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Buget 2012: Tu [tii unde se duc taxele
Trebuie s` te intereseze pentru c` sunt
Dar pe ce
se duc cei
195 mld. lei
ai statului?

VENITURI BUGETARE
PROGNOZATE PENTRU 2012

TAXE
I. O firm` cu activit`]i \n comer], cu o cifr` de afaceri de 10
milioane de euro brut, 100 de angaja]i pl`ti]i cu salariul mediu
pe economie [i profit brut de 1,6 milioane de euro

Urmare din pagina 1

P

e salariile profesorilor, pe
servicii medicale, pe securitate social` - acesta ar fi
r`spunsul standard. Dac`
lucrurile stau a[a, de ce
serviciile medicale sunt la p`månt? De
ce [coala a ajuns unde a ajuns, cu
rezultatele pe care le [tim: nici jum`tate
dintre absolven]ii de liceu nu au reu[it
anul acesta s` treac` examenul de
bacalaureat, iar situa]ia va fi reflectat`
amar \n anii ce vin, pentru c` vom avea
pe pia]a muncii mai mul]i oameni
ne[coli]i care, din acest motiv, vor fi
prost pl`ti]i, drept urmare statul va
\ncasa mai pu]ine impozite de pe urma
veniturilor lor.
Salariul net al pre[edintelui
Romåniei este de 6.700 de lei lunar, al
premierului de 5.300 lei lunar, al unui
consilier preziden]ial de 4.800 lei/lun`.
Dar salariul unui profesor debutant

Administra]ia anun]`
cheltuieli de investi]ii \n
2011 de 36 mld. lei. De
ce nu se v`d ele?
Ministerul
Transporturilor a avut
\n ultimii 10 ani pe
mån` peste 20 de
miliarde de euro. Unde
sunt autostr`zile?
este de 800 de lei, \n vreme ce \n
\nv`]`månt salariul mediu net este
1.200 de lei, la fel ca \n sistemul
medical. |n schimb, \n administra]ie un
salariu net este cu aproape 30% mai
mare, \n jur de 1.800 de lei. Dar \n
sistemul bugetar sunt mai mul]i cu
40.000 de angaja]i decåt \n 2004. De
altfel, administra]ia nu [tie nici m`car
cifra exact` a lor.
Ba num`rul lor se reduce, ba nu se
reduce. Administra]iile locale cheltuiesc banii aiurea [i nimeni nu-le trage
la r`spundere, nu exist` rapoarte publice, nu exist` transparen]`. Func]ionarii publici „rup“ u[a la 4-5 dup`amiaz`. Serviciul public este un dezastru, ca [i sistemul medical. Dar, anual,
volumul salariilor pl`tite de stat este de
aproximativ 40 mld. lei, adic` peste
20% bugetul general consolidat.
O alt` felie important` din buget
merge spre „bunuri [i servicii“, adic`
cheltuieli ale statului care vor fi \n 2011
de peste 30 mld. lei. Aici trebuie
subliniat un lucru. Se discut` de ani de
zile despre facturi umflate, despre
contracte semnate la un pre] care
ajunge ulterior s` coste cu 20%-30%
mai mult, prin a[a-numitele contracte
adi]ionale. Dar nu se face mai nimic.
Fondurile UE sunt blocate [i din
aceast` cauz`. Dac` costul unui
contract a fost umflat cu 20%, atunci
cineva a luat acei 20% de undeva [i \i
d` altcuiva. |i ia din taxele oamenilor [i
\i d` prietenilor.
|n orice companie costurile sunt
atent urm`rite, banii sunt atent
gestiona]i, exist` o \ntreag` lupt`
pentru resurse [i o imens` emo]ie la
alc`tuirea bugetului.
Doar statul nu-[i face emo]ii pentru
propriul buget. A[a se face c` \n
Romånia sunt 40.000 de proiecte
\ncepute [i aproape nimic finalizat.
Administra]ia anun]` cheltuieli de
investi]ii \n 2011 de 36 mld. lei. De ce
nu se v`d ele? Ministerul
Transporturilor a avut \n ultimii 10 ani
pe mån` peste 20 mld. euro. Unde sunt
autostr`zile?
Curtea de Conturi face rapoarte
degeaba. |n 2009 a constatat c`
administra]ia central` [i local` au
cheltuit, cu \nc`lcarea dispozi]iilor
financiar-contabile, 9,9 mld. euro (25%
din bugetul general consolidat),
prejudiciul direct adus bugetului (care
trebuie recuperat) fiind de 172,7 mil.
euro.
Nereguli au fost constatate [i la
companiile de stat, cum ar fi Romgaz,
care a efectuat pl`]i suplimentare de
peste 92 mil. lei. Raportul acuza c`
Ministerul Comunica]iilor nu a \ncasat
drepturi de crean]` cuvenite statului
prin participa]iile de]inute la
Romtelecom [i Radiocom de 64,8
milioane lei (\n timpul auditului
Romtelecom a virat la buget 53,7 mil.
lei). A r`spuns cineva pentru aceste
nereguli? Nimeni.
iulian.anghel@zf.ro

TAXE {I CONTRIBU}II SOCIALE PL~TITE LA BUGET

1. Cheltuieli anuale cu salariile angaja]ilor:
(peste 730.000 de euro), din care:

CAS

3.072.000 lei

12.000 lei/an
CAS (pensie - 20,8%): 499.200 lei/an
CASS (s`n`tate - 5,2%): 124.800 lei/an

n {OMAJ (0,5%):
n
n

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

50,9

+3,5

20.400 lei/an
9.600 lei/an

n FOND DE GARANTARE A CREAN}ELOR SALARIALE (0,15- 0,85 %):

12.000 lei/an

49,6

TVA

Valoarea
(mld. lei)

256.000 euro
3. Impozit pe dividende: 215.040 euro
4. TVA (24%) la o marj` comercial` de 30%: 792.000 euro
TOTAL TAXE {I IMPOZITE PL~TITE LA STAT |NTR-UN AN:

1.424.040 euro
II. Un angajat care prime[te salariul mediu pe economie

1.424 lei*
CHELTUIALA TOTAL~ A ANGAJATORULUI: 2.560 lei/lun`
RAPORT CHELTUIAL~ ANGAJATOR - SALARIU NET: 1,8

n SALARIUL LUNAR NET („\n mån`”):
n
n

n CHELTUIALA ANUAL~ A ANGAJATORULUI CU CONTRIBU}IILE

SOCIALE:

6.720 de lei

n CHELTUIALA ANUAL~ A ANGAJATULUI CU CONTRIBU}IILE SOCIALE {I

IMPOZITUL PE VENIT:

6.912 lei

n |N CAZUL |N CARE ANGAJATUL NU ECONOMISE{TE BANII DIN

SALARIU, STATUL MAI PRIME{TE 24% DIN VENITUL NET ANUAL AL
ANGAJATULUI DIN TVA:

4.101 lei
Total taxe pl`tite la stat pentru un angajat care prime[te salariul
mediu pe economie:

4.222 euro

+7,4

IMPOZIT
PE PROFIT

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

11,07 +11,7

IMPOZIT
PE
SALARII
{I VENIT

34.000 euro
IMPOZIT PE VENIT (16%): 5.440 euro
CAS (5,5%): 1.870 euro

n

n

Total taxe pl`tite la stat de c`tre o PFA \ntr-un an: 1.870 euro

Valoarea
(mld. lei)

mil. salaria]i

19,7

sunt oficial \n Romånia, un
num`r inexplicabil la o
popula]ie ocupat` de 9 mil.
persoane.

sunt \n Romånia, 10% din ei
fiind func]ionari publici.

Guvernul condus de premierul EMIL BOC
trebuie s` aprobe un buget prudent [i
realist. Cel mai probabil proiectul bugetului
de stat [i proiectul bugetului asigur`rilor
sociale ar urma s` fie aprobate vineri de
Executiv.

206,5

+6,9

IMPOZITE
{I TAXE
PE
PROPRIETATE

Valoarea
(mld. lei)

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

4,2 +3,5

Sumele colectate din taxarea propriet`]ii sunt modice, urmånd s`
reprezinte doar 2,2% din veniturile totale estimate pentru 2012. Finan]ele
anticipeaz` pentru anul viitor o majorare a \ncas`rilor din aceste taxe cu
3,5%, fa]` de nivelul proiectat ini]ial pentru 2011, la 4,2 mld. de lei.
Valoarea
(mld. lei)

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

13,5 +54,2

Guvernul mizeaz` pentru anul viitor pe mai mul]i bani atra[i de la
Uniunea European`. |n proiectul de buget pe 2012, sumele primite de la
UE sunt estimate la 13,5 mld. de lei, \n cre[tere cu mai bine de 50% fa]`
de nivelul anticipat pentru 2011. Sumele primite de la UE vor avea o
pondere de 6,9% din veniturile totale din 2012. Ponderea \n PIB ar urma
s` urce la 2,3%, fa]` de 1,7% \n acest an.

1,21 185.000 4,7 159.000
mil. bugetari

este valoarea deficitului bugetar din 2012.
Deficitul va reprezenta 1,9% din PIB pe
metodologia romåneasc` (cash) [i sub 3%
din PIB pe metodologia european` (ESA 95).

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

SURSE: Ministerul Finan]elor; Rapoarte de buget pentru 2011 [i 2012 - analiz` comparativ`

4,2

mld. lei

mld. lei

|ncas`rile bugetare din taxarea veniturilor [i salariilor urmeaz` s` creasc`
anul viitor cu aproape 7% fa]` de nivelul proiectat ini]ial pentru 2011, la
19,7 mld. lei. Cota unic` de 16%, cu care se taxeaz` veniturile [i
profiturile, ar urma s` r`mån` nemodificat`. Majorarea salariilor \n
sectorul public este \nc` incert`, o u[oar` indexare urmånd s` se produc`
\n a doua jum`tate a anului 2012, „dac` economia va permite“.

SUME
PRIMITE
DE LA UE

n VENITURI ANUALE:

11,2

Guvernul mizeaz` pe revigorarea activit`]ii economice anul viitor [i se a[teapt`
la o cre[tere a \ncas`rilor din impozitarea profiturilor companiilor anul viitor cu
11,7% fa]` de nivelul estimat ini]ial pentru 2011. Impozitul pe profit aduce la
buget circa 5,7% din veniturile totale, resursele colectate din aceast` surs`
reprezentånd 1,2% din PIB.

* Valoarea salariului mediu net pe economie la finele lunii august 2011.

III. O persoan` fizic` autorizat` (PFA) care ob]ine venituri de pån`
\n 35.000 de euro

DEFICIT BUGETAR

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

Majorarea accizelor la motorin` \n 2012 cu 4,4%, la 374 euro/ton`, [i
men]inerea accizelor pentru cafea ar urma s` duc` la cre[terea cu 15% a
\ncas`rilor din aceste surse la 21,2 mld. lei. Suma va reprezenta 10,8% din
totalul \ncas`rilor. Ponderea \n PIB a accizelor va r`måne \n 2012 la acela[i nivel
ca \n acest an, respectiv 3,7%.

Valoarea
(mld. lei)

mld. lei

Cine sunt

21,2 +15,0

ACCIZE

2. Impozit pe profit (16%):

195,3

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

TVA aduce cei mai mul]i bani la bugetul de stat, fiind a doua resurs` pentru
bugetul consolidat (circa 25% din venituri). |ncas`rile din TVA au crescut
ne\ntrerupt dup` majorarea cotei \n vara anului 2010 de la 19% la 24%, \ns` \n
ultimele luni ritmul a \ncetinit, iar perspectivele pentru 2012 sunt mai pu]in
optimiste. Finan]ele mizeaz` \ns` pe cre[terea \ncas`rilor din TVA cu peste 7%.

TOTAL CHELTUIELI ANUALE CU CONTRIBU}IILE AFERENTE
SALARIILOR A 100 DE ANGAJA}I:

678.000 lei/ an (161.000 de euro)

VENITURI

Contribu]iile de asigur`ri sociale reprezint` cea mai important` resurs` pentru
bugetul consolidat, avånd o pondere de circa 26% \n veniturile totale. Totodat`,
au [i cea mai mare pondere \n PIB, de aproximativ 9%, comparativ cu celelalte
venituri. Autorit`]ile se a[teapt` la o cre[tere a sumelor \ncasate la buget din
aceste taxe cu 3,5%, \n condi]iile \n care cotele nu se vor modifica.
Valoarea
(mld. lei)

n FNUASS (contribu]ia pentru concedii medicale - 0,85 %):

n FOND DE RISC {I ACCIDENTE:

Valoarea
(mld. lei)

de posturi bugetare
au fost eliminate din schem`
de la sfår[itul lui 2008 pån`
\n prezent, dar num`rul
bugetarilor este mai mare cu
40.000 decåt cel din 2004.

mil. pensionari
sunt sus]inu]i de cei 4,2 mil.
salaria]i.

de pensionari
au pensii speciale care
consum` 10% din bugetul de
pensii.

Ce-a]i f`cut cu 250 de miliarde
DE SORIN PÅSLARU

„{

- REDACTOR-{EF AL ZF

ti]i cum fac oamenii de afaceri
despre care \ntreba]i cum de
[tiu s`-[i construiasc` [i cum \[i
urm`resc bugetul de[i nu au studii
de specialitate? Simplu: aplic`
metoda double-digits (dou` degete –
n. red.)“, glume[te tån`ra cu MBA [i
CFA care a fost timp de zece ani
al`turi de unul dintre cei mai mari
oameni de afaceri din Romånia din
industria mezelurilor, de la \nceputul
activit`]ii sale \ntr-un magazin \n
Militari [i pån` cånd a atins 100
milioane de euro vånz`ri anuale.
„Double-digits“, „dou` degete“ adic` un deget lång` altul coboar`
pe dou` coloane - coloana cu
rezultatele din anul \n curs [i coloana
cu bugetul estimat, spune ea. Cåt
este \n parametri, este OK. Cånd
exist` diferen]` \n minus, \ntreab` [i
intr` \n detalii, [i iar \ntreab` pån`
g`se[te ce nu merge. „A[a fac, s` nu
v` mira]i“, explic` tån`ra directoare
financiar`.
Dup` 50 de ani \n care bugetele
le-au fost ]inute de stat, romånii au
\nv`]at s` fac` [i s` ]in` bugete. Mai
\ntåi pentru supravie]uire, pentru c`
nu ajungeau banii de la lun` la lun`,
apoi pentru dezvoltare – cu un buget
bun, au putut chiar lua credite de la

b`nci. Profesori de sport, ingineri,
litera]i, to]i cei care s-au apucat de o
afacere dup` 1990 au \nv`]at din
mers exerci]iul buget`rii [i disciplina
pe care o d` raportarea
s`pt`månal`, lunar` [i trimestrial` la
parametrii asuma]i la \nceputul
anului.
{i au crescut. S-au c`]`rat la un
milion de dolari venituri, apoi la 10
[i unii chiar la 100 de milioane.
Cel mai puternic dintre ei, din
industria de echipamente petroliere,
a ajuns chiar la 550 milioane de euro
venituri pe o singur` firm` \n 2010.
Ei au crescut de la lun` la lun`,
gåndind zi de zi mijloace s`-[i
dezvolte afacerea.
Sunt al]ii \ns`, peste un gard care
desparte dou` lumi – lumea celor
care se mul]umesc cu pu]in [i sigur [i
lumea celor care vor mai mult, dar
\nfrunt` riscuri - care au pe mån`
dintr-odat` sute de milioane de euro
sau chiar miliarde de euro.
Ei sunt politicienii. Romånia
strånge anul acesta din taxe [i
contribu]ii sociale 43,3 miliarde de
euro [i cheltuie pe pensii, salarii,
bunuri [i servicii, investi]ii [i asisten]`
social` 49 miliarde de euro. De 15
ori mai mult decåt cifra de afaceri a
celei mai mari companii locale.
Nu e simplu s` strångi ace[ti
bani [i e o \ntreag` [tiin]` s`
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[i impozitele pe care le pl`te[ti la stat?
banii t`i [i altcineva \i cheltuie[te
CHELTUIELI BUGETARE
PROGNOZATE PENTRU 2012
Valoarea
(mld. lei)

ASISTEN}~
SOCIAL~ DIN
BUGETUL DE
STAT

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

14,4 -1,3

Cheltuielile cu asisten]a social` din bugetul de stat urmeaz` s` ajung` \n 2012
la 14,4 milioane de lei, \n sc`dere cu 1,3% fa]` nivelul previzionat pentru acest
an. T`ierile vizate pentru 2012 sunt \ns` de opt ori mai mici decåt cele operate
\n acest an fa]` de nivelul din 2009.
Valoarea
(mld. lei)

Reprezint` nivelul estimat pentru veniturile
bugetare totale \n 2012. Valoarea este cu
aproape 9% peste nivelul prognozat ini]ial
pentru 2011 [i \n cre[tere cu 7% comparativ cu
valoarea rezultat` \n urma celei de-a doua
rectific`ri din acest an.

PENSII

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

48,5 1,8

Valoarea
(mld. lei)

CHELTUIELI
DE
PERSONAL

este salariul lunar al
pre[edintelui Traian
B`sescu.

FOTO: Mediafax Foto

GHEORGHE GHERGHINA a fost adus de la
BNR \n 2008 pe pozi]ia de secretar de stat
\n Ministerul Finan]elor responsabil cu
bugetul. Gherghina este unul dintre pu]inii
speciali[ti romåni \n politici bugetare, cu
experien]` de peste 10 ani.

CHELTUIELI

Valoarea
(mld. lei)

37,8 +7,5

DOBÅNZI

Guvernul st` \n [edin]e [i aprob`
[iruri nesfår[ite de ordonan]e [i
proiecte de legi. Uit` c` treaba sa
este s` administreze. Dar cum s`
administrezi f`r` rapoarte? Unde
sunt rapoartele, clasoare de 100 de
pagini despre cum sunt cheltui]i banii
publici [i despre eficien]a
investi]iilor? Ce fac zecile de
consilieri ai mini[trilor [i ai
secretarilor de stat?
Cum un om de afaceri poate
porni de la nimic [i construie[te un
business care s` ofere slujbe la 2.000
de oameni, iar un ministru precum cel
al transporturilor poate risipi, poate
distruge pån` la urm` 3 miliarde de
euro pe an f`r` s` numere m`car 100
de kilometri de autostrad` \n 12 luni.
Dac` polonezii fac 1 km cu 3 sau cu 5
milioane de euro, noi nu putem m`car
cu 10 milioane de euro s` facem [i
m`car unul din cele trei miliarde de
euro s` se vad` \n 100 km de [osea?
C` atåt au avut Transporturile de
cheltuial` \n 2011 – 3 miliarde de euro.
Iar \ntre 2005 [i 2010 \n total aloc`rile
pentru Ministerul Transporturilor au
fost de 15 miliarde de euro.
15 miliarde de euro, 25 miliarde
de euro, 50 miliarde de euro. {i tot
numai vaiete c` nu sunt bani. Pot s`
fie [i 100 de miliarde de euro anual,
c` \n acest ritm [i acest stil, numai
datoriile sunt cele care vor cre[te.

4.800 lei/lun`
este salariul unui director de companie
de stat, acestea fiind plafonate de
premierul Emil Boc la valoarea salariilor
ob]inute de secretarii de stat, \n timp
ce salariile adjunc]ilor din aceste
institu]ii pot fi chiar de dou` ori
mai mari.

Cheltuielile de investi]ii, categorie care \nseamn` 18,3% din total, vor acoperi
anul viitor 6,5% din PIB. Bugetul de investi]ii va fi anul viitor cu aproape 26%
mai mare decåt nivelul prev`zut pentru 2011. Autorit`]ile pun \n 2012 \n
fruntea listei de priorit`]i pentru investi]ii proiectele de infrastructur`, care sunt
urmate de proiectele pentru reabilitarea termic` a blocurilor, dar [i cele pentru
modernizarea sistemului de iriga]ii pentru agricultur`.
Valoarea
(mld. lei)

2.587 lei/lun`
prime[te un pensionar
„special” care a lucrat \n
cadrul Serviciului Romån
de Informa]ii.

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

31,7 +11,2
Valoarea
(mld. lei)

Por]ile de Fier III subteran [i noi
nu-l [tim, vreo central` nuclear`?
Unde s-au dus ace[ti bani? Ce las`
partidele [i pre[edintele care au luat
puterea \n 2004 celor care vin? Ce-a]i
f`cut cu 250 de miliarde de euro,
domnule Pre[edinte?
Dumneavoastr` [i guvernele c`rora
le-a]i dat mandatul?
Grecia se asfixiaz` pentru 100
miliarde de euro reducere de datorie,
iar \n Statele Unite a ie[it un scandal
imens pentru c` o supercomisie nu a
reu[it reducerea cheltuielilor cu 1.200
de miliarde de dolari (900 mld.
euro).
S-au v`zut cu banii \n buzunare [i
au \nceput s` arunce cu ei. Investi]ii
de sute de mii de euro \n [coli \nchise,
achizi]ii de mobilier numai din
anumite surse, c` e nevoie sau nu –
au spart banii. Altfel cum s` explici
c` au cheltuit 51 miliarde de euro \n
2008, dublu fa]` de 2005, [i nici m`car
\n criz` nu au redus substan]ial
cheltuielile?
Iar acum vin s` spun` c` vor
administra]ie transparent`, c` reduc
num`rul de bugetari, c` dau
companiile de stat \n administrare
privat`.
Unde sunt rapoartele trimestriale
de cheltuieli pe fiecare minister, pe
fiecare agen]ie [i pe fiecare prim`rie
din Romånia?

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

Cheltuielile cu bunuri [i servicii urmeaz` s` creasc` anul viitor cu 8,1%. Peste
15% din totalul cheltuielilor previzionate pentru anul viitor vor fi reprezentate
de achizi]iile de bunuri [i servicii. |n PIB-ul din 2012 bunurile [i serviciile
achizi]ionate de stat urmeaz` s` reprezinte 5,5%, \n cre[tere de la 5,4% \n
acest an. Aceste cheltuieli au crescut an de an [i nici criza nu a reu[it s` le
domoleasc`. |n acest an Guverul a reu[it s` reduc` costurile cu personalul [i
asisten]a social` \ns` cheltuielile cu achizi]ia de bunuri [i servicii au continuat s`
\nregistreze un ritm de cre[tere de circa 10% fa]` de anul trecut.

de euro, domnule pre[edinte?

este salariul lunar
al unui ministru
din guvernul Boc.

39,8 -1,9

CHELTUIELI
DE
INVESTI}II

BUNURI
{I
SERVICII

reprezint` nivelul estimat pentru cheltuielile
bugetare totale \n 2012. Suma este cu 1,7% mai
mare decåt nivelul prognozat ini]ial pentru
2011 [i foarte apropiat` de valoarea de dup`
cea de-a doua rectificare din acest an.

4.600 lei net

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

Cheltuielile de personal, care reprezint` aproape 20% din total, vor coborå \n
2012 cu 1,8%. |n PIB-ul de anul viitor aceste cheltuieli, care \nglobeaz` salariile
bugetarilor printre care se num`r` cele ale mini[trilor, profesorilor, medicilor sau
poli]i[tilor, vor reprezenta 6,9%. Ponderea acestor cheltuieli \n PIB a sc`zut \n
fiecare dintre ultimii patru ani. Dac` \n 2007 cheltuielile de personal reprezentau
9,4% din PIB, anul trecut acestea au ajuns la 7,5%.

construie[ti un buget. Sunt oameni \n
Finan]e care asta fac de 20 de ani.
Dar este simplu, atåt de simplu
s`-i cheltui. Cheltuielile totale
bugetare din 2005 [i pån` \n 2010,
adic` \n [ase ani, s-au ridicat la 250
miliarde de euro. |n 2005, cheltuieli
de 25 miliarde de euro, \n 2006 – 33
mld. euro, \n 2007 – 44 mld. euro, \n
2008 – 51 mld. euro, \n 2009 – 46 mld.
euro, \n 2010 – 48 mld. euro.
250 miliarde de euro au intrat \n
economia romåneasc` \n [ase ani, \n
buzunarele oamenilor [i ale
companiilor, [i parc` s-au scurs \n
p`månt. S-a f`cut vreun baraj, vreun

6.700 lei net

Cheltuielile cu pensiile urmeaz` s` creasc` anul viitor cu 1,8%, la 48,5 miliarde
de lei. Aceast` categorie de cheltuieli va \nregistra anul viitor cre[tere pentru al
[aselea an consecutiv. |n acest an cheltuielile cu pensiile au \nregistrat o cre[tere
de 13% fa]` de 2009. Avansul a venit \n contextul \n care \n bugetul de pensii au
trecut 61.000 de cadre din Ministerul de Interne [i serviciile secrete [i alte 76.000
din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale. Unul dintre obiectivele construc]iei bugetare
pentru 2012 este continuare legii privind sistemul unitar de pensii publice [i
men]inerea punctului de pensie la valoarea din 2011, respectiv 732,8 lei.

responsabili

Ministrul finan]elor GHEORGHE IALOMI}IANU
ar trebui s` „se mute“ \n Parlament dup` 12
decembrie pentru a oferi parlamentarilor
argumente pentru cifrele din buget [i pentru
a r`spunde la eventualele amendamente ale
opozi]iei.

PE CE SE DUC BANII
ADUNA}I DE STAT
DIN TAXE {I IMPOZITE

776 lei/lun`
este valoarea pensiei medii
\n Romånia.

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

10,2 +7,5

200 lei/lun`

Dobånzile ce urmeaz` a fi pl`tite de stat anul viitor vor acoperi circa 5% din
totalul cheltuielilor. Cre[terea fa]` de anul precedent urmeaz` s` fie de circa
7%, acesta fiind al doilea avans \nregistrat de una dintre toate categoriile de
cheltuieli. Costurile de \mprumut ale statului de anul viitor urmeaz` s` creasc` [i
\n contextul accentu`rii tensiunilor de pe pie]ele interna]ionale.
Valoarea
(mld. lei)

SUBVEN}II

5,3

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

-8,9

Cheltuielile cu subven]iile urmeaz` s` se reduc` anul viitor cu aproape 9%,
aceasta fiind [i cea mai important` reducere \ntre toate categoriile de cheltuieli
din buget. Subven]iile reprezint` \ns` doar 2,5% din totalul cheltuielilor.
Contribu]ia acestei categorii de cheltuieli urmeaz` s` reprezinte anul viitor 0,9%
din PIB, \n sc`dere fa]` de 1,2% \n acest an.
Valoarea
(mld. lei)

ALTE
TRANSFERURI

este valoarea aloca]iei de stat
pentru copiii \n vårst` de pån` la
doi ani, \n timp ce copiii cu vårsta
de pån` \n 18 ani primesc de la
stat o aloca]ie de 42 de lei
pe lun`.

Varia]ia fa]` de
proiectul de buget
din 2011 (%)

1,25 mld. euro
a cheltuit statul pentru contractul
cu americanii de la Bechtel pentru
construc]ia autostr`zii Transilvania; din
totalul de 2,2 miliarde de euro prev`zute
ini]ial pentru executarea celor
415 kilometri de autostrad`,
s-au realizat doar
54 de kilometri.

14,1 -8,8

Cheltuielile cu transferuile vor cobor\ \n 2012 cu 8,8%, aceast` categorie fiind,
al`turi de subven]ii, cea care va \nregistra anul viitor cea mai important` t`iere
de costuri. |n PIB cheltuielile pe aceast` linie vor reprezenta anul viitor 2,5
procente, \n sc`dere de la 2,8% \n acest an. Totu[i, ponderea \n PIB a acestei
categorii de cheltuieli este de dou` ori mai mare fa]` de anul 2007, atunci cånd
reprezenta 1,2% din PIB.
SURSE: Ministerul Finan]elor; Rapoarte de buget pentru 2011 [i 2012 - analiz` comparativ`

8
milioane de romåni
sunt asista]i social.

30

%

este procentul cu care un salariu de
func]ionar public \l dep`[e[te pe cel
mediu pe economie.

