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Introducere
Tranziţia de sistem sociopolitic şi economic a condus, în România ca şi în
celelalte ţări central şi est-europene la un declin iniţial al activităţii economice
globale. După primul impact negativ, pe fondul schimbărilor structurale multiple
menite să creeze un nou sistem de relaţii, a avut loc o redresare care, în cazul
României a cedat rapid sub presiunea revendicărilor sociale. Tranziţia la o
economie de piaţă a însemnat, de fapt, o criză profundă cu rezonanţe economice,
sociale şi instituţionale. Criza economică de tranziţie nu a fost depăşită, cu toate
eforturile făcute în direcţia unei stabilizări macroeconomice şi a asigurării unui
mediu economic stabil. Deschiderea economică din primii ani ai tranziţiei a găsit
economia românească nepregătită din punct de vedere structural şi competiţional.
Au apărut mari probleme de adaptare atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă.
Creşterea bruscă a cererii pe piaţa internă faţă de o ofertă scăzută a dus la inflaţie
şi la creşterea importurilor pentru consum. Dispariţia pieţei CAER a impus
orientarea către piaţa europeană şi găsirea altor pieţe: de aici necesitatea de
creştere a competitivităţii produselor şi de schimbare a structurii de producţie.
Creşterea competitivităţii cere investiţii în tehnologii noi, în cercetare-dezvoltare,
precum şi o productivitate ridicată a muncii. Aici apar două tendinţe specifice
crizei de tranziţie: neglijarea investiţiilor şi exploatarea la maximum a resurselor
pentru maximizarea profitului; reformele structurale însoţite de masive concedieri,
care au dus la creşterea şomajului. Avem o economie slab capitalizată, cu pieţe
financiare şi de capital nedezvoltate, care a păstrat în funcţiune mari coloşi
industriali ai economiei centralizate a căror ineficienţă este cunoscută, dar a căror
privatizare ridică mari probleme sociale.
Anul 19891 rămâne un an de graniţă în evoluţia economică şi social-politică
din România. Anterior acestui an, am avut o economie planificată, cu un control
centralizat asupra economiei şi pieţei interne. Toate guvernele de după 1989 au
luat măsuri pentru gestionarea unei reforme economice care să realizeze tranziţia
la o economie de piaţă, dar aceasta a întârziat din cauza problemelor sociale,
astfel încât acum suntem încă departe de a satisface criteriile de aderare la UE. În
Strategia economică pe termen mediu, elaborată în anul 2000, se specifica
necesitatea creării unei economii de piaţă funcţionale. După 1989 economia
1

În 1989 economia românească era o economie planificată centralizat, având câteva
caracteristici specifice care au avut o influenţă hotărâtoare asupra evoluţiilor din perioada
următoare. Cu un declin economic de 5,5% în 1989, ultimii ani de economie planificată au fost
ani de recesiune accentuată pentru România. În acel moment România era o economie
qvasiînchisă, cu importurile restrânse la minimum, iar exporturile dirijate cu precădere către
piaţa CAER. Datoria externă fusese achitată aproape în întregime, iar consumul intern fusese
restricţionat. Ponderea ramurilor în economie, dirijată centralizat, nu reflecta potenţialul de
resurse disponibile, iar competitivitatea economică rămăsese o noţiune teoretică. Economia
românească producea masiv stocuri nevandabile, iar tendinţa de a produce “pe stoc” s-a
menţinut în toată această perioadă. Exista o inflaţie ascunsă, mascată de oferta scăzută la
consum. Nu exista şomaj, dar nivelul productivităţii muncii indică un şomaj mascat prin decizii
centralizate care asigurau un loc de muncă obligatoriu fiecărui absolvent.
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românească a avut o evoluţie oscilantă, cu încercări de redresare în perioada
1994-1996, urmate de un declin economic (1997-1999) greu de recuperat. În 2002
PIB-ul este de aproximativ 80% faţă de 1989, iar menţinerea unui ritm de creştere
economică de 4-6% anual este o sarcină dificilă pentru o economie aflată încă în
criză din cauza măsurilor de reformă ezitante. Este adevărat, că nici cele mai
avansate ţări est-europene nu au ajuns la un nivel al PIB pe locuitor apropiat de
media Uniunii Europene, iar aceste decalaje nu pot fi depăşite pe termen scurt.
Lucrarea face o analiză a principalelor variabile de politică macroeconomică, şi prezintă, pe baza modelului elaborat în faza anterioară, simularea unor
scenarii privind efectele aderării la Uniunea Europeană asupra variabilelor de
politică bugetară. Modelul furnizează o metodologie de cuantificare a beneficiilor
şi a costurilor directe ale integrării europene pentru o ţară candidată. Prin
formalizarea relaţiilor cu Uniunea Europeană, identificăm atât potenţialele câştiguri
directe, măsurate ca resurse transferate de UE către economia românească
(modelul cuantifică efectul lor asupra dezvoltării economice), cât şi costurile
directe, care constau în contribuţiile la bugetul UE, cu care trebuie să participe o
ţară candidată (modelul permite evaluarea nivelului contribuţiei pe care economia
românească îl poate susţine fără a depăşi deficitul bugetar impus prin criteriile de
aderare). Am testat modelul folosind datele pentru economia românească şi am
construit simulări pentru diferite scenarii de politici bugetare până în 2010.
Ipotezele de lucru iau în considerare: înzestrarea tehnică (în creştere, pe
baza creşterii investiţiilor); transferurile economice directe de la buget (în
scădere), transferurile sociale (urmând un ciclu electoral aplatizat); ponderea
taxelor pe fondul de salarii (constantă; se simulează şi situaţia în care va fi aplicat
noul cod fiscal); rata medie de impozitare (stabilă); conform criteriilor de aderare
deficitul bugetar nu depăşeşte 3% din PIB, iar inflaţia scade sub două cifre
începând din 2004; fondurile primite de la Uniunea Europeană sunt luate în
considerare, începând din 2001, cu o rată de profitabilitate similară cu a
investiţiilor.
Bazându-ne pe aceste ipoteze privind evoluţia economiei româneşti, care
trebuie să satisfacă anumite criterii de performanţă pentru aderarea la Uniunea
Europeană, am obţinut un nivel de circa 1.2% din PIB, ca fiind contribuţia pe care
o poate suporta economia românească la bugetul UE.

1. ADERAREA ROMÂNIEI
LA UNIUNEA EUROPEANĂ
1.1. Criterii şi obiective
Aderarea la Uniunea Europeană este un proces complex şi de durată, care
necesită reforme în numeroase domenii şi se va desfăşura pe termen mediu, cu
importante implicaţii pe termen lung. În domeniul economic, criteriile pentru
aderarea la Uniunea Europeană presupun următoarele:
• România trebuie să ajungă la stadiul în care există o economie de piaţă
funcţională; România şi-a fixat acest obiectiv încă din 2000 prin “Strategia
de dezvoltare pe termen mediu a României”; în anul 2004 economia
românească ar trebui să obţină statutul de economie de piaţă funcţională,
pentru acordarea căruia se cere extinderea şi consolidarea privatizării,
definitivarea bugetului pe 2004 şi încheierea acordului cu FMI.
• Economia românească trebuie să poată face faţă competiţiei şi forţelor de
piaţă din cadrul pieţei unice; creşterea competitivităţii economice pe baza
retehnologizării şi a creşterii productivităţii muncii impune investiţii în toate
ramurile, inclusiv în cercetare-dezvoltare;
• Acceptarea şi operaţionalizarea acquis-ului comunitar. În contextul reformei
economice realizarea cerinţelor acquis-ului comunitar depinde de priorităţile
impuse de diferitele stadii ale reformei. Suntem în perioada încheierii
negocierilor cu Uniunea Europeană şi ne pregătim să intrăm în etapa finală
de preaderare (2007), care presupune introducerea şi operaţionalizarea
acquis-ului comunitar.
Obiectivul strategic al acestei perioade fiind îndeplinirea criteriilor de
aderare în cel mai scurt timp posibil, politicile economice de reformă trebuie să
conducă economia românească spre o economie de piaţă capabilă să facă faţă
unui mediu deschis, concurenţial.
Ceea ce caracterizează economia românească din perioada de tranziţie
este lipsa unei stabilizări de lungă durată. Dacă politicile monetare de
macrostabilizare au efect pe termen scurt, iar cele fiscale pe termen mediu, numai
reformele din economia reală pot avea efect pe termen lung: creşterea economică
pe termen lung este susţinută de investiţii, a căror pondere în PIB a fost în
continuă scădere; Guvernul României îşi propune o creştere economică bazată pe
investiţii şi susţinută de politici macroeconomice corespunzătoare. În consecinţă
este necesară o abordare pe termen lung, care să combine măsurile monetare şi
fiscale pe termen scurt şi mediu cu un set coerent de reforme structurale; acesta
este rolul Strategiei Naţionale privind Dezvoltarea Durabilă, proiect lansat de
Preşedinţia României în luna mai a acestui an. În următorii ani economia
românească trebuie să atingă un stadiu al stabilizării durabile care să-i permită
să-şi fundamenteze direcţiile de dezvoltare care vor continua reformele structurale
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necesare. Este evident că procesul de aderare la Uniunea Europeană va fi
revăzut în mod continuu, revizuit şi actualizat în funcţie de rezultatele obţinute pe
parcursul derulării sale. A fost necesară înfiinţarea unui mecanism instituţional de
durată, care să aibă capacitatea de a formula politici, de a analiza scenarii şi de a
urmări procesul de reformă, precum şi de a evalua consecinţele măsurilor de
aderare.
Obiectivul pe termen mediu al României este crearea unei economii de
piaţă funcţionale, compatibile cu principiile, normele, mecanismele şi politicile
Uniunii Europene.
Obiectivul pe termen lung este stabilizarea creşterii economice prin politici
la nivel macro şi micro economic care să asigure o creştere durabilă în condiţiile
satisfacerii criteriilor pentru aderarea la Uniunea Europeană (inflaţia, dobânzile,
variaţiile cursului de schimb, datoria externă – în limitele prevăzute).

1.2. Strategia de aderare la Uniunea Europeană
Componentele esenţiale ale strategiei de aderare sunt următoarele:
• creştere economică durabilă;
• stabilizare macroeconomică şi reforma structurală;
• măsuri de protecţie socială pentru reducerea costurilor sociale.
Creşterea economică durabilă se realizează prin stimularea investiţiilor
interne şi provenite din surse externe, politici macroeconomice pentru asigurarea
stabilităţii preţurilor şi a cursului de schimb, restructurarea economiei în scopul
creşterii competitivităţii şi a reducerii şomajului, dezvoltarea resurselor umane şi
protecţia mediului prin promovarea unor tehnologii ecologice nedistructive pentru
mediu.
Stabilizarea macroeconomică este o condiţie esenţială pentru relansarea
economiei româneşti pe calea creşterii economice. Se realizează prin politici
macroeconomice care asigură niveluri suportabile pentru deficitele fiscale şi ale
balanţei de plăţi, o rată scăzută a inflaţiei, crearea unui mediu economic şi de
afaceri favorabil pentru realizarea reformelor structurale şi pentru dezvoltarea
sectorului privat.
Măsuri de protecţie socială pentru reducerea costurilor sociale
Creşterea şomajului şi scăderea veniturilor ca urmare a recesiunii
economice şi a măsurilor de restructurare necesare în procesul de reformă au dus
la o scădere a puterii de cumpărare a populaţiei şi o creştere a sărăciei, fenomene
care, pe de o parte, afectează dezvoltarea pieţei interne, iar pe de altă parte,
favorizează dezvoltarea economiei subterane. Măsurile de protecţie socială
vizează categoriile cele mai sărace ale populaţiei: utilizarea resurselor existente
pentru a suporta consecinţele sociale ale închiderii societăţilor cu pierderi şi nu
pentru menţinerea în funcţie a acestor societăţi; înlocuirea subvenţionării preţurilor
prin asigurarea unui nivel minim al veniturilor celor săraci; sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, capabile să asigure o creştere a ocupării forţei de
muncă şi o revigorare a economiei reale.

9

1.2.1. Politici de stabilizare
Politicile de stabilizare macroeconomică sunt eficiente pe termen scurt, cel
mult mediu, dar îşi pierd eficienţa pe termen lung dacă nu sunt susţinute de
măsuri de ajustare structurală în economia reală. Acestea sunt:
• Politici monetare, fiscale şi de venituri care se sprijină reciproc în scopul
reducerii substanţiale şi durabile a ratei inflaţiei;
• Reforma structurală, prin restructurarea băncilor şi a întreprinderilor
ineficiente din sectorul de stat, care mobilizează un volum însemnat de
resurse şi lucrează în pierdere, grevând asupra creşterii economice.
a) Politici monetare, fiscale şi de venituri
Obiectivul principal al politicii monetare este reducerea inflaţiei şi
stabilizarea preţurilor; printre măsurile luate de Banca Naţională, controlul bazei
monetare, coroborat cu ţinte de inflaţie specificate cantitativ (sub 10% până în
2004 şi menţinerea unui nivel scăzut în continuare). Rata dobânzii de referinţă a
BNR şi rata lombard funcţionează ca indicatori ai anticipaţiilor inflaţioniste ale
BNR, în scopul consolidării şi convergenţei inflaţiei expectate de către agenţii
economici. Reducerea dobânzilor permite imprimarea unei tendinţe descendente
la nivelul anticipaţiilor inflaţioniste şi al sprijinirii procesului de remonetizare a
economiei. De asemenea, se urmăreşte creşterea rolului operaţiunilor pe piaţa
titlurilor de stat şi creşterea rolului rezervelor minime obligatorii ca instrument
pentru controlul lichidităţilor. Aceste măsuri sunt importante pentru restrângerea
economiei subterane care lucrează preponderent cu lichidităţi şi este încurajată de
existenţa unor dobânzi ridicate în sistemul bancar; o economie care funcţionează
în condiţii inflaţioniste este un mediu propice pentru dezvoltarea economiei
subterane. Desfăşurată in contextul unui regim de curs de schimb cu flotare
controlată, politica monetară trebuie să ţină seama de mărimea deficitului de cont
curent, a cărui micşorare impune deprecierea monedei naţionale şi politici
restrictive privind veniturile.
Inflaţia ridicată duce la o reducere în termeni reali a masei monetare, ceea
ce are ca efect creşterea dobânzii, deci o înăsprire a condiţiilor de credit, având
ca urmare o puternică decapitalizare a economiei. Funcţionarea întreprinderilor în
aceste condiţii rămâne deficitară şi are ca urmare o creştere a arieratelor, cu toate
consecinţele negative în întreaga economie. Întărirea controlului asupra inflaţiei a
condus Banca Naţională la formularea unor atitudini care să încurajeze formarea
unor anticipaţii inflaţioniste scăzute şi stabile. Efectul unor asemenea politici este
reducerea incertitudinii din mediul economic şi consolidarea stabilităţii economice.
Necesitatea de a diversifica instrumentele de politică monetară impune creşterea
importanţei instrumentelor indirecte de politică monetară, urmărindu-se asigurarea
compatibilităţii cu instrumentarul folosit în Uniunea Europeană. Rolul operaţiunilor
de piaţă şi al rezervelor minime obligatorii în controlul bazei monetare este în
creştere, în timp ce atragerea de depozite ca instrument de sterilizare a excesului
de lichiditate este substituită cu alte instrumente de politică monetară.
Politicile fiscale se caracterizează prin două trăsături distincte:
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• existenţa deficitelor fiscale şi qvasifiscale mari, la care se adaugă pierderile
întreprinderilor de stat nerentabile şi existenţa arieratelor, care exercită o
presiune crescândă asupra finanţelor publice;
• ponderea veniturilor şi cheltuielilor bugetare în PIB a căror evoluţie
divergentă duce la deficite bugetare greu sustenabile; în decursul timpului
s-a accentuat slăbiciunea instituţiilor statului, ceea ce a generat dificultăţi în
colectarea veniturilor şi în mobilizarea resurselor fiscale.
Măsurile de preaderare prevăd reducerea substanţială a pierderilor
întreprinderilor şi arieratelor; reforma fiscală, prin care se urmăreşte atât mărirea
bazei de impozitare (inclusiv veniturile din agricultură), cât şi creşterea anumitor
rate de impozitare (pentru veniturile care depăşesc un anumit nivel), eliminarea
scutirilor şi îmbunătăţirea procesului de colectare. Sunt măsuri a căror aplicare
poate să dea naştere unor fenomene contradictorii în economie, în sensul incitării
la deplasări din economia oficială către cea neoficială (subterană), ceea ce duce
la scăderea bazei de impozitare deci la o posibilă scădere a veniturilor la buget.
Politica veniturilor în sectorul bugetar şi în regiile autonome şi întreprinderile de stat rămâne o politică restrictivă din cauza resurselor bugetare tot mai
restrânse; luând în considerare legătura dintre evoluţia salariilor şi presiunea
inflaţionistă, obiectivul strategic pe termen mediu este acela de a corela creşterea
salariilor cu creşterea productivităţii muncii. Menţinerea în continuare a veniturilor
salariale la un nivel scăzut, cel puţin pe termen scurt, chiar dacă asigură în
anumite ramuri un anumit nivel al productivităţii, reduce puterea de cumpărare şi
aşa scăzută a populaţiei şi împinge forţa de muncă spre economia subterană, ca
o cale de eliminare a tensiunilor sociale create de necesitatea satisfacerii nevoilor
de trai.
b) Reforma structurală
Componentele reformei structurale sunt:
• restructurarea sectorului întreprinderilor de stat, cu funcţionare ineficientă;
• măsuri pentru crearea unui mediu care să susţină dezvoltarea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii;
• reforma sectorului financiar şi restructurarea sectorului bancar;
• crearea unui cadru juridic corespunzător pentru dezvoltarea sectorului
privat.
Reforma sectorului întreprinderilor de stat include privatizarea şi lichidarea
întreprinderilor proprietate de stat care lucrează în pierdere, în scopul stopării
mobilizării neproductive a resurselor de către aceste întreprinderi, care generează
reducerea valorii adăugate în economie (valoare adăugată negativă). Sunt măsuri
care dau naştere la creşteri ale ratei şomajului, cu efecte la nivel social, care pot
crea condiţii favorizante pentru dezvoltarea economiei subterane.
Aceste măsuri, cu toate consecinţele lor negative pe plan social sunt
absolut necesare într-o economie în care volumul total al pierderilor din economie
se concentrează într-un număr redus de întreprinderi (circa 80% din totalul
pierderilor se concentrează în aproximativ 100 de întreprinderi). Principalele
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întreprinderi care lucrează în pierdere se concentrează în: minerit, rafinarea
petrolului, servicii publice, industria de prelucrare a produselor agricole.
Politica subvenţiilor acordate acestor întreprinderi nu a făcut decât să
direcţioneze fonduri bugetare către activităţile ineficiente, mascând un consum
însemnat de resurse. Factor important în adoptarea acquis-ului comunitar,
eliminarea subvenţiilor mascate, care nu sunt compatibile cu Directivele Uniunii
Europene în domeniul ajutorului de stat, contribuie la întărirea disciplinei
financiare în întreprinderile de stat, prin eliminarea practicii de a acumula facturi
de energie neachitate, de a nu plăti impozitele, de a nu rambursa împrumuturile
luate de la băncile de stat. Este vorba de utilizarea neeficientă a resurselor
bugetare şi de distorsionarea forţelor pieţei şi ale competitivităţii interne în
detrimentul agenţilor economici din sectorul privat.
c) Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Creşterea economică depinde în mod esenţial de dezvoltarea sectorului
privat, constituit în marea sa majoritate din întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri).
Măsurile de politică economică destinate sprijinirii dezvoltării IMM-urilor sunt în
primul rând cele care elimină deficienţele majore din cadrul legislativ. Aceste
deficienţe, asociate cu fenomenul corupţiei, larg răspândit în birocraţia
administrativă,
sunt principala sursă de incertitudini şi risc în economia
românească. Eliminarea deficienţelor legislative în sensul armonizării cu legislaţia
din Uniunea Europeană, constituie o prioritate a aderării.
Subvenţiile financiare mascate, acordate marilor întreprinderi de stat,
ineficiente din punct de vedere economic, sustrag din circuitul economic
importante resurse şi creează semnificative distorsiuni de competitivitate pentru
sectorul IMM-urilor, prin poziţia privilegiată creată pentru întreprinderile de stat.
Sectorul bancar, caracterizat prin servicii financiare scumpe şi de slabă
calitate, dobânzile ridicate, sunt o altă piedică în dezvoltarea IMM-urilor. Măsurile
luate pentru susţinerea acestui sector, cum ar fi scutirea de impozit a profitului
reinvestit, contribuie la dezvoltarea interesului investitorilor de talie mică.
Încurajarea, prin facilităţile acordate, angajării de către agenţii economici a tinerilor
şi şomerilor este una dintre măsurile destinate să descurajeze sectorul subteran al
economiei.
Întărirea disciplinei financiare, eliminarea arieratelor sunt măsuri de politică
economică cu efect direct asupra dezvoltării IMM-urilor, având în acelaşi timp
efect de reducere a economiei subterane; arieratele înregistrate la nivelul
operatorilor economici cu proprietate majoritar de stat sunt una dintre cauzele
care impiedică desfăşurarea în condiţii normale a activităţii IMM-urilor, din a căror
piaţă de desfacere fac parte şi întreprinderile de stat.
Parazitarea economiei de către întreprinderile de stat, care funcţionează în
pierdere şi sunt susţinute prin subvenţii de către stat, falsifică semnalele transmise
în întreaga economie şi cresc riscul de funcţionare pe piaţa internă a sectorului
privat al IMM-urilor. Există, de asemenea, pericolul ca o parte din aceste
întreprinderi să sustragă pe căi ilicite din fondurile prin care întreprinderile de stat
sunt subvenţionate de la buget, sau să devină, la rândul lor, ineficiente din punct
de vedere economic.
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d) Reforma în sectorul financiar-bancar
Băncile domină sectorul financiar al economiei, ele reprezentând cea mai
importantă sursă de creditare pentru economie. În domeniul bancar, prioritatea
strategică pe termen mediu este întărirea sectorului bancar, în conformitate cu
Directivele Uniunii Europene, creşterea eficienţei acestuia, reducerea costului
capitalului. Acest lucru este imposibil în condiţiile unei economii inflaţioniste, o rată
real negativă a dobânzii active creând, de fapt, condiţiile unei subvenţionări a
creditului. În acest mod, reforma în sistemul bancar depinde de starea economiei
reale. La nivel operaţional măsurile de reformă în acest domeniu constau în:
îmbunătăţirea legislaţiei bancare şi întărirea supravegherii bancare; consolidarea
sectorului bancar şi privatizarea băncilor de stat.
Spre deosebire de sectorul bancar, în România piaţa asigurărilor şi piaţa de
capital au un rol destul de limitat, cele două sectoare fiind într-un stadiu incipient
de dezvoltare. Dominat de câteva societăţi de stat, sectorul asigurărilor este
puternic subcapitalizat şi structura ofertelor este destul de restrânsă. Reforma în
acest domeniu trebuie să se ocupe de îmbunătăţirea cadrului legislativ şi întărirea
supravegherii în domeniul asigurărilor; privatizarea sectorului; introducerea
regulilor de armonizare contabilă pentru activitatea de asigurări, în conformitate cu
Directivele Uniunii Europene privind contabilitatea asigurărilor.
Spre deosebire de sectorul bancar şi cel al asigurărilor, piaţa de capital
reprezintă un sector încă nou al pieţei financiare româneşti. De la înfiinţarea sa,
piaţa de capital a înregistrat o creştere, totuşi capitalizarea sa rămâne redusă, iar
impactul asupra economiei româneşti este încă nesemnificativ. Este necesară
armonizarea reglementărilor cu cele ale Uniunii Europene în acest domeniu.

1.2.2. Creşterea economică durabilă
Creşterea economică durabilă se realizează prin:
• stimularea investiţiilor interne şi provenite din surse externe;
• politici macroeconomice pentru asigurarea stabilităţii preţurilor şi a cursului
de schimb;
• restructurarea economiei, în scopul creşterii competitivităţii şi a reducerii
şomajului;
• dezvoltarea resurselor umane;
• măsuri pentru protecţia mediului.
Obiectivul pe termen mediu al strategiei pe termen mediu a României
este crearea unei economii de piaţă funcţionale, compatibile cu principiile,
normele, mecanismele şi politicile Uniunii Europene.
Ţintele strategiei de dezvoltare a economiei româneşti pe termen mediu
sunt:
• realizarea unui ritm mediu anual de creştere de 4-6%;
• coborârea, începând din 2004, a ratei inflaţiei sub nivelul de două cifre;
• menţinerea sub 3% din PIB a deficitului bugetar;
• stoparea creşterii şomajului: rata şomajului sub 9%.
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Sursa creşterii economice sunt investiţiile, bazate pe surse interne
(relansarea economiilor) şi externe: asistenţa organismelor internaţionale şi
investiţiile străine directe (bazate pe creşterea credibilităţii mediului de afaceri
românesc).
Priorităţile economiei româneşti pe termen mediu sunt:
• creştere economică pe baza investiţiilor;
• macrostabilizare cu ajutorul unor politici bugetare şi fiscale coerente;
• politici de ajustare structurală a economiei în: infrastructură, industrie,
agricultură, turism, servicii financiare, tehnologia informaţiei;
• crearea unui mediu de afaceri prielnic competiţiei de piaţă;
• servicii de utilitate publică la standarde europene;
• politici adecvate pentru protecţia mediului.
Obiectivul pe termen lung este stabilizarea creşterii economice prin politici
la nivel macro şi microeconomic care să asigure o creştere durabilă, în condiţiile
satisfacerii criteriilor pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Criteriile de aderare impun următoarele ţinte pe termen lung:
• stabilitatea preţurilor: nivelul inflaţiei să nu depăşească cu mai mult de 1.5%
media calculată pentru primele trei ţări care înregistrează cel mai scăzut
nivel;
• nivelul dobânzii la termen să nu depăşească cu mai mult de 2% media
calculată pentru cele trei ţări în care aceasta se situează la cel mai redus
nivel;
• deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB;
• datoria publică sa nu depăşească 60% din PIB;
• stabilitatea cursului de schimb: marja de fluctuaţie să nu depăşească
2.25%.
Priorităţile pe termen lung sunt:
• continuarea creşterii economice;
• stimularea investiţiilor pe baza unui volum sporit de economii ale populaţiei
şi menţinerea unui nivel redus al dobânzilor;
• coordonarea politicilor macroeconomice în scopul asigurării stabilităţii
preţurilor şi a cursului de schimb;
• consolidarea caracterului descentralizat al economiei prin încurajarea
iniţiativei particulare şi a celei la nivel local;
• continuarea procesului de ajustare structurală cu scopul creşterii
competitivităţii şi a reducerii şomajului;
• aplicarea unor politici salariale coerente;
• menţinerea sub control a deficitului bugetar.

1.2.3. Reducerea costurilor sociale
Tranziţia la economia de piaţă este un fenomen care se desfăşoară cu mari
costuri sociale; în România creşterea costurilor sociale este în continuare
principala motivaţie pe care o aduc guvernele pentru ritmul lent al reformei.
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Declinul economiei şi inflaţia au dus la scăderea veniturilor unei mari mase a
populaţiei, cu consecinţe asupra nivelului de trai; măsurile de restructurare a
sectorului industrial, deşi necesare în contextul reformei, chiar dacă s-au
desfăşurat cu reţineri şi încetineală, au creat şomaj de masă în unele zone,
disponibilizând un număr mare de oameni pentru sectorul informal. Principalele
costuri sociale ale tranziţiei sunt date de inflaţie şi şomaj; în curând se vor face
simţite costurile sociale date de scăderea nivelului educaţional şi de lipsa unor
măsuri eficiente de protecţie a mediului.
Menţinerea în funcţiune a marilor întreprinderi de stat care lucrează în
pierdere, duce la creşterea costurilor sociale ale tranziţiei prin transferul pierderilor
la nivelul întregii societăţi. Numai dezvoltarea puternică şi rapidă a unui sector
privat de întreprinderi mici şi mijlocii poate oferi locuri de muncă pentru cei
disponibilizaţi în sectorul de stat. Dar măsurile de susţinere a acestui sector sunt
destul de timide; recentele măsuri, care permit înfiinţarea unei firme cu mult mai
puţină birocraţie şi deci corupţie, cele care permit IMM-urilor scutirea pe profitul
reinvestit şi sprijin pentru angajarea tinerilor şi a şomerilor sunt destinate creşterii
sectorului particular, iar efectele lor se vor resimţi în economie în perioada
următoare; nesusţinute însă de o reformă a sistemului bancar, care să permită
recapitalizarea economiei, nu pot să-şi dovedească eficienţa.
Măsurile de susţinere a unei protecţii sociale eficiente sunt cele care permit
integrarea economică şi socială a şomerilor, cele care - asigurând un progres real
al reformei economice - duc la creşterea economiei reale.
Lărgirea pieţei unice, circulaţia nerestricţionată a capitalului şi a forţei de
muncă, intensificarea competiţiei, precum şi alte dezvoltări ale procesului
integraţionist, pot avea ca efect o creştere economică semnificativă.

2. VARIABILE DE POLITICĂ MACROECONOMICĂ
2.1.Principalele variabile incluse în model
Aderarea la Uniunea Europeană implică atât costuri, cât şi beneficii şi de o
parte (UE), şi de cealaltă (ţară candidată). Problema costurilor pe care Uniunea
Europeană trebuie să le suporte ca urmare a lărgirii spaţiului european nu se
referă numai la fondurile1 destinate ţărilor candidate sau celor rămase în urmă din
punct de vedere economic şi care sunt cheltuieli directe pentru bugetul Uniunii.
Aceste costuri sunt imediate şi sunt percepute de contribuabilii din UE ca atare;
distribuţia inegală a costurilor adaugă noi probleme procesului. Cele mai sărace
regiuni din UE, cele ale căror PIB pe locuitor este sub 75% din media pe UE
primesc în prezent transferuri importante de fonduri din bugetul Uniunii. Lărgirea
UE va duce la o scădere semnificativă a PIB-ului mediu european şi, în
consecinţă va duce la o redistribuire a aranjamentelor actuale, astfel încât unele
ţări, din beneficiare ale fondurilor nerambursabile, pot deveni contribuabili.
Pe de altă parte, ţările care vor adera la Uniunea Europeană trebuie să ia în
considerare, în afară de necesitatea de a îndeplini condiţiile impuse de aderare, şi
raportul dintre costuri şi beneficii. UE finanţează deja anumite programe în ţările
candidate (PHARE, ISPA, SAPARD) care au ca scop ajutarea ţărilor pentru
satisfacerea criteriilor necesare în vederea integrării. Din momentul în care o ţară
devine membră, se califică la scheme adiţionale de redistribuţie a venitului, al
căror scop este reducerea diferenţelor dintre regiunile UE. Fondurile primite de la
Uniunea Europeană sunt venituri sau beneficii directe, care intră în economia
ţărilor respective cu rol de investiţii, ele fiind destinate şi supravegheate ca atare
atât de guvernele proprii, cât şi de Comisia Europeană. .
Prin urmare, nu numai Uniunea Europeană îşi pune problema costurilor şi
beneficiilor integrării ţărilor est-europene, dar pentru fiecare ţară apare aceeaşi
problemă a costurilor aderării şi a beneficiilor expectate. Beneficiile aderării la UE
depăşesc cu mult fondurile primite de la bugetul european. Ţările beneficiază, în
primul rând, de mediul economic competitiv creat de piaţa unică europeană, de
comerţul liber şi de reducerea ineficienţelor datorate creşterii competiţiei etc.,
precum şi de stabilitatea introdusă de Uniunea Monetară, mai precis de moneda
unică şi de politica monetară stabilită de Banca Central-Europeană. Aşteptările
populaţiei se leagă de beneficii şi, chiar dacă costurile sunt, în general, bine
identificate de structurile decizionale, ele sunt, în general ignorate de contribuabili.
Între costurile aderării, în afara celor pe care le implică realizarea reformelor
1

Alte probleme sunt legate de existenţa şomajului atât în ţările membre, cât şi în ţările
candidate, care va ridica noi probleme pe piaţa muncii; de diferenţele de venit dintre ţările
membre şi ţările candidate; de comerţ şi standardele europene de producţie; de fluctuaţiile
cursului de schimb în ţările candidate şi de regulile dictate de Uniunea Monetară, precum şi
cele legate de legislaţie, încă nearmonizată pe plan european.
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economice, se înscriu contribuţiile pe care orice ţară - care face parte din UE trebuie să le verse la bugetul Uniunii. Nivelul acestor contribuţii este stabilit prin
negocieri între guvern şi Comisia Europeană, înainte de procesul de integrare, ca
procent din PIB. De fapt, integrarea europeană implică şi alte contribuţii către
bugetul comun, sub formă de taxe vamale, taxe pe valoarea adăugată obţinute
datorită alinierii legislaţiei autohtone la cea europeană etc.
Am construit un model simplificat, în care economia plăteşte taxe bugetului,
sub formă de taxe directe sau indirecte şi beneficiază de transferurile
guvernamentale (economice şi sociale), sub forma transferurilor de asistenţă
socială sau a subvenţiilor către firme. În acelaşi timp, ţara este implicată în
procesul de extindere europeană, ceea ce presupune că primeşte asistenţă de la
UE, sub formă de transferuri. Aceste transferuri sunt intrări de fonduri sub formă
de proiecte de dezvoltare economică şi se manifestă prin creşteri ale PIB-ului. Cu
ajutorul modelului am simulat efectul pe care îl are integrarea asupra economiei,
cu atenţie sporită acordată aspectelor vizibile ale transferurilor economice de la
UE. După aderare, situaţia se va schimba, în sensul că, pe de o parte, România
va intra, alături de celelalte ţări nou venite în Uniune într-un program de sprijin
financiar pentru dezvoltarea economică, dar, pe de altă parte va trebui să-şi
asume responsabilităţile ce-i revin de a contribui la bugetul uniunii cu o anumită
sumă, ce va fi stabilită prin negocieri. Este important să analizăm care este nivelul
sustenabil al acestor contribuţii.
Cu ajutorul modelului, am găsit o metodologie pentru măsurarea unui nivel
posibil al contribuţiilor României către Uniunea Europeană, un nivel care poate fi
susţinut de economie1. În final, am testat, numai parţial, implicaţiile modelului.
Motivele sunt multiple, dar cel mai important este numărul de observaţii
disponibile, numai 13 ani, datorită faptului că statisticile din România furnizează
date legate de bugetul general consolidat începând cu anul 1990, fapt care
impune limitări serioase. O altă problemă datorată numărului redus de observaţii,
este legată de estimatorii regresiei care au intervale de încredere mari.
Aşa cum am menţionat2, procesul de lărgire europeană aduce cu sine atât
beneficii, cât şi costuri pentru ţările candidate. O economie în tranziţie este
vulnerabilă, iar lărgirea Comunităţii Europene este condiţionată de îndeplinirea
anumitor condiţii care au repercusiuni asupra întregii economii.

1 Acest subiect, abordat însă din punctul de vedere al dimensiunilor economiei informale în
condiţiile integrării în Uniunea Europeană, este dezvoltat de autori, în colaborare cu C. Păuna
în “Benefits and the Costs of EU Enlargement. Implications for the Formal and Informal
Sectors in Transition – the Case of Romania”, elaboratã în cadrul proiectului ACE PHARE
“Household Informal Economy Activities in candidate Countries: Size, Determinants and
Implications for the Enlargement – empirical Evidence from Romania and Bulgaria” .
2 Proiectul CERES: “Fundamentarea dezvoltării durabile în economia României în perspectiva
pregătirii aderării la UE”. Faza3: “Evaluarea variabilelor de politică economică şi simularea
unor scenarii multianuale”. Etapa 3.1: “Elaborarea unui model econometric care să permită
simularea unor secnarii de atingere a criteriilor de performanţă pentru aderarea la UE”.
Articolul: “Modelarea efectelor aderării la UE asupra variabilelor de politică bugetară “ din
Probleme economice nr. 87/2003.
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Problema este de a găsi acele politici economice (fiscale, monetare,
salariale) compatibile cu procesul de integrare şi de a formula variabilele de
politică macroeconomică care sunt determinante pentru realizarea acestui proces.
În acest context, obiectivul modelului a fost de a elabora o metodologie de
cuantificare a costurilor şi beneficiilor integrării europene din punct de vedere al
ţărilor candidate.
Modelul utilizează următoarele variabile macroeconomice:
• PIB-ul, în termeni nominali şi reali;
• raportul capital la forţa de muncă (înzestrarea tehnică);
• inflaţia, exprimată prin indicii preţurilor de consum şi deflatorul PIB;
• veniturile, cheltuielile şi deficitul bugetar (relativ la bugetul general
consolidat);
• variabile de politică bugetară care privesc veniturile:
− taxele totale;
− taxele directe (pe profit, pe salarii şi venit, contribuţia socială, alte taxe);
− taxele indirecte (accize, taxe pe petrol, TVA, taxe vamale, alte taxe);
• variabile de politică bugetară care privesc cheltuielile:
− transferurile economice;
− transferurile sociale;
− contribuţia la bugetul UE, începând din 2007, considerat anul aderării;
− alte cheltuieli (între care se vor evidenţia, la un moment dat, cheltuielile
pentru depistarea economiei informale).

2.2. Principalele evoluţii şi dependenţe
2.2.1. Output-ul real
Modelarea output-ului în termeni reali (pentru a elimina efectele inflaţiei), s-a
făcut ţinând seama de nivelul înzestrării tehnice (raportul capital la forţa de
muncă), al transferurilor economice şi sociale şi de nivelul fiscalităţii. Ţinând
seama de faptul că fondurile nerambursabile provenite de la Uniunea Europeană
sunt utilizate în proiecte investiţionale, am apreciat contribuţia acestora (raportată
la forţa de muncă) la creşterea PIB-ului ca fiind similară celei aduse de nivelul
înzestrării tehnice. Reprezentând principalul indicator al creşterii economice,
PIB-ul joacă un rol important în model. Prezentăm mai jos principalele dependenţe
luate în considerare în model; menţionăm aici că litera “d” pusă în faţa unei
variabile indică faptul că s-a lucrat cu diferenţele de ordinul 1 ale variabilei
respective.
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Dependenţa dintre PIB (preţuri 1990) şi raportul capital/forţă de muncă
DGDP90 vs. DK1
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Există, conform teoriei, o relaţie pozitivă între creşterea economică şi
înzestrarea tehnică, iar viteza de creştere a PIB-ului creşte în raport cu viteza de
creştere a variabilei k1. Incompleta implementare a reformei economice, ca şi
ambiguităţile dreptului de proprietate şi instabilitatea mediului economic au afectat
stabilitatea macroeconomică. Există un volum însemnat de capacităţi de producţie
utilizate neeficient sau scoase din circuitul productiv, totuşi relaţia clasică dintre
înzestrarea tehnică (fonduri fixe în preţuri constante 1990 raportat la populaţia
ocupată) poate fi pusă în evidenţă.
Dependenţa dintre PIB (preţuri 1990) şi transferurile economice (% din PIB)
DGDP90 vs. DGCBEEC1
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Conform teoriei, există o relaţie pozitivă între creşterea economică şi
sprijinul de la buget acordat sub formă de investiţii publice, precum şi subvenţii
directe către firme. Mai mult, viteza de creştere a PIB-ului creşte în raport cu
viteza de creştere a variabilei Te. În ambele relaţii creşterea este modestă, dar ea
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influenţează în mod pozitiv dezvoltarea economică. Şi această relaţie apare în
ecuaţiile modelului.
Dependenţa dintre PIB (preţuri 1990) şi taxele totale (% din PIB)
DGDP90 vs. DT
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Există o relaţie pozitivă între PIB şi taxele totale; practic, viteza de creştere a
PIB-ului a rămas constantă în raport cu viteza de creştere a taxelor totale. Există,
însă o mare diferenţiere pe componentele taxelor totale. Fiscalitatea ridicată creşte
costurile forţei de muncă şi reduce capacitatea de economisire a agenţilor
economici, ceea ce determină un grad ridicat de subcapitalizare a economiei,
precum şi creşterea economiei subterane. Prevederile noului cod fiscal ar putea
reduce o parte dintre aceste costuri, cu efecte pozitive în ambele sensuri.
Dependenţa dintre PIB (preţuri 1990) şi transferurile sociale (% din PIB)
DGDP90 vs. DGCBESOC1
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Componenta socială joacă un rol important în dezvoltarea economică. Are
loc o creştere a PIB-ului atât în raport cu transferurile sociale, cât şi cu viteza de
creştere a acestora.
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2.2.2. Dependenţele dintre veniturile BGC şi componentele taxelor
În faza anterioară am analizat dependenţele dintre veniturile bugetului
general consolidat şi diferitele componente ale taxelor directe şi indirecte care
furnizează aceste venituri. Cu precizarea că analiza s-a axat pe studierea
comportamentului curbei Laffer şi nu pe construirea unei asemenea curbe, şi că
nu am abordat decât tangenţial problema cauzelor care determină scăderea
ritmului de creştere în termeni reali a veniturilor la buget, (respectiv evoluţia bazei
de impozitare, deci a pieţei muncii şi a migraţiei către activităţile informale, a
fenomenelor de evaziune fiscală sau a altor fenomene ale economiei subterane),
concluziile sunt interesante:
În ceea ce priveşte taxele totale: există o creştere a veniturilor o dată cu
creşterea nivelului taxelor, simultan cu o creştere a vitezei de variaţie a veniturilor
în raport cu viteza de variaţie a taxelor; prin urmare, se poate trage concluzia că,
în perioada analizată, o creştere a taxelor a dus la o creştere veniturilor. Cu alte
cuvinte, ne aflăm pe panta de creştere a curbei Laffer (anexa nr.1).
Dacă analizăm taxele directe, găsim că veniturile bugetului general
consolidat cresc o dată cu creşterea nivelului taxelor directe, în timp ce viteza de
variaţie a veniturilor în raport cu viteza de variaţie a taxelor directe scade; prin
urmare, se poate trage concluzia că o creştere a taxelor directe a dus la o
creştere din ce în ce mai mică a veniturilor. Cu alte cuvinte, ne aflăm pe partea de
creştere staţionară a curbei Laffer, aproape de maxim. Dincolo de maxim, orice
creştere a ratei de taxare antrenează o scădere a veniturilor, ca urmare a scăderii
bazei de impozitare prin migrarea către zona informală a economiei (anexa nr. 2).
Cât priveşte componentele taxelor directe:
• Taxele pe profit din punct de vedere statistic, se situează numai pe panta
crescătoare a curbei Laffer: o creştere a acestora a dus, în perioada
analizată, la o creştere a veniturilor bugetare (anexa nr. 3);
• Taxele pe salarii şi alte taxe directe sunt în zona staţionară a curbei, cu
un comportament diferenţiat în ceea ce priveşte viteza de creştere
(anexa nr. 4);
• Contribuţiile sociale au intrat evident în zona descrescătoare, în sensul că
o creştere a acestora a dus la o scădere a veniturilor. Explicaţia cea mai
simplă a fenomenului este scăderea bazei de impozitare datorată scăderii
numărului de salariaţi, mai rapidă decât creşterea taxelor (anexa nr. 5);
• Analizată din punctul de vedere al veniturilor populaţiei, fiscalitatea –
reprezentată prin impozitul pe salarii şi venitul global, plus contribuţiile
sociale – se situează pe panta negativă a unei curbe Laffer: atât variaţia
venitului bugetar în raport cu taxele analizate, cât şi viteza de variaţie a
acestuia indică dependenţe puternic negative (anexa nr. 7). Fenomenul se
referă clar la populaţia ocupată înregistrată şi explicaţia se găseşte în
creşterea şomajului şi a economiei informale (munca la negru).
Recentele propuneri din Codul Fiscal, duc la o scădere a fiscalităţii la nivelul
populaţiei, ceea ce va duce la o scădere a veniturilor la buget. În condiţiile în care
Ministerul de Finanţe dă asigurări că nivelul total al taxelor nu va suferi modificări,
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deci deficitul bugetar se va încadra în limitele cerute prin criteriile de aderare,
numai modelul care ia în considerare interacţiunea dintre sectorul formal şi cel
informal poate oferi o măsură a efectelor pe care această le are asupra
economiei. În condiţiile în care nici măsurile suplimentare de colectare a taxelor,
nici creşterea altor taxe nu acoperă deficitul creat de această măsură, trebuie să
ţinem seama de faptul că suma evaluată de Ministerul de Finanţe ca reprezentând
costul acestei măsuri reprezintă totuşi circa 1% din veniturile bugetului general
consolidat. În capitolul următor prezentăm simularea unui asemenea scenariu.
În legătură cu taxele indirecte, analiza indică faptul că veniturile la bugetul
general consolidat scad dacă taxele indirecte cresc, iar viteza de scădere a
veniturilor este tot mai mică în raport cu viteza de creştere a taxelor indirecte. Deşi
ne aflăm pe panta negativă a curbei Laffer, această pantă nu este abruptă,
scăderea fiind atenuată în raport cu variaţia taxelor indirecte (anexa nr. 8).
Componentele taxelor indirecte:
• Spre deosebire de taxele directe totale, care se situează în zona strict
crescătoare a curbei, cu puternice diferenţieri pe componente, taxele
indirecte se situează în zona descrescătoare a curbei, în apropierea
maximului, cu diferenţieri mai reduse între componente.
• Din punct de vedere statistic, numai accizele şi taxele pe petrol se situează
pe panta crescătoare a curbei Laffer: o creştere a acestora a dus, în
perioada analizată, la o creştere a veniturilor bugetare (anexa nr. 9).
• Taxele vamale şi alte taxe sunt în zona staţionară a curbei, cu un
comportament diferenţiat în ceea ce priveşte viteza de creştere (anexele
nr. 10,11).
• Taxa pe valoarea adăugată a intrat evident în zona descrescătoare, în
sensul că o creştere a acesteia a dus la o scădere a veniturilor (anexa
nr. 12). Explicaţia cea mai simplă a fenomenului este scăderea bazei de
impozitare datorită scăderii numărului de agenţi economici care lucrează în
zona formală a economiei; cu alte cuvinte a creşterii fenomenelor
evazioniste.

2.2.3. Alte evoluţii şi dependenţe privind variabilele exogene
Variabilele exogene (anexa nr. 13) joacă un rol important în construirea
scenariilor întrucât ele reprezintă de fapt variabilele de politică economică asupra
cărora poate acţiona autoritatea decizională. În acest model ipotezele de lucru
pentru variabilele exogene se referă la: înzestrarea tehnică; transferurile
economice directe de la buget, transferurile sociale; ponderea taxelor pe fondul de
salarii; rata medie de impozitare; deficitul bugetar; inflaţia; fondurile primite de la
Uniunea Europeană sunt luate în considerare, începând din 2001, cu o rată de
profitabilitate similară cu a investiţiilor.

3. SIMULĂRI DE SCENARII PRIVIND VARIABILELE
DE POLITICĂ BUGETARĂ
3.1. Scenariul de referinţă
Cu ajutorul modelului elaborat în faza anterioară, (anexa nr. 14) vom face
simulări ale activităţii economice, pe baza ipotezelor cu privire la dinamica
nivelurilor variabilelor exogene pentru următorii zece ani. În faza anterioară am
prezentat un scenariu de referinţă ale cărui rezultate prezentau, pe de o parte,
creşterea economică datorată fondurilor nerambursabile primite de la Uniunea
Europeană, iar pe de altă parte, mărimea contribuţiei la bugetul Uniunii, pe care o
poate susţine economia românească în condiţiile formulate prin ipoteze (circa
1.2% din PIB). Un al doilea scenariu lua în considerare o creştere a taxelor totale
cu 1% în 2004, lăsând nivelul constant în anii următori. Întrucât ipotezele în care a
fost construit scenariul de referinţă sunt o prelungire naturală a evoluţiilor
variabilelor exogene (v. anexa nr. 13), în simulările care urmează, pentru
comparaţii, ne vom referi la acest scenariu.

3.1.1. Ipotezele scenariului de referinţă
Ipotezele scenariului de referinţă cu privire la variabilele exogene au fost
prezentate în faza anterioară şi sunt următoarele:
1. Înzestrarea tehnică (raportul capital la forţa de muncă). Considerăm că
raportul va creşte cu 5% pe an până în 2004, după care va rămâne constant la
valoarea anului 2004;
Ipoteza privind înzestrarea tehnică în scenariul de referinţă
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2. Transferurile economice, ca procent din PIB cuprind: cheltuielile pentru
locuinţe şi amenajări comunitare, cheltuielile pentru protecţia mediului, pentru
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industrie, agricultură şi silvicultură, pentru transporturi şi comunicaţii, alte cheltuieli
economice. Considerăm că transferurile economice vor creşte în comparaţie cu
nivelul anului 2002 şi vor rămâne constante la 7%;
Ipoteza privind transferurile economice în scenariul de referinţă
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3. Transferurile sociale, ca procent din PIB cuprind: cheltuielile de protecţie
socială, alocaţii pentru copii, pensii şi alte cheltuieli sociale. Pe baza dinamicii din
ultimii zece ani, am considerat că transferurile sociale urmează un ciclu politic
aplatizat. Prin urmare, le-am considerat constante la 10% din PIB, cu excepţia
anilor preelectorali, când au o creştere cu 20% în 2003 faţă de 2002 şi cu 10% în
2007 faţă de 2006;
Ipoteza privind transferurile sociale în scenariul de referinţă
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4. Raportul dintre taxele pe fondul de salarii şi fondul de salarii. Acestea
rămân aproximativ constante de-a lungul următorilor zece ani la o valoare medie
de aproximativ 45%;
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Ipoteza privind raportul dintre taxele pe fondul de salarii şi fondul de salarii
în scenariul de referinţă
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5. Indexul preţurilor de consum descreşte în conformitate cu acordurile
internaţionale negociate de Guvernul României. Inflaţia a fost 17.8% în 2002,
după care se reduce treptat până la valoarea de 10% în 2004, scăzând sub nivelul
de două cifre după 2004;
Ipoteza privind inflaţia în scenariul de referinţă
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6. Rata medie de taxare, care este la ora actuală 27.9% din PIB. PIB-ul
publicat conţine circa 10% din activităţile informale, şi un estimator al producţiei
agricole pentru subzistenţă, activităţi care nu sunt taxate. Dacă cele două
componente ar fi excluse, rata medie de taxare ar creşte semnificativ.
Considerăm că rata medie de taxare este stabilă în intervalul 2003-2010;
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Ipoteza privind taxele totale în scenariul de referinţă
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7. Deficitul bugetului consolidat, ca procent din PIB. Presupunem, conform
acquis-ului comunitar, că nu depăşeşte 3% din PIB;
Ipoteza privind deficitul bugetar în scenariul de referinţă
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8. Fondurile primite de la UE, ca procent din PIB. Sunt introduse în model
începând din 2001. Seria include fonduri pe care UE le alocă României sub
diferite programe. Am presupus creşteri etapizate ale acestor fonduri în 2004 şi
2007 ca urmare a realizării măsurilor programului de preaderare, în condiţiile în
care România asigură 30% finanţare internă. Pentru simulări am luat în
considerare ipoteza că rata de profitabilitate a acestor fonduri este similară cu cea
a investiţiilor din ecuaţia PIB-ului;
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Ipoteza privind fondurile nerambursabile de la UE
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9. Cheltuielile pentru depistarea activităţilor economice informale. Începând
cu anul 2005 se presupune că aceste cheltuieli sunt egale cu 0.1% din PIB.

3.1.2. Rezultatele scenariului de referinţă
Principalele rezultate ale simulării se referă la dinamica PIB-ului până în
2010 şi la nivelul contribuţiilor către bugetul UE, sustenabile din buget în condiţiile
menţinerii deficitului bugetar sub 3% din PIB.
Dinamica PIB-ului în ipotezele scenariului de referinţă
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PIB-ul prezintă un trend crescător în perioada de prognoză. Motivul principal
este efectul pe care integrarea îl are asupra economiei, mai ales prin creşterea
economică indusă de fondurile adiţionale transferate de la Uniunea Europeană
care acţionează în model analog investiţiilor, dar şi prin crearea unui mediu de
afaceri atractiv pentru firmele care operează legal, ca urmare a creşterii costurilor
pentru depistarea activităţii informale.
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Contribuţia României către bugetul UE în scenariul de referinţă (% din PIB)
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Graficul prezintă evoluţia în timp a nivelului sustenabil a contribuţiilor
României către bugetul UE: ca procent din PIB acest nivel rămâne sub 1.2% din
PIB (la circa 1.18% din PIB după 2007).

3.2. Scenariul creşterii înzestrării tehnice
Celelalte ipoteze rămânând identice cu cele din scenariul de referinţă,
considerăm posibilă o creştere sistematică a înzestrării tehnice (cu 2% anual
începând din 2003 până în 2010) pe baza creşterii investiţiilor interne şi a celor
externe. Între condiţiile pentru creşterea investiţiilor interne se numără măsurile
pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, scăderea fiscalităţii prin scăderea
impozitului pe profitul reinvestit şi scăderea costurilor salariale prin aplicarea cotei
unice de impozitare prevăzută în noul cod fiscal. Dezvoltarea investiţiilor străine
rămâne tributară stabilizării mediului de afaceri şi creării unui climat favorabil atât
prin definitivarea cadrului legislativ, eliminarea birocraţiei şi întărirea măsurilor
împotriva corupţiei, cât şi prin eliminarea ambiguităţilor privind drepturile de
proprietate asupra patrimoniului şi asupra rezultatelor activităţii economice.
Ipoteza privind înzestrarea tehnică
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În consecinţă evoluţia PIB-ului se modifică astfel:
Dinamica PIB-ului
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Cu un aport sporit de capital, PIB-ul este în creştere. Cum nivelul
contribuţiei către bugetul UE depinde de cheltuielile bugetare, care, prin ipotezele
făcute nu se schimbă, sumele rămân aproximativ aceleaşi ca în scenariul de
referinţă, astfel încât nivelul contribuţiei exprimat în procente faţă de PIB este în
uşoară scădere de la 1.21% în 2004 la 1.156% în 2010.

3.3. Scenariul creşterii transferurilor economice
Creşterea transferurilor economice nu este sustenabilă în anii preelectorali,
când, - din motive politice - cresc transferurile sociale. De asemenea,
programarea alegerilor în anul 2008 nu este foarte fericită din punct de vedere al
integrării, presupusă a avea loc în 2007, deoarece implică presiuni suplimentare
asupra bugetului care este şi aşa foarte întins. Cu excepţia anilor preelectorali,
când resursele disponibile scad, nivelul mediu al contribuţiilor către Comunitatea
Europeană, evaluat în condiţiile menţinerii deficitului bugetar sub 3% din PIB,
este cuprins între 1.16% şi 1.17% din PIB.
Ipoteza privind transferurile economice
(% din PIB)
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În ipoteza creşterii transferurilor economice are loc o creştere a PIB-ului în
termeni reali. Transferurile economice includ cheltuielile pentru locuinţe şi
amenajări locale, pentru protecţia mediului, industrie, agricultură, transporturi şi
comunicaţii, precum şi alte cheltuieli economice. În această fază a modelării,
modelul nu permite evaluarea pe componente a cheltuielilor pentru transferurile
economice. Pentru a realiza o dezvoltare durabilă, în condiţiile în care până în
prezent nu s-a acordat o atenţie deosebită cheltuielilor pentru protecţia mediului,
ar fi timpul să se reconsidere în mod serios această latură a activităţii economice
atât în industrie, agricultură, cât şi în transporturi.
Contribuţia la bugetul UE (% din PIB)
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Din cauza restricţiei deficitului bugetar, (sub 3% din PIB) nivelul sustenabil
al contribuţiei la bugetul UE scade în perioadele în care cresc transferurile
economice, menţinâdu-se totuşi, peste 1.15% din PIB.

3.4. Scenariul creşterii transferurilor sociale
După cum am menţionat deja, transferurile sociale urmează un ciclu
electoral aplatizat; în scenariul de referinţă am considerat că transferurile sociale
cresc în anii preelectorali astfel: cu 20% în 2003 faţă de 2002, şi cu 10% în 2007
faţă de 2006. Vom lua în considerare creşteri mai mari: cu 50% în 2003 faţă de
2002, respectiv cu 30% în 2007 faţă de 2006. Deşi creşterile sunt relativ
nesemnificative, au un efect important din punct de vedere al fondurilor
disponibile, în cazul în care se doreşte menţinerea cheltuielilor în limita deficitului
agreat. Limita inferioară a sustenabilităţii contribuţiilor la bugetul UE scade la
1.14% din PIB.
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Ipoteza privind transferurile sociale

Dinamica PIB-ului
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3.5. Scenariul scăderii fiscalităţii
Scăderea ratei de impozitare a veniturilor de natură salarială nu are nici un
efect asupra contribuţiilor către UE, dacă, aşa cum intenţionează Ministerul de
Finanţe, se va îmbunătăţi modalitatea de colectare a impozitelor, astfel încât rata
totală de taxare, T, să rămână stabilă. Reamintim că în model, fondurile
disponibile pentru contribuţiile către UE sunt un reziduu al veniturilor bugetare
după ce toate cheltuielile au fost plătite. De aceea, s-au obţinut valori începând
din anul 2002, deşi România va începe să plătească contribuţii către bugetul
Uniunii cel mai probabil în 2007, dacă scenariul aderării la UE se păstrează. Vom
testa ipoteza în care MF nu reuşeşte să îmbunătăţească ritmul colectării taxelor şi
rata medie de taxare scade corespunzător. În acest caz şocul se resimte în 2003,
iar nivelul sustenabil al contribuţiei se menţine la circa 1.16% din PIB.
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Ipoteza privind scăderea fiscalităţii
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4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Rezultatele simulării sunt foarte clare:
• Integrarea europeană are un efect benefic asupra tuturor sectoarelor
economiei ţărilor candidate, contribuind şi la scăderea ponderii sectorului
informal.
• Aderarea la structurile europene contribuie la creşterea PIB-ului mai ales
datorită resurselor adiţionale care vor fi canalizate către economia formală,
contribuind în acelaşi timp la descreşterea economiei informale prin crearea
unui mediu de afaceri mai atrăgător.
• Menţinerea sub control a inflaţiei şi a deficitului bugetar este în măsură să
îmbunătăţească rezultatele economice globale.
• Scăderea ratei de taxare duce, de asemenea, la creştere economică şi la
scăderea activităţilor informale din economie.
• Creşterea înzestrării tehnice prin încurajarea şi susţinerea investiţiilor are un
efect mai puternic dacă aceasta se face în ritm anual susţinut şi nu prin
eforturi punctuale.
• Atât transferurile economice, cât şi transferurile sociale au efecte benefice
asupra creşterii economice, atât timp cât se menţin în limitele deficitului
bugetar agreeat prin adoptarea acquis-ului comunitar.
• S-a calculat nivelul contribuţiilor la bugetul UE care este sustenabil pentru
economia românească, în cazul în care nu apar modificări importante în
variabilele exogene, în comparaţie cu anul 2002. Simulările efectuate indică
un nivel al contribuţiilor cuprins între 1.13% şi 1.2% din PIB. Această cifră
este bineînţeles, foarte sensibilă la ipotezele legate de nivelul celorlalte
cheltuieli. Concluzia care se impune este că în absenţa unor modificări în
politicile macroeconomice şi structurale ale Guvernului, în mod special
privind transferurile economice şi sociale, orice contribuţii mai mari nu sunt
sustenabile pe termen lung.
Reamintim că ipotezele de lucru pentru variabilele exogene se referă la:
înzestrarea tehnică; transferurile economice directe de la buget; transferurile
sociale; ponderea taxelor pe fondul de salarii; rata medie de impozitare; conform
criteriilor de aderare deficitul bugetar nu depăşeşte 3% din PIB, iar inflaţia scade
sub două cifre începând din 2004; fondurile primite de la Uniunea Europeană sunt
luate în considerare, începând din 2001, cu o rată de profitabilitate similară cu a
investiţiilor.
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Anexe
Anexa nr. 1
Evoluţia taxelor totale (% din PIB)
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Anexa nr. 2
Evoluţia taxelor directe (% din PIB)
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Anexa nr. 3
Evoluţia taxelor pe profit (% din PIB)
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Anexa nr. 4
Evoluţia taxelor pe salarii şi pe venit (% din PIB)
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Anexa nr. 5
Evoluţia altor taxe directe (% din PIB)
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Anexa nr. 6
Evoluţia contribuţiilor sociale (% din PIB)
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Anexa nr. 7
Evoluţia impozitelor + a contribuţiilor sociale
(% din salariul mediu brut pe economie)
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Anexa nr. 8
Evoluţia taxelor indirecte (% din PIB)
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Anexa nr. 9
Evoluţia accizelor (% din PIB)
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Anexa nr. 10
Evoluţia taxelor vamale (% din PIB)
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Anexa nr. 11
Evoluţia altor taxe indirecte
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Anexa nr. 12
Evoluţia taxei pe valoarea adăugată (% din PIB)
8

7

6
5

4

3
93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

T22

Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali
şi TVA (% din PIB)
GCBRLEI90 vs. T22

DGCBRLEI90 vs. DT22

180

50

0
DGCBRLEI90

GCBRLEI90

160
140
120

-50

-100

100
80
0

2

4
T22

6

8

-150
-1

0

1

2
DT22

3

4

45

Evoluţia înzestrării tehnice
(1990-2002)
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Anexa nr. 13
Evoluţia transferurilor economice
(% din PIB)
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Evoluţia inflaţiei (faţă de anul precedent)
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Anexa nr. 14
Considerăm că PIB-ul este produs după o funcţie de producţie Cobb
Douglas, care depinde de raportul capital la forţa de muncă (k). Alte variabile de
interes incluse - ţinând seama de prezentarea de până acum - sunt rata medie de
taxare (T), transferurile de la UE (UEF) şi transferurile economice (Te) de la
bugetul de stat.
Q = a1 ka2 Ta3 (UEF)a4 Cia5·(Te)a6
Variabila taxe (T) care intră în ecuaţia PIB-ului este aceeaşi cu cea care
apare în ecuaţia veniturilor bugetare (un nivel agregat de taxare care cuprinde
toate tipurile de taxe din economie, atât taxe directe, cât şi taxe indirecte).
Formula de mai sus indică efectul ratei de taxare asupra nivelului
economiei. O modificare în rata de taxare va rezulta în mutarea activităţilor şi a
forţei de muncă din sectorul formal în cel informal, sau invers, sensul mutării
depinzând de sensul în care se modifică rata de taxare (o creştere sau o
scădere). Fondurile de la UE contribuie la creşterea PIB-ului printr-o combinaţie
de factori care acţionează în aceeaşi direcţie. În primul rând, direct, deoarece
fondurile adiţionale investite duc la creşterea stocului de capital, deci a producţiei.
În al doilea rând, indirect, printr-o migraţie a activităţilor informale spre sectorul
formal, deoarece creşte atractivitatea mediului formal, pentru a satisface criteriile
impuse de participarea la competiţia pentru fondurile UE. Ultima variabilă,
transferurile economice, influenţează pozitiv dezvoltarea economiei din motive
similare cu acelea legate de fondurile UE. Efectele marginale sunt prezentate mai
jos:
∂ Q / ∂ k = a1·a2·ka2-1·Ta3·(UEF)a4·Cia5 (Te)a6 = a2·Q / k
∂ Q / ∂ T = a3·Q / T< 0
a3 < 0
∂ Q / ∂ (UEF)= a4·Q / UEF > 0
a4 > 0
a5 > 0
∂ Q / ∂ Ci = a5·Q / Ci > 0
a6 > 0
∂ Q / ∂ Te = a6·Q / Te > 0
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Autoritatea centrală, prin politicile fiscale, poate influenţa nivelul activităţii
economice şi pentru aceasta intervine în domeniul economic prin intermediul
anumitor instrumente. Instrumentele de control la îndemâna Guvernului, în
modelul nostru, sunt următoarele:
• nivelul mediu de taxare în economie T, definit ca procent din PIB al
veniturilor din taxe;
• nivelul deficitului bugetar a definit ca procent din PIB (care este limitat prin
înţelegeri internaţionale şi în modelul nostru este fixat la 3% din PIB);
• nivelul transferurilor către economie, controlat de e;
• nivelul transferurilor sociale către populaţie s; care, depinzând de diferite
circumstanţe (ca de exemplu ciclul politic-electoral), poate fi mai mare sau
mai mic.
Vom încerca o evaluare a nivelului contribuţiilor României către bugetul
Uniunii Europene care este sustenabil (sau suportabil) de către economia
românească. Aşa cum am menţionat deja, integrarea va aduce fonduri
suplimentare (UEF) în economie, care vor contribui la creşterea PIB-ului
sectorului formal cu ∆Q1. Pe de altă parte, nivelul crescut al cheltuielilor pentru
depistarea economiei informale va contribui la creşterea PIB-ului cu ∆Q2.
În absenţa altor modificări în variabilele exogene, modificarea PIB-ului poate
fi scrisă ca: ∆
∆Q = ∆Q1 + ∆Q2 = ∂Q / ∂ (UEF)· ∆(UEF) + ∂ Q / ∂ Ci·∆Ci =
= a4·Q ·∆(UEF)/ UEF + a5·Q· ∆Ci / Ci = Q·[ a4·∆(UEF)/UEF + a5·∆Ci / Ci]
Această modificare va contribui la ajustări în volumul veniturilor colectate, şi
datorită acestor creşteri, creşte şi valoarea absolută a deficitului acceptat. În
condiţiile în care nivelul taxelor rămâne constant, modificarea în veniturile
bugetare şi în deficit poate fi scrisă ca:
∆R =T·(∆Q1 + ∆Q2)
∆D = a·T·(∆Q1 + ∆Q2)
Resursele suplimentare datorate creşterii veniturilor bugetare, dar şi deficitului
acceptat, sunt disponibile pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare datorită
integrării:
UEC + Ci = ∆R + ∆D = T·(1 +a)·( ∆Q1 + ∆Q2)
Introducând în ecuaţia de mai sus expresia pentru ?Q se obţine următoarea
relaţie:
UEC = T·(1+a)·[a4·Q·∆(UEF) / UEF + a5Q·∆Ci / Ci] – Ci =
= T·(1 + a) (a4·Q + a5·Q ) –Tt·a5·Q = T·(1+a)·a4·Q + T·a·a5·Q
Pentru a ajunge la această expresie, am presupus că, înainte de integrarea
în structurile UE, fondurile alocate de către UE ţărilor candidate sunt în creştere.
Expresia pentru UEC poate fi interpretată ca valoarea maximă pe care
Guvernul României îşi poate permite să o plătească către bugetul UE, fără a se
depăşi deficitul bugetar acceptat.
În această anexă am prezentat metodologia care ne permite să calculăm
nivelul substenabil al contribuţiilor către bugetul UE. În cazul în care am dispune
de toate informaţiile necesare, am putea să-l calculăm foarte uşor. În această
etapă trebuie să facem nişte ipoteze pe care să le introducem în model pentru a
calcula nivelul sustenabil al contribuţiilor către bugetul UE.
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