în 
câteva minute indicii bursieri au scazut puternic, iar cursul de schimb al monedei naţionale 
s-a depreciat în raport cu principalele valute. Dacă la o modificare a perspectivei impactul a 
fost de o asemenea anvergură, considerăm că la o degradare a ratingului influenţa asupra 
pieţei va fi şi mai ridicată. 

Ratingul este un cuvânt a cărui traducere literală semnifică „evaluare”, 
desemnând în acelaşi timp un proces (analiza riscului), cât şi rezultatul final al acestuia 
(nota) (Costică, Lăzărescu, 2004, p. 178). Diferenţierea dintre notele obţinute de emitenţi 
conduce la remunerarea suplimentară a investitorilor prin adăugarea unor prime de risc pe 
măsură ce titlurile devin mai riscante, conform principiului formulat de Stancu (2002, p. 44): 
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investiţiile în proiecte mai riscante trebuie să ofere în exploatare, în mod normal, o speranţă 
de rentabilitate proporţional mai mare.   

Miricescu (2006, p. 437) evidenţiază faptul că Standard & Poor’s şi Fitch clasifică 
obligaţiunile în funcţie de risc în: 

- investiţie, având o notă superioară sau egală cu BBB-; 
- speculaţie, având o notă inferioară sau egală cu BB+. 

În analiza efectuată de agenţiile de evaluare, ratingul de ţară joacă un rol de plafon 
suveran, deoarece entităţile publice şi private din interiorul statului prezintă, în general, o 
notă mai redusă decât cea a entităţii suverane din care fac parte. 

 
2. Necesitatea introducerii ratingurilor de recuperare a creanţelor 
Ratingurile pentru recuperarea creanţelor reprezintă un element de noutate în abordarea 

agenţiilor de rating. Unii autori (Riley, Scher şi McCormack, 2005: p. 1) le consideră că sunt 
menite să sporească valoarea informaţională a ratingurilor de ţară, permiţând o mai bună 
diferenţiere între notele emisiunilor de obligaţiuni realizate de state, în funcţie de aşteptările de 
recuperare a creanţelor, în cazul intrării acestora în încetare de plăţi.  

Deşi în teoria financiară obligaţiunile emise de stat sunt considerate fără risc sunt studii  
care (Moşteanu, Cataramă, Câmpeanu, 2005: p. 11) care relevă faptul că în realitate acestea sunt 
riscante atunci când emitenul public nu are capacitatea sau dorinţa2 să achite obligaţiile. 

Prin comparaţie cu un debitor privat împotriva căruia pot fi luate măsuri care să-l oblige 
să achite obligaţiile scadente, printre acţiunile ce sunt avute în vedere în cazul incapacităţii de plată 
a statelor sunt ruperea relaţiilor comerciale şi arajamentele de reducere sau reeşalonare a datoriilor 
efectuate de Clubul de la Paris (al creditorilor publici) şi de Clubul de la Londra (al creditorilor 
privaţi). Facilităţile acordate de creditori în cadrul Clubului de la Paris vor conduce la reducerea 
ratingului de recuperare a creanţelor, deoarece debitorii vor solicita aplicarea unui tratament 
comparabil şi din partea creditorilor privaţi, iar recuperarea de datorie va fi mai defectuoasă. 

Cele două agenţii de rating analizate în prezentul studiu au în comun faptul că 
stabilesc ratinguri de recuperare doar pentru emitenţii consideraţi foarte riscanţi, unde 
probabilitatea de a intra în încetare de plăţi este ridicată.  

Fitch calculează pentru toate emisiunile de obligaţiuni având un rating suveran 
cuprins între B+ şi D, iar Standard & Poor’s calculează emisiunile importante de obligaţiuni 
având un rating suveran speculativ (inferior notei BBB-). În opinia noastră agenţiile de 
rating sunt eficiente pentru că evită costuri de evaluare pentru emitenţii investiţionali ce au o 
reputaţie ridicată, deoarece probabilitatea de a intra în încetare de plăţi este scăzută. 
Standard & Poor’s are în vedere mai mulţi emitenţi decât Fitch, deoarece nota BBB- se află 
mai sus pe scala ratingurilor decât nota B+, iar statele solicită în general acordarea unui 
rating de către fiecare dintre cele trei agenţii globale specializate. 

Ca regulă, se adaugă un singur rating de recuperare pentru toate emisiunile de 
obligaţiuni ale unui stat, dar pot fi mai multe note în cazul existenţei unor garanţii din partea 
instituţiilor financiare internaţionale ce se obligă să achite datoriile dacă debitorul intră în 
încetare de plăţi. Prin urmare, obligaţiunile Brady emise de state ce au avut probleme cu 
rambursarea datoriei publice (Argentina, Ecuador, Uruguay), deoarece sunt garantate de 
Trezoreria Statelor Unite, beneficiază de un rating de recuperare a creanţelor mai ridicat 
decât al emisiunilor obişnuite ale acestor state. 

Pentru obligaţiunile denominate în moneda locală nu sunt emise ratinguri de 
recuperare, deoarece statul poate să tipărească bani şi să reducă astfel valoarea reală a 
datoriei, consideră Riley, Scher şi McCormack (2005, p. 3). 
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3. Notele acordate pentru ratingurile de recuperare 
Cele două agenţii de rating utilizează scale relativ apropiate, dar care nu coincid, pentru a 

calcula probabilităţile de recuperare a creanţelor de la debitorii suverani. În acest sens Raimbourg 
scoate în evidenţă examinând modalităţile de lucru ale principalelor agenţii de rating, faptul că 
procedurile de notare ale acestora sunt similare (Raimbourg, 1990, p. 180). 

Fitch realizează corelarea între ratingul de recuperare şi cel suveran, conform 
tabelului 1. Un debitor având o rating de ţară redus nu poate avea o probabilitate de 
recuperare ridicată. 

Tabelul 1 
Scala ratingurilor de recuperare a creanţelor la agenţia Fitch 

Rating de  
recuperare 

Semnificaţia ratingului Procentul de  
recuperare a datoriilor (%) 

Rating suveran 

RR1 Recuperare importantă    91 - 100 B/B-/CCC+ 
RR2 Recuperare superioară 71 - 90 CCC+/CCC 
RR3 Recuperare bună 51 - 70 CCC/CCC- 
RR4 Recuperare medie 31 - 50 CCC-/CC 
RR5 Recuperare acceptabilă 11 - 30 CC/C  
RR6 Recuperare slabă 0 - 10 C 

Sursa: Fitch. 
 

Remarcăm faptul că Standard & Poor’s a introdus în plus faţă de Fitch ratingul 1+ 
(vezi tabelul 2), ce indică o recuperare de 100% a crenţelor, pe care însă nu l-a acordat până 
în prezent niciunui emitent. 

Tabelul 2 
Scala ratingurilor de recuperare  

a creanţelor la agenţia Standard & Poor’s 
Rating de  

recuperare 
Semnificaţia ratingului Procentul de  

recuperare a datoriilor % 
1+ Recuperare maximă 100% 
1 Recuperare foarte înaltă 90 - 100 
2 Recuperare superioară 70 - 90 
3 Recuperare bună 50 - 70 
4 Recuperare medie 30 - 50 
5 Recuperare modestă 10 - 30 
6 Recuperare neglijabilă 0 - 10 

Sursa: Standard & Poor’s. 
Standard & Poor’s acordă ratinguri de recuperare pentru 25 de emitenţi speculativi 

(vezi tabelul 3) şi se prevede introducerea acestora pentru viitoarele notări de titluri.  
Tabelul 3 

Notele acordate de Standard & Poor’s 
Rating de 

recuperare 2 
Rating de recuperare 3 Rating de recuperare 3 Rating de recuperare 4 

Columbia Belize Indonezia Argentina 
Costa Rica Brazilia Pakistan Ecuador 
Macedonia Republica Dominicană Panama Jamaica 
Uruguay Egipt Peru Liban 
 Salvador Filipine Serbia 
 Grenada Turcia Ucraina 
 Guatemala Vietnam Venezuela 

Sursa: Standard & Poor’s. 
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Cea mai des întâlnită notă este 3 – ce indică o recuperare bună a datoriilor, apoi 
nota 4 – ce indică o recuperare medie, iar pe ultimul loc nota 2 – ce indică o recuperare 
superioară. Observăm că această agenţie acordă deocamdată doar ratinguri situate la 
mijlocul scalei. Agenţiile preferă să fie precaute în acordarea notelor, căci precum afirmă 
Raimbourg, credibilitatea este activul esenţial pe care trebuie să-l deţină orice agenţie de 
rating (Raimbourg, 1990, p. 155).  

Ţările cele mai îndatorate, precum Argentina şi Rusia, au beneficiat în trecut de 
cele mai mari reduceri de datorie, deoarece aşa cum remarcă (Beers, Esters, Chambers, 
Raimbourg, Chew, 2007, p. 7) acestea au o putere ridicată de negociere prin comparaţie cu 
statele având emisiuni mai reduse.  

Agenţia Fitch nu a publicat până în prezent ratinguri de recuperare pentru emitenţii 
suverani, deşi  are o metodologie în acest sens. 

 
4. Utilizarea analizei discriminante în condiţii de asimetrie informaţională 

pentru verificarea ratingurilor de recuperare a creanţelor acordate de Standard & 
Poor’s  

Conform lucrărilor lui Riley, Scher şi McCormack, (2005, p. 6), respectiv Beers, 
Esters, Chambers, Chew (2007, p. 3) atunci când evaluează probabilitatea de recuperare, 
agenţiile de rating Fitch şi Standard & Poor’s se bazează pe factori de natură calitativă şi 
cantitativă, iar ponderile acordate acestora diferă de la ţară la ţară. 

În analiza discriminantă am utilizat şase factori de natură cantitativă: 
a) ponderea populaţiei ce trăieşte cu mai puţin de un dolar pe zi în populaţia totală, 

exprimată în procente (POP); 
b) PIB pe locuitor exprimat în dolari (PIB); 
c) ponderea importurilor în PIB, exprimată în procente (IMP); 
d) ponderea exporturilor în PIB, exprimată în procente (EXP); 
e) fluxurile nete de investiţii străine directe ca pondere în PIB, exprimate în 

procente (ISD); 
f) serviciul datorirei publice externe ca pondere în exporturi, exprimat în procente 

(SDP). 
Primii doi indicatori (POP şi PIB) au o influenţă negativă asupra ratingului, deoarece 

exprimă nivelul de dezvoltare a statului, iar ţările sărace pot beneficia o reducere importantă a 
datoriei publice atunci când înregistrează probleme în achitarea acesteia. 

Următorii trei indicatori (IMP, EXP şi ISD) scot în evidenţă deschiderea statului 
către comerţul internaţional şi piaţa internaţională de capital având o influenţă pozitivă, 
deoarece debitorul  aflat în incapacitate de plată are interesul să aibă acces la pieţele de 
desfacere, la investiţiile internaţionale şi să continue activitatea economică. 

Ultimul indicator (SDP) are o influenţă negativă asupra ratingului, deoarece 
exprimă povara serviciului datoriei publice denominată în valută.  

Datele pe care le-am utilizat sunt culese de pe pagina web a Programului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, se referă la anul 2005 şi au în vedere 24 de state3 din cele 25 pentru 
care agenţia Standard & Poor’s a acordat ratinguri de recuperare. 
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4.1. Analiza descriptivă a seriilor de date 
În cadrul analizei descriptive am urmărit indicatorii referitori la distribuţiile 

generale ale caracteristicilor: valoarea minimă, valoarea maximă, amplitudinea, media 
aritmetică, abaterea medie pătratică, coeficientul de asimetrie (Skewness) şi coeficientul de 
aplatizare (Kurtosis), precum se observă în tabelul 4. Pentru efectuarea analizei descriptive 
am lucrat în spaţiul variabilelor.  

Tabelul 4 
Analiza descriptivă 

Variabilele Minim Maxim Amplitudinea Media Abaterea Skewness Kurtosis 
POP 2 19 17 8,096 6,0587 0,686 -1,094 
PIB 631 6135 5504 3240,08 1577,99 -0,089 -1,034 
IMP 12 76 64 41,38 19,571 0,364 -1,092 
EXP 15 70 55 36 15,604 0,689 -0,132 
ISD 0,7 11,7 11 4,554 3,138 1,037 0,243 
SDP 2,6 44,8 42,2 18,529 12,6107 0,708 -0,756 

Sursa: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi prelucrări proprii în SPSS. 
  

Deoarece avem de-a face în toate cazurile cu o distribuţie platicurtotică, rezultă că 
ţările considerate prezintă un grad de omogenitate ridicat din punct de vedere al variabilelor 
studiate, lucru pus în evidenţă de faptul că agenţia Standard & Poor’s calculează ratinguri de 
recuperare doar pentru obligaţiunile speculative. Aceste ţări prezintă o probabilitate ridicată 
de a avea probleme în achitarea la scadenţă a datoriilor. 

 
4.2. Analiza discriminantă 
În contextul general al analizei datelor, analiza discriminantă este inclusă în cadrul 

tehnicilor de recunoaştere supervizată a formelor presupunând verificarea acurateţei 
măsurătorilor efectuate de doi observatori distincţi asupra aceluiaşi fenomen studiat. În urma 
aplicării acestei tehnici se obţine sinteza informaţională pe baza indicatorilor consideraţi. 
Această situaţie este posibilă deoarece în contextul general al evoluţiei fenomenelor 
economico-sociale informaţia disponibilă apare în formă amalgamată (amestecată). 

În situaţia noastră, dorim să verificăm dacă ţările au fost clasificate corect din 
punctul de vedere al fenomenului studiat – ratingul de recuperare a creanţelor. Pentru 
efectuarea analizei discriminante am utilizat gruparea efectuată de agenţia Standard & 
Poor’s, pentru cele trei clase (rating de recuperare 2, 3 şi 4), iar lista variabilelor descriptor 
cuprinde cele şase variabile explicate în cadrul analizei descriptive. În cadrul studiului am 
considerat că toate clasele de rating au aceeaşi probabilitate de apariţie. Am pornit de la 
această ipoteză deoarece vom analiza 24 de ţări care sunt repartizate inegal în clasele de 
rating, iar considerarea frecvenţelor relative ale claselor drept probabilităţi de apariţie ar fi 
afectat studiul deoarece clasa 3 ar fi avut frecvenţa relativă cea mai ridicată. 

Pentru ca analiza discriminantă să fie relevantă este de dorit ca în cadrul matricei de 
corelaţie, prezentată în tabelul 5, să nu identificăm legături puternice între variabile. O 
legătură puternică se înregistrează în situaţia în care coeficientul de corelaţie luat în valoare 
absolută este mai mare de 0,7.  
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Tabelul 5 
Matricea de corelaţie dintre grupuri 

Variabilele POP PIB IMP EXP ISD SDP 
POP 1 -0,106 -0,385 -0,397 -0,341 -0,06 
PIB -0,106 1 0,012 0,08 0,159 0,327 
IMP -0,385 0,012 1 0,812 0,413 0,428 
EXP -0,397 0,08 0,812 1 0,262 0,307 
ISD -0,341 0,159 0,413 0,262 1 0,159 
SDP -0,06 0,327 0,428 0,307 0,159 1 

Sursa: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi prelucrări proprii în SPSS. 
 

În situaţia noastră, există o singură legătură puternică – între variabilele IMP şi 
EXP coeficientul de corelaţie fiind de 0,812. Totuşi, putem accepta această situaţie având în 
vedere că cele două variabile exprimă gradul de deschidere către comerţul internaţional. 

Între toate celelalte grupuri de variabile luate două câte două se înregistrează 
legături slabe atât în sens pozitiv cât şi în sens negativ. Putem trage concluzia că ipoteza 
analizei discriminante conform căreia variabilele considerate nu trebuie să aibă legături între 
ele este satisfăcută. Aceşti coeficienţi de corelaţie pot fi interpretaţi ca indicatori ai 
suprapunerii informaţionale între variabilele descriptor considerate. 

Pentru determinarea funcţiilor discriminant se utilizează valorile proprii 
corespunzatoare matricei de covarianţă dintre clasele de rating. Prima funcţie discriminant 
este corespunzătoare valorii proprii 0,553, care explică 76,2% din varianţa totală, având 
asociat un coeficient de corelaţie canonică de 0,597, ceea ce indică faptul că aceasta are 
puterea de separare cea mai ridicată. A doua funcţie discriminant este corespunzătoare 
valorii proprii 0,172, care explică 23,8% din varianţa totală, având asociat un coeficient de 
corelaţie canonică de 0,384, ceea ce indică faptul că are o putere de separare mai redusă.  

Având trei clase de obiecte s-au considerat numai primele două valori proprii (vezi 
tabelul 6), deoarece acestea vor delimita două clase, elementele rămase fiind alocate în cea 
de-a treia clasă. 

Tabelul 6 
Testarea puterii de discriminare a planurilor de separare 

Funcţia Wilks’ Lambda Hi pătrat Nivelul de semnificaţie 
2 faţă de 3 0,549 11,083 0,522 
3 faţă de 4  0,853 2,943 0,709 

Sursa: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi prelucrări proprii în SPSS 
 

Primul plan de separare delimitează clasa 2 de clasa 3, valoarea statisticii Wilks’ fiind de 
0,549, deci are puterea de separare cea mai ridicată4, fapt pus în evidenţă şi de valoarea statisticii 
Hi pătrat de 11,083, iar nivelul de semnificaţie este de 0,5225. 

Al doilea plan separă clasa 3 de clasa 4, valoarea statisticii Wilks’ este de 0,853; 
rezultă că puterea de separare a scăzut, fapt pus în evidenţă şi de testul Hi pătrat de 2,943, ce 
are un nivel de semnificaţie este de 0,709. 

Matricea de structură indică coeficienţii de corelaţie dintre variabilele iniţiale şi 
variabilele discriminant 1 şi 2 astfel determinate. Pentru ca funcţia discriminant să separe 
foarte bine clasele trebuie ca aceşti coeficienţi de corelaţie să fie foarte mici. 

 
Ecuaţiile planurilor de separare sunt: 

 
d1=0,496×POP+0,001×PIB+0,112×IMP+0,157×EXP+0,035×ISD+0,228×SDP–12,107; 
d2=0,654×POP+0,001×PIB+0,144×IMP+0,151×EXP-0,012×ISD+0,242×SDP–3,005; 
d3=0,754×POP+0,002×PIB+0,042×IMP+0,225×EXP+0,479×ISD+0,159×SDP–15,983. 
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În clasificările ulterioare au fost folosite rezultatele obţinute după variabila 
discriminant 1, deoarece are puterea de separare cea mai ridicată. Pentru că variabila 
discriminant 2 are puterea de separare scăzută aceasta nu va fi luată în considerare. 

În concluzie, am realizat o reducere a dimensionalităţii trecându-se de la cele şase 
variabile iniţiale la una singură – variabila discriminant 1. 

Tabelul 7 
Rezultatele clasificării 

Rating Membru al clasei 2 Membru al clasei 3 Membru al clasei 4 Total 
2 2 1 1 4 
3 5 7 2 14 
4 2 1 3 6 

Sursa: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi prelucrări proprii în SPSS. 
 

Din tabelul 7 se observă că din totalul de 4 ţări arondate clasei de rating 2 de către 
agenţia Standard & Poor’s, două ţări (Costa Rica şi Uruguay) au fost confirmate ca 
aparţinând clasei respective, Macedonia a fost trecută la clasa de rating 3, iar Columbia la 
clasa de rating 4. 

Din 14 ţări aflate în clasa de rating 3, şapte ţări au fost confirmate ca aparţinând 
clasei respective (Peru, Filipine, Salvador, Vietnam, Indonezia, Guatemala şi Pakistan), 
cinci au fost trecute la clasa de rating 2 (Brazilia, Republica Dominicană, Grenada, Egipt şi 
Turcia), iar două la clasa de rating 4 (Panama şi Belize). 

Din 6 ţări aflate în clasa de rating 4, trei ţări au fost confirmate ca aparţinând clasei 
respective (Venezuela, Ucraina şi Liban), două au fost trecute la clasa de rating 2 (Argentina 
şi Jamaica), iar Ecuador la clasa de rating 3. 

Din analiza discriminantă rezultă că din cele 24 de ţări jumătate au fost clasificate 
corect, ceea ce înseamnă că variabilele considerate se regăsesc în analiza efectuată de 
agenţia de rating Standard & Poor’s. 

Oare studiul nostru este corect? 
Metodologia utilizată este corectă, însă situaţia de asimetrie informaţională este 

redată de restul de 50% ce nu au fost clasificate adecvat. Chiar ratingurile calculate de 
Standard & Poor’s sunt aproximative, deoarece probabilitatea de recuperare este exprimată 
ca interval. În cazul ratingului de recuperare 2 probabilitatea porneşte de la un minim de 
70% şi ajunge la un maxim de 90%. 

Agenţia de rating are în vedere în plus anumiţi factori de natură calitativă precum 
dorinţa de a plăti a emitentului suveran, existenţa în trecut a unor operaţiuni de restructurare 
a datoriilor acestora, a unor factori de natură cantitativă precum partea din datoria publică 
contractată de la creditorii oficiali şi importanţa sectorului financiar în economia ţării. Aceşti 
factori nu au fost surprinşi de variabilele descriptor considerate în studiu.  

 
5. Concluzii 
Articolul de faţă a scos în evidenţă un concept nou în literatura financiară – ratingurile 

pentru recuperarea creanţelor în cazul incapacităţii de plată a debitorilor suverani. Pe parcursul 
lucrării am subliniat necesitatea existenţei unui asemenea indicator, am comparat aria de 
aplicabilitate, notele şi scalele de rating utilizate de Fitch şi Standard & Poor’s.  

Utilizând analiza discriminantă – o componentă a analizei datelor am demonstrat că 
cei şase factori de natură cantitativă influenţează doar pe jumătate ratingul de recuperare. 
Agenţia Standard & Poor’s utilizează şi alţi factori a căror influenţă ne propunem să o 
determinăm într-un studiu viitor.  
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Note 

1 Articolul are în vedere informaţiile publice furnizate de agenţiile de rating Standard & 
Poor’s şi Fitch şi se referă la emisiunile de obligaţiuni ale statelor suverane. 

2 Pot exista situaţii (schimbări de regim politic, spre exemplu) în care debitorul să dispună 
de resursele financiare necesare acoperirii serviciului datoriei publice, dar să nu dorească 
acest lucru, adică să repudieze datoria publică. 

3 Nu includem Serbia în evaluarea noastră, deoarece pentru acest stat nu dispunem de date 
suficiente. 

4 O valoare apropiată de zero indică o putere de separare ridicată. 
5 O valoare redusă înseamnă că afirmaţia este adevărată. 
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