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BUGETE CONSUMATORISTE

Prin bugete consumatoriste înţelegem acele bugete în care nivelul cheltuielilor este constant
mai mare decât al veniturilor şi în care, cheltuielile sunt îndreptate, cu precădere, către consumul
colectiv sau individual al cetăţenilor. După terminarea celui de-Al Doilea Război Mondial, aplicând
practic teoria « statului bunăstării generale » (« Welfare State »), majoritatea statelor capitaliste
dezvoltate azi au căzut în capcana bugetelor consumatoriste, în care încasările la bugetul anual al
statului respectiv, sunt, de regulă, mai mici decât cheltuielile pe care le face acel stat. Bunăstarea
obţinută pentru cetăţenii respectivi, în felul acesta nu poate fi decât iluzorie, temporară şi fără
acoperire în valori reale de multe ori. Împrumul statului respectiv la el însuşi (de fapt la proprii săi
cetăţeni, mai bine zis, la acea mică grupare de cetăţeni, oameni de afaceri, care câştigă mai mult
decât cheltuiesc) sau la alte state sau grupuri de state, pe termen lung, nu este un element pozitiv al
politicii bugetare şi economice practicate de statul respectiv.
Politica financiară a UE se bazează pe contribuţia la bugetul comunitar, dar şi pe distribuţia
de fonduri către statele membre, canalizate în special, în următoarele direcţii: agricultura (plăţi
directe şi măsuri de piaţă, dezvoltare rurală), instrumente structurale (fonduri structurale şi fondul
de coeziune), politici interne, acţiuni externe, administraţie etc. Contribuţia unui stat membru la
bugetul comunitar se compune din taxe vamale, taxele la importul de produse agricole, taxa pe
zahăr, TVA europeană mai recent şi cota din PNB, care nu poate depăşi 1,24 la sută din Produsul
Naţional Brut al ţării respective. În esenţă, prin modul de dirijare a bugetului comunitar până în
2006 inclusiv – 2/3 către fondurile agricole, din care majoritatea sumelor sunt subvenţii pentru
susţinerea politicii comunitare agricole şi a politicilor regionale ale UE – acest buget este tot
cosumatorist.
În 2005, creşterea importurilor şprilor membre a condus UE la înregistrarea unui deficit
comercial record, în valoare de 10,3 miliarde euro, cu 40,4 la sută mai mare decât în 2004. Comisia
Europeană a anticipat atunci creşterea deficitului comercial de la 9,8 la sută din PIB în 2005 la 11,6
la sută în 2006 şi la 13,1 la sută din PIB în 2007. La jumătatea lunii mai 2006, Parlamentul
European a aprobat bugetul pe termen mediu al Uniunii Europene, punând astfel capăt crizei
referitoare la cheluielile Uniunii. 418 euro-parlamentari au votat "pentru", iar 187 împotriva
propunerii Comisiei Europene, ce prevede un buget de 864,4 miliarde de euro pentru perioada
2007-2013.
Pe ansamblul UE, europenii au cheltuit raţional fondurile alocate în 2006 prin bugetul
Uniunii şi au făcut economii de circa 950 milioane euro, din totalul de peste 107,4 miliarde euro.
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Suma menţionată a fost inclusă în excedentul total al UE pe 2006, care se ridică la 1.848 milioane
euro şi care reprezintă, totodată, echivalentul reducerilor contribuţiilor naţionale la bugetul UE
pentru 2007, susţine Dalia Grybauskaite, comisarul european pentru programul financiar şi bugetul
UE. Grybauskaite consideră că economiile menţionate au fost posibile ca urmare a ameliorării
gestionării bugetului comunitar şi a unei planificări mai bune a utilizării banilor cetăţenilor
europeni. În opinia sa, interesul europenilor este astfel mai bine protejat, banii sunt cheltuiţi mai
bine şi mai eficient, iar ţările Uniunii alocă atât cât este necesar pentru a contribui la bugetul
Uniunii. După ce toate instituţiile au căzut de acord asupra bugetului până în 2013, Comisia
Europeană a trecut la definirea priorităţilor legislative. În revizuirea pachetului de programe
structurale al UE pentru 2007-2013, prioritare sunt modernizarea şi progresul economic.
Amendamentele propuse de Comisia Europeană sunt în deplină concordanţă cu bugetele aprobate
de către Consiliu, Parlamentul European şi Comisia Europeană. "Piatra de încercare a reprezentat-o
asigurarea modernizării şi dezvoltării unei Europe lărgite, menţinându-ne în limitele fondurilor
disponibile. Noua generaţie de programe a fost creată în vederea stimulării creşterii economice şi a
sporirii numărului de locuri de muncă", a explicat Maia Grybauskaite, Comisar al UE pentru
Programare Financiară şi Buget. Dar bugetul UE nu este compus, deocamdată, din bugetele statelor
membre, bugete care rămân, totuşi, consumatoriste. Germania este un caz foarte cunoscut, iar
bugetul său este unul de tip consumatorist, de mai multe decenii.
Bugetul Germaniei federale pentru 2006 prevedea cheltuieli de 262 miliarde euro, datoria
publică fiind, evident, mai mare. Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat în acest sens, mai
dur ca niciodată, când a desemnat Germania drept "o ţară în pragul falimentului", deoarece: "Starea
bugetară dezolantă întrece orice limite ale imaginaţiei". Într-adevăr, cheltuielile guvernului, ale
landurilor federale şi ale comunelor depăşesc veniturile cu 60 la sută, iar „muntele de datorii”
acumulate cu anii a atins nivelul record de 1.500 de miliarde de euro. Suma dobânzilor pentru
datoriile existente corespunde aproximativ noilor datorii planificate pentru anul în curs, care se
ridică la 38,2 miliarde euro. În aceste condiţii, repetate de altfel şi în celelalte state dezvoltate
membre UE, Germania se află pe drumul falimentării prin datorii. Situaţia, puţin mediatizată,
înţeleasă şi cunoscută de cetăţeni, stimulaţi ani la rând să se împrumute la stat, este cu adevarat
dramatică.
La finele anilor ’90, mai multe state care au făcut parte din blocul comunist, precum Cehia,
Slovacia şi Polonia, au înregistrat deficite de cont curent destul de mari, a căror creştere a fost
susţinută de dezechilibre comerciale semnificative; astfel, Letonia se confruntă cu cel mai mare
deficit de cont curent dintre ţările membre UE, respectiv cca 21 la sută din PIB, România avea în
2007 un deficit de cont curent de cca 15 la sută din PIB, iar Bulgaria – cca 11 la sută din PIB-ul ei.
Creşterea deficitelor de cont curent riscă să modifice planurile de dezvoltare ale mai multor
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economii europene, care au făcut parte din fostul bloc comunist, inclusiv România, dar şi să le
întârzie programul de aderare la zona euro. Luând în considerare deficitele ridicate de cont curent şi
dependenţa faţă de intrările de capital prin sistemul bancar, pentru obţinerea de resurse financiare,
aceste state sunt expuse riscurilor asociate evoluţiilor pieţelor financiare, având în vedere
îngrijorările numeroşilor specialişti privind boom-ul creditelor.
Pe 11 iunie 2008, Comisia Europeană a lansat o procedură oficială împotriva Marii Britanii
pentru deficitul bugetar ridicat, care va depăşi nivelul maxim admis în Uniunea Europeană, de 3 la
sută din PIB, în anii fiscali 2008-2009 şi 2009-1010.
De cca 6 ani de zile, după modelul societăţilor vestice supraîndatorate, şi în România se
stimulează consumul pe credit. Potrivit unei analize a Băncii Naţionale a României (BNR), pe
termen scurt, românii vor alege tot creditul de consum, gradul redus de înzestrare cu bunuri de
folosinţă îndelungată, precum şi creşterea veniturilor şi aşteptărilor populaţiei în privinţa efectelor
benefice ale aderării la UE fiind principalii factori. În ultimii ani, creditul bancar a avut creşteri
semnificative chiar dacă s-a plecat de la o bază redusă. Astfel, în perioada 2000-2005, ritmul mediu
anual de creştere a creditului bancar a fost de 115,3 la sută. În mai 2006, faţă de mai 2005, creditul
populaţiei crescuse cu 110,5 la sută. Ritmul acesta a fost generat de nevoia de bunuri de folosinţă
îndelungată şi de locuinţe, de creşterea averii şi a veniturilor populaţiei, de condiţiile
macroeconomice mai bune, reducerea treptată a dobânzilor sau concurenţa între banci pe sectorul
retail. Românii s-au îndatorat, în special, prin creditele de consum care deţin în prezent o pondere
de circa 70 la sută în totalul creditelor bancare acordate populaţiei. Potrivit BNR, spre deosebire de
ce se întâmplă în România, în zona euro creditele ipotecare deţin 69 la sută din total credite, iar cele
de consum deţin doar 13 la sută. Cu aceste procente este clar către ce tip de buget se îndreaptă
România. Oficialii BNR spun că pe termen scurt acest raport se va menţine. Pe termen lung însă
este aşteptată dezvoltarea creditului ipotecar, factorii care ar putea genera inversarea raportului fiind
creşterea veniturilor şi oferta de bunuri imobiliare. Experţii BNR avertizează însă că o aliniere
necorespunzătoare a ofertei la cererea existentă ar putea afecta stabilitatea financiară prin creşterea
puternică a preţurilor la activele nefinanciare ale populaţiei, respectiv a valorii bunurilor imobiliare
deţinute 1 .
deşi în ultimii ani, averea netă a populaţiei se află pe un trend ascendent, principala sursă a
creşterii averii populaţiei este reprezentată de valoarea imobilelor deţinute. Potrivit estimărilor
BNR, aceste active nefinanciare reprezintă 90 la sută din totalul activelor, în timp ce în UE
ponderea este de 50 la sută, cu diferenţieri substanţiale de la ţară la ţară (40 la sută în Olanda şi 70
la sută în Spania). Raportul BNR atenţionează că lichiditatea redusă a pieţei imobiliare şi ponderea
mare a activelor nefinanciare în totalul averii nete pot diminua semnificativ din capacitatea
populaţiei de a face faţă unui eventual şoc sistemic.
1
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Cererile masive de credite în valută făcute de persoane fizice, dar şi de companii, ar putea
avea un efect nefast asupra economiilor din ţările ce au aderat la UE în 2004 şi 2007, precizează un
raport al Băncii Centrale Europene (BCE). În rândul ţărilor date ca exemple negative se numără
România, Bulgaria, Croaţia şi Turcia, raportul atrăgând atenţia că astfel de situaţii se finalizează, de
regulă, printr-un lanţ de falimente.
Potrivit datelelor furnizate de Biroul Român de Credit, la jumătatea anului 2006, creditele
restante se ridicau la 124.500, din care 89.500 sunt credite de consum, restul fiind restante la
creditele pe card şi la cele pentru locuinţă. Economia Asiei a ajuns în criza din 1997-98 exact din
acest motiv, se mai arată în raportul BCE. La sfârşitul anului 2005, deprecierea leului de doar 2,3 la
sută în raport cu moneda europeană a produs o majorare a restanţelor la creditele în valută de peste
30 la sută. Experienţa arată foarte clar că o economie bazată pe o creditare excesivă va avea
întotdeauna parte de o avalanşă de falimente. Un alt efect al unei potenţiale crize va avea drept
urmare o retragere masivă a capitalurilor străine din economie, lucru ce ar putea duce la o scădere
drastică atât a bursei, cât şi a monedei naţionale.
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CARUSELUL CONCURENŢEI

Acquis-ul privind concurenţa are la bază câteva articole ale Tratatului privind Comunităţile
Europene: monopolurile de stat cu caracter comercial (art. 31), reguli aplicabile întreprinderilor (art.
81-85), întreprinderile de stat şi întreprinderile beneficiare de drepturi speciale sau de exclusivitate
(art 86), reguli aplicabile ajutoarelor de stat (articlele 87-89).
Regulile concurenţei au ca scop funcţionarea eficientă a Spaţiului Economic European,
ţinând cont de forţele pieţei. Politica privind concurenţa a Uniunii Europene se bazează pe cinci
principii fundamentale: 1 - interzicerea practicilor concertate, aranjamentelor şi asocierilor, care pot
afecta comerţul dintre statele membre UE şi care pot împiedica, restricţiona sau distorsiona
concurenţa pe piaţa comună; 2 - interzicerea abuzului de poziţie dominantă pe piaţa unică, în
măsura în care acestea afectează comerţul dintre statele membre; 3 - supravegherea ajutoarelor
acordate de statele membre, care ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor
preluări de firme sau producerea anumitor bunuri; 4 - supravegherea preventivă a fuziunilor având
o dimensiune europeană, prin aprobarea sau interzicerea alianţei urmărite; 5 - liberalizarea anumitor
sectoare în care întreprinderile publice sau private s-au implicat ca monopoluri, precum
telecomunicaţiile, transportul şi energia. Primele două principii pot face subiectul unor derogări, în
particular când o înţelegere dintre firme îmbunătăţeşte producţia sau distribuţia produselor sau
promovează progresul tehnic. În cazul schemelor de ajutoare de stat, subvenţii sociale, subvenţii
pentru promovarea culturii şi conservarea patrimoniului există excepţii de la stricta aplicare a
regulilor concurenţiale.
Documentul de poziţie la Capitolul 6 - Politica în domeniul concurenţei - a fost adoptat
de Guvernul României în şedinţa sa din 31 iulie 2000, negocierile la acest capitol fiind deschise în
noiembrie 2000. Ca răspuns la Poziţia comună a UE, Romania a transmis Documentul de poziţie
complementar II, aprobat în şedinţa Guvernului din 24 octombrie 2002.
Pentru a putea finaliza negocierile la acest capitol în cursul acestui an sau în primele luni ale
anului viitor, România trebuie să dovedească acum că este capabilă să aplice prevederile europene
şi să acorde ajutoarele de stat doar pe criteriile stabilite de UE. Printre instituţiile autohtone care
trebuie să ţină cont de prevederile acquis-ului comunitar sunt atât cele care acordă ajutoare de stat,
dar şi cele care supraveghează concurenţa: Consiliul Concurenţei, Ministerul Economiei, Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului
etc. Raportul de ţară pentru România al Comisiei Europene pentru 2003 sublinia: "Sunt în

