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EXECUTIVE SUMMARY

În prezent, contribu ia social în România se compune din patru impozite principale:
contribu ia pentru fondul de pensii (35%), contribu ia pentru fondul de omaj (6%),
contribu ia pentru fondul de s n tate (14%)

i contribu ia pentru fondul destinat

persoanelor cu handicap (2%).
Acesta este rezultatul unor cre teri consecutive ale nivelului diverselor rate de impozite
i al m surilor de reform
dep

de la începutul anilor '90, instituite într-o tentativ

ire a nivelului sc zut al ratei de colectare

de

i de acoperire a necesarului de

cheltuieli aflat în permanent cre tere.
În acest studiu, am trecut în revist

i am analizat principalele m suri de politic luate

în România în cadrul sistemului de protec ie social

i tendin ele manifestate de

evolu ia resurselor i necesit ilor din acest domeniu. Concluzia noastr este c astfel
de schimb ri au atras efecte negative asupra st rii economice i sociale, deoarece
rata de impozitare cresc toare a pozi ionat impozitul pe partea descendent a curbei
Laffer. De asemenea, a plasat România într-o pozi ie dezavantajoas , de vreme ce,
într-o perspectiv regional , ara a ajuns s impun cele mai înalte rate de impozitare
pentru protec ia social - cazul fondurilor de pensii i de omaj - practicate în
membre ale Uniunii Europene i

rile

rile candidate.

Pentru a estima efectele unei reduceri a nivelului contribu iilor pentru protec ia social ,
în concordan

cu m sura, anun at

deja, care va fi luat

de c tre guvern, am

construit o versiune adaptat a unui model macroeconomic existent pentru România,
încercând s

punem în eviden

m suri. Ne a tept m s

poten ialele consecin e în lan ale unei astfel de

se înregistreze efecte la toate nivelurile economice, iar

modelul utilizat pentru prognoz

a trebuit s

ia în considerare acest fapt i a fost

construit corespunz tor. Am proiectat un model hibrid, prin adaptarea unui model
macroeconomic al economiei române ti deja func ional - modelul LINK-Dobrescu - la
problemele specifice implicate de scenariile avute în vedere aici. Evolu iile legate de
pia a for ei de munc

reprezint

nucleul modelului nostru, care ia drept premis

major credibilitatea i angajamentul guvernului privind propriile reforme propuse. De
aceea, nu s-a introdus nici un sector financiar iar variabilele financiare i monetare cu
impact major asupra economiei, cum ar fi indicii de pre uri cu care se deflateaz ,

cursul de schimb

i rata dobânzii, sunt tratate drept variabile exogene sau drept

expecta ii.
Modelul este împ r it în urm toarele blocuri:
Blocul pie ei for ei de munc , în care sunt modelate gradul de ocupare i echilibrul
pie ei for ei de munc (deciziile actorilor de pe pia a for ei de munc );
Blocul macroeconomic, care modeleaz formarea produsului intern brut; i
Blocul bugetar, unde se cerceteaz

evolu ia celor dou

componente ale bugetului,

veniturile i cheltuielile.
Pe baza acestui model, am implementat patru scenarii diferite, i anume:
SC_01: În 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu ia la asigur rile sociale, împ r it între angaja i i angajatori dup cum
urmeaz : 2.67% din partea angajatului i 2.33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat , în 2005, de o a doua reducere de 5%, împ r it în mod egal între angaja i i
angajator.
SC_02: În 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu ia la asigur rile sociale, împ r it între angaja i i angajatori dup cum
urmeaz : 2.67% din partea angajatului i 2.33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat , în 2005, de o a doua reducere de 3%, împ r it în mod egal între angaja i i
angajator.
SC_03: În 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu ia la asigur rile sociale, împ r it între angaja i i angajatori dup cum
urmeaz : 2.67% din partea angajatului i 2.33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat , în 2005, de o a doua reducere de 7%, împ r it în mod egal între angaja i i
angajator.
SC_04: Acest scenariu implementeaz

programul dup

cum se propune în Acordul

pentru Pactul Social semnat în iulie 2002 (Guvern – sindicate), i anume, o împ r ire a
reducerii propuse, între angajatori i angaja i, constând în 4.67% din partea angajatului
i numai 0.33% din partea angajatorului.
Potrivit procedurii standard, efectul m surii implementate se estimeaz comparativ cu
un scenariu de baz (% de cre tere suplimentar în diverse scenarii, peste cre terea
din scenariul de baz , dac nu se specific altfel).

Din punct de vedere al pie ei for ei de munc , efectul reducerii contribu iei pentru
asigur rile sociale este pozitiv în toate cazurile analizate. Acesta const într-o cre tere
a num rului de salaria i, a gradului de ocupare a for ei de munc

i a salariilor, atât

brute cât i nete, precum i într-o reducere a num rului de omeri.
Efectele pozitive asupra st rii economice de ansamblu sunt, de asemenea, clare.
Produsul intern brut i cererea global prezint rate de cre tere anual mai mari, iar
simul rile din cadrul scenariului raporteaz
suplimentar

profituri i investi ii mai mari. Cre terea

a consumului privat este acoperit

de oferta intern

mai mare

i de

importuri sporite, ceea ce conduce la o deteriorare a balan ei comerciale. Efectul
negativ asupra infla iei provine din cre terea venitului disponibil, degenerând într-o
spiral de tip salarii-pre uri.
Efectul asupra bugetului este

i el pozitiv. Acest fenomen poate avea o dubl

explica ie:
O cre tere a veniturilor bugetare (urm rind cre terea bazei de impozitare care, în
unele cazuri, dep

e te reducerea nivelului ratelor de impozitare), i

O sc dere a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de
omaj, dat fiind cre terea gradului de ocupare a for ei de munc .
Prin urmare, relaxarea fiscal
global

propus

se dovede te a fi benefic

pentru starea

a economiei. Singurele efecte negative ar fi cele asupra infla iei i asupra

balan ei comerciale (ca o consecin

a cererii crescute), dar acestea sunt compensate

în mod clar de beneficiile atrase de aceast decizie politic .
Din punctul de vedere al teoriei selec iei publice, specific economiei politice, este de
asemenea important s men ion m c efectele asupra st rii globale a economiei sunt
cu atât mai benefice cu cât distribu ia reducerii care se aplic ratei contribu iei pentru
asigur rile sociale este mai echilibrat - cazul primelor trei scenarii. Explica ia const
în faptul c , economia României, fiind caracterizat prin constrângeri asupra ofertei,
stimularea cererii (venituri mai mari) va fi mai pu in eficient decât stimularea ofertei
(costuri mai mici).

1. Finantarea sistemului contribu iilor sociale în Romania

Sectorul social este unul dintre cele mai afectate de procesul tranzi iei de la o
economie centralizat spre o economie de pia . Procesul cuprinz tor de restructurare
a economiei a avut un impact social serios având ca efect omajul, excluderea social
i s r cia. Fiecare dintre aceste efecte trebuie abordat

i rezolvat în consecin .

Bugetul foloseste mecanismul redistributiei pentru a u ura povara acestor efecte
negative asupra popula iei. Resursele î i au originea în contribu iile la asigur rile
sociale. In prezent, în Romania, contribu ia la asigur rile sociale este compus

din

patru taxe: contribu ia la fondul de pensii (35%), contribu ia la fondul de omaj (6%),
contribu ia la fondul de s n tate (14%)

i contribu ia pentru protec ia social

a

persoanelor cu handicap (2%). Totusi, în ultimii ani structura contribu iilor la asigur rile
sociale a suferit anumite modific ri datorit

necesit ii de a redistribui mai multe

fonduri unui num r din ce ce mai mare de beneficiari, dar intr-o economie în care
produsul intern brut era în sc dere iar num rul contribuabililor sc dea chiar mai
repede.

Tabel 1: Structura contribu iei la asigur rile sociale
Contribu ia la:

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fondul de pensii

28

28

28

35

35

35

35

Fondul de om aj

6

6

6

6

6

6

6

Fondul de s n tate

-

-

10

14

14

14

14

pentru 1

1

1

3

3

3

2

-

-

2

2

2

-

Fondul
protecia

social

persoanelor

a
cu

handicap
Fondul special de sus inere
înv

a

mintului

Sursa: Ministerul Finan elor Publice
Pe linga problema inconsistentei dintre num rul de beneficiari

i de contribuabili,

sistemul asigur rilor sociale din Romania a trebuit s

i problemei ratelor

r spund

mici de colectare. In prezent, ratele de colectare la cele trei componente principale ale
asigur rilor sociale sunt: fondul de pensii 77%, fondul de s n tate 99%, fondul de
omaj 80%. Metoda cea mai simpl de a compensa lipsa veniturilor datorat diferen ei
mai –sus amintite

i problemei ratelor sc zute de colectare a fost considerat

cre terea ratelor contribu iilor. Totu i, astfel de modific ri au avut efecte negative
pentru c aceste cre teri au plasat ratele de impozitare pe partea negativ a curbei
Laffer. Mai mult, acest fapt a plasat Romania intr-o pozi ie dezavantajoas pentru c
din perspectiv regional are cea mai mare rat de impozitare la fondurile de pensii i
omaj.
De la inceputul procesului de tranz ie la economia de pia
încercat s

guvernele succesive au

reformeze întregul sistem al asigur rilor sociale. Astfel, legislatia care

reglementeaz sistemul de pensii a fost adoptat în 1992 (Legea 49/1992), cea pentru
fondul de omaj dateaz din 1991 (Legea 1/1991), în timp ce legislatia pentru fondul
de s n tate este din 1992 (Legea 114/1992). Problemele amintite anterior au for at
guvernele s modifice odat cu legea anual a bugetului i anumite articole din legile
men ionate mai sus. Mai mult, sistemul de pensii i cel al asigur rilor de s n tate sunt
reglementate de acte normative noi: Legea 19/2000 aplicat de la 1 Aprilie 2001 i
respectiv Legea 145/1997, în vigoare din 1998.
In ciuda acestor eforturi, deficitele actuale ale bugetelor asigur rilor sociale reflect
necesitatea de schimbare astfel încât s se poat echilibra nevoile i resursele pentru
ca sistemul asigur rilor sociale sa fie eficient. Astfel, reforma sistemului asigur rilor
sociale este necesar în Romania pentru: (1) a face fa
societate, de pe pia

modific rilor structurale din

muncii, presiunilor demografice i inflationiste, i (2) a alinia i

coordona politicile din acest domeniu cu cele din UE.
Sistemul public de pensii constituie cea mai mare parte a cheltuielilor sociale i este în
acela i timp o surs de deficit bugetar. Cheltuielile sociale au atins 16.8% din PIB în
2000,

i aproape jumatate din aceast

sum

revine cheltuielilor cu pensiile. In

decursul perioadei 1995-2001 deficitul bugetar a fost în medie de 4.3% din PIB, iar
deficitul sistemului de pensii a fost în medie de 1.1% din PIB.
Ca i în alte

ri din centrul i estul Europei, tranzi ia la economia de pia

în Romania

a suspus unor presiuni multiple sistemul de pensii mo tenit de la regimul communist.
Pe de-o parte, vechiul sistem avea propriile puncte tari prin aceea c

oferea

muncitorilor un grad de securitate considerabil pentru c acoperirea era universal . Pe
de alt parte îns , vechiul sistem avea efecte adverse atât de natur politic cât i de
natur

economic . Astfel, slabiciunea de ordin politic consta în viziunea conform

c reia statul

i întreprinderea erau împreun

r spunz toare pentru bun starea

individului, în timp ce slabiciunile de ordin economic erau o administra ie ineficient

i

lipsa unei intiri adecvate a beneficiarilor. Lipsa intirii adecvate a avut ca rezultat
imposibilitatea de a reduce costurile i motivatii adverse.
La începutul anilor ’90 cheltuielile cu pensii au fost excesive cel pu in pentru doua
motive. In primul rând, nivelul benficiilor era mare, iar pentru anumite categorii de
ocupa ie pensiile erau mult mai mari în compara ie cu resursele existente. In al doilea
rând, beneficiile se ob ineau foarte u or, în special pentru c

anumite categorii de

ocupa ii aveau dreptul la o pensionare în avans.
In momentul începerii reformei, polticile gre ite destinate abord rii problemelor
restructur rii pie ei muncii au exacerbat dezechilibrele sistemului de pensii din
România. La sfâr itul primei decade a tranzi iei, sistemul de pensii din Romania avea
una dintre cele mai nefavorabile rate de dependen

din toat regiunea, ceea ce a

f cut ca reforma s fie i mai dificil .
Sistemul de pensii obligatorii din România acoper pensiile de vârst , de boal
urma pentru 6.2 milioane de beneficiari. De asemenea, sistemul ofer

i de

i alte beneficii

pe termen scurt, între altele beneficii de boal , aloca ii, îns acestea constituie numai
6% din totalul cheltuielilor. Sistemul de pensii a reprezentat un element major al
cheltuielilor ajungând la o medie de 7.2% din PIB în perioada 1995-2001 i la mai mult
de 8% în cursul anului 2001 (vezi Tabel 2).
Tabel 2: Veniturile i cheltuielile cu pensiile (% din PIB)
Venituri

Pensii de Pensiile
stat

Beneficii

Altele

agricultorilor pe termen

Surplus/d
eficit

scurt
1995

6.1

5.9

0.4

0.4

0.1

-0.8

1996

5.8

5.8

0.5

0.4

0.1

-1.1

1997

5.0

5.2

0.6

0.4

0.1

-1.3

1998

5.5

5.9

0.6

0.5

0.1

-1.6

1999

6.0

6.1

0.5

0.5

0.1

-1.2

2000

6.8

6.4

0.5

0.5

0.1

-0.8

2001

7.2

7.0

0.6

0.5

0.2

-0.9

Sursa: Banca Mondial
Sistemul actual bazat pe Beneficii Definite (DB) Pay-as-you-go (PAYG), a rezultat din
unirea sistemului de pensii de stat

i al pensiilor agricultorilor sub noua lege a

pensiilor, în vigoare din Aprilie 2001. Sistemul Pensiilor de Stat s-a bazat i el pe
scheme de tip DB PAYG i a inclus un regim special pentru anumite ocupatii. Sistemul
pensiilor de stat era obligatoriu pentru to i muncitorii salaria i

i op ional pentru

angaja ii pe cont propriu i cei cu conventii civile. Participarea indivizilor din ultimele
dou grupuri a fost însa neglijabil .. Schema pensiilor pentru agricultori era în mare
parte non-contributorie
produceau

i de aceea taxe speciale au fost impuse companiilor care

i/sau comercializau produse agricole, astfel încât s

se poate finan a

sistemul.
Sistemul de pensii din Romania a avut de suportat dificult i serioase în ultimii ani i în
consecin

a înregistrat în mod continuu deficite în medie de 1.1% din PIB, în perioada

1995-2001. Totu i, trebuie subliniat ca problemele sistemului de pensii erau prezente
înc de la începutul anilor ’90, pentru ca sistemul PAYG era deja dezechilibrat. Din
punct de vedere financiar, acest mecanism a fost compromis de extinderea beneficiilor
(pensiilor) la angaja i care nu contribuiau în sistem – în special agricultorii i angaja ii
din întreprinderile agricole- în timp ce contribu ia era men inut la un nivel mult prea
sc zut pentru a acoperi rata de înlocuire. Acest dezechilibru ini ial a fost influentat
negativ în continuare de politici contraproductive, cum ar fi aceea de a oferi o
pensionare în avans ca o alternativ

la

omaj, ceea ce a condos la o cre tere

semnificativ a num rului pensionarilor.
Mai alarmant este faptul ca aceste deficite ale fondului public de pensii se înregistrau
în timp ce cheltuielile cu pensiile în România erau mai sc zute decât în alte
tranzi ie. A a cum arat

ri în

Tabelul 3, România a cheltuit cu sistemul public de pensii

7.1% din PIB în 2000, în timp ce Ungaria a cheltuit 8.7%, Slovacia 7.7% i Republica

Ceh

9.5%. Aceasta comapra ie arat

în mod evident c

România are nevoie s

m reasc cheltuielile în acest domeniu pe termen mediu i lung.
Tabel 3: Cheltuieli cu pensiile (% din PIB)
1995

2000

România

6.5

8.7

Ungaria

9.1

9.5

Republica Ceh

7.5

12.7

Polonia

14.4

7.7

Slovacia

7.7

10.3

Letonia

10.4

Sursa: Banca Mondial
Una din explica iile acestei evolu ii este cre terea substan ial

a num rului de

beneficiari la începutul anilor ’90. România a mo tenit de la sistemul comunist un
sistem de pensii cu acoperire aproape universal

care urm rea s

ofere siguran a

venitului la b trâne e. In decursul tranzi iei, sistemul de pensii a fost folosit ca
mecanism de absorb ie a for ei de munc redundante. De i vârsta de pensionare a
fost 62

i 57 de ani pentru barba i

i respectiv pentru femei, angajatii se puteau

pensiona i mai devreme f r nici o penalizare, ceea ce a pus în mod implicit o tax
pe munc . Efectul a fost c vârsta medie de pensionare pentru barba i a devenit 56 de
ani i respectiv 51 pentru femei.
Num rul celor pensiona i pe motiv de boal a crescut i el datorit unor legi permisive,
iar angajatii au cerut beneficii pentru boal ca o metod de a evita omajul în cre tere.
Cea mai mare cre tere a num rului de beneficiari s-a înregistrat la începutul tranzi iei,
dar cre terea a p strat un ritm alert (apropiat de 4%) în cea de-a doua parte a anilor
’90, dep

ind rata de cre tere a popula iei în vârst .

Num rul total de beneficiari al sistemului pensii de stat i de agricultor a crescut de la
3.4 milioane în 1990 la 6.2 milioane în 2001, ceea ce înseamn o cre tere cumulativ
de mai mult de 70%.

In ciuda faptului c

noua lege a pensiilor a în sprit reglement rile cu privire la

pensionare, prin penalizarea num rului de puncte, i a crescut vârsta de pensionare,
cre terea alert a num rului de pensionari a continuat i în 2001.
In acela i timp, num rul contribuabililor a sc zut de la 8.2 milioane în 1989 la 6.2
milioane în 1995. Acest trend descrescator s-a men inut i în a doua parte a anilor ’90,
când num rul contribuabililor a sc zut pân

la 4.5 milioane. Contrac ia ratei de

participare a for ei de munc , cre terea num rului de
informal al economiei ca

omeri, m rirea sectorului

i cre terea num rului de angaja i pe cont propriu au

contribuit la sc derea dramatic a bazei de contribu ie la sistemul de pensii.
Aceast

deteriorare a ratei de dependen

a sistemului a avut consecin e negative

asupra stabilit ii sistemului de pensii. Una din solu iile implementate pentru a men ine
sub control deficitul sistemului de pensii a fost cre terea ratei contribu iilor la
asigur rile sociale (fondul de pensii) de la 28% în 1992 la 30% în 1998 i la 35% în
1999. In prezent, România are una dintre cele mai înalte rate de impozitare la
asigur rile sociale. Aceasta a condus la cre terea semnificativ a costurilor cu for a de
munc

i a avut efecte negative asupra num rului de angaja i din sectorul formal,

ducând la sc derea bazei de impozitare. Aceste probleme au fost amplificate de lipsa
de siguran

legat de nivelul viitor al beneficiilor i caracterul v diy discre ionar din

managementul sistemului, ceea ce a dus la sc derea credibilit ii în fa a
contribuabililor.
Cre terea num rului de pensionari, corelat cu sc derea num rului de contribuabili a
avut ca rezultat sc derea valorii reale a pensiilor. Rata real de înlocuire s-a diminuat
de la 51% în 1990 la 47% în 2001. Intr-adev r, valoarea real a pensiilor i salariilor a
sc zut dramatic la începutul anilor ’90 i în medie, în tot deceniul, nu s-a înregistrat
nici o îmbun t ire. La început, pensiile au sc zut mai rapid decât salariile pentru a
u ura povara num rului cresc tor de pensionari, ceea ce a dus la sc derea ratei nete
de înlocuire (raportul pensii - salarii). Pe parcursul decadei, rata net

(brut ) de

înlocuire a continuat sa fluctueze semnificativ, atingând 47 (36) % în 2001. Rata de
înlocuire prezent nu este adecvat pentru o schem obligatorie de asigur ri si, de i
este comaprabil

economiilor din OCDE, este scazut

contribu ie înalt din sistemul actual.

în compara ie cu rata de

Continua fluctua ie a pensiilor din perioada 1995 - 2001 este dovada index rilor adhoc a beneficiilor, care era frecvent în urma inflatiei i urmat de planuri de recalculare
a beneficiilor (recorelare). Din 1996 au fost concepute cinci planuri de recolerare
pentru sistemul de pensii de stat i dou pentru sistemul de pensii pentru agricultori.
Regulile de indexare i recorelare nu au fost uniforme asupra tuturor grupurilor de de
beneficiari de pensii pentru limita de vârst , boal , urma , i nici în fiecare grup în
parte.
Anumite progrese au fost f cute pin aplicarea noii legi a pensiilor din 2001. Cele mai
importante modific ri introduse de noua legisla ie sunt:
-

Extinderea bazei de contribu ie la întrega for

angaja ii pe cont propriu

i

omerii. Aceast

de munc , incluzând agricultorii,

prevedere va contribui la rezolvarea

diferen ei dintre num rul de contribuabili i de benficiari.
-

O cre tere de 3 ani a vârstei de pensionare de la 57 (62) pentru femei (barba i)

pân

în 2014 i o cre tere concomitent

Aceast

nou

regul

a num rului minim de ani de contribu ie.

va rezolva problema num rului cresc tor de beneficiari

i

utilizarea sistemului de pensii ca alternativ pentru for a de munc redundant . Mai
mult, reducerea accesului la pensii, va aduce economii oferind în acela i timp protec ie
împotriva s r ciei pentru cei în vârst
-

i persoanele cu handicap.

O nou formul de calcul a beneficiului (bazat pe un sistem de puncte) care ia

în considerare întreaga perioada de contribu ie i penalizeaz pensionarea în avans
pe baze mult mai corecte;
-

O ra ionalizare a num rului de ocupa ii periculoase care beneficiaz

de

pensionare în avans i o cre tere concomitent a vârstei de pensionare i a perioadei
minime obliatorii de contribu ie.
-

O divizare a contribu iei la sistemul de pensii între angajator i angajat. Aceasta

va trasmite un mesaj politic

i economic important. Semnalul politic are în vedere

responsabilizarea i este foarte important în tranzi ie: statul este responsabil pentru
stabilirea cadrului general al protec iei sociale, dar individul, prin salariu i contribu ii,
este în mod substantial responsabil pentru el însusi. Din punctul de vedere al
contribu iei unui angajat, orice cre tere a beneficiilor conduce instantaneu la cre terea
contribu iilor prelevate din salariile individuale. Mesajul economic care rezult de aici
este c angajatul este cel care pl teste, cel putin par ial, pentru asigur rile sociale.

In concluzie, restructurarea inevitabil a pie ei for ei de munc a generat pe parcursul
tranzi iei la economia de pia

o serie de presiuni asupra sistemului de pensii, pe

m sur ce participarea for ei de munc s-a diminuat i omajul a crescut. M surile de
politic economic orientate pe termen scurt – pensionarea în avans, criterii laxe de
stabilire a pensiei de boal , cre terea ratei de impozitare ca i modific rile ad-hoc ale
beneficiilor - nu au f cut decât sa exacerbeze problemele sistemului.
Noua lege a pensiilor ofer cadrul institu ional necesar pentru sc derea costurilor i
pentru înl turarea motivatiilor adverse. Totu i, r mân înc prezente problemele legate
exclusiv de rata de impozitare în sine, care ar putea face ca sistemul sa redevin
ineficient. De aceea, este necesar o analiza comprehensiv pentru a evalua toate
posibilita ile de a reduce presiunea indus

asupra sistemului de pensii de rata de

impozitare.

2.

Modelul folosit în estimare

Pentru estimarea efectelor reducerii nivelului contribu iilor la asigur rile sociale, în
concordan

cu m surile deja adoptate sau anun ate de guvern, am construit o

versiune adaptat

a unui model macroeconomic existent pentru România, care s

capteze poten ialele efecte în lan ale m surii. Studiile efectuate in alte

ri sugereaz

c reducerea nivelului impozitelor induce efecte la toate nivelurile economiei, lucru pe
care modelul construit încearc s -l surprind .
Am construit un model hibrid, adaptând un macromodel func ional al economiei
Române ti – modelul LINK - Dobrescu – la specificit ile pe care le implic scenariile
considerate. Pentru a servi scopurilor propuse, hibridul este construit respectând
câteva principii de baz :
-

Punctul central al modelului const

în investigarea evolu iei pie ei muncii,

deoarece fluctua iile în nivelul contribu iilor la asigur rile sociale, aplicate la salariul
brut, determin realoc ri ale fortei de munc .
-

Programul guvernamental este credibil din punct de vedere al efectelor

asteptate. De aceea, valorile prognozate ale indicatorilor macroeconomici principali
sunt utilizate ca input-uri ale modelului nostru (sunt validate ca a tept ri ale pie ei).

Pentru perioada avut

în vedere, variabilele macroeconomice principale (cre terea

PIB-ului, cererea agregat domestic , cererea agregat , deflatorul PIB-ului i IPC-ul)
sunt considerate la valorile prognozate de modelele utilizate în PEP sau LINK.
Aceast

ipotez

presupune un angajament strict vizavi de cadrul programului. In

consecin , parametrii se vor ajusta permantent c tre tintele acestuia.
-

Scenariul de baz

este estimat în condi iile actuale, iar scenariile alternative

încearc s identifice efectele potentiale ale m surilor anun ate. Evaluarea m surilor
se face prin compararea rezultatelor celor dou scenarii.
-

Am folosit un model al economiei reale, de aceea nu este introdus sectorul

monetar-financiar. Presupunerea de baz este c , dat fiind decizia factorilor politici
de a reforma i a restructura economia în ansamblul s u, se va reu i men inerea unei
infla ii apropiat

de cea propus

în scenariile PEP si alte programe na ionale.

Deflatorul PIB-ului folosit în model este considerat exogen, dar IPC-ul folosit este liber
s fluctueze în jurul acestuia, sub influen a salariilor. Rata de schimb i dobânda sunt
considerate de asemenea exogene.
Modelul con ine urm toarele blocuri: blocul pie ei muncii, în interiorul c ruia sunt
modelate deciziile legate de num r de salaria i
macroeconomic, care modeleaz

i for a de munc , blocul cadrului

formarea PIB-ului

i blocul bugetar, unde sunt

investigate evolu iile celor dou componente ale acestuia, venituri i cheltuieli.
Blocul pie ei muncii joac un rol important în simul ri, deoarece este direct influen at
de modificarea ratei contributiei la asigur rile sociale. Nivelul sc derii a fost decis la
5%, de asemenea si distribu ia acesteia între angaja i i angajatori1, desi sindicatele ar
putea exercita presiuni pentru a maximiza sc derea taxei cu inciden

pe angaja i, cu

toate ca m sura a fost gândit în principal pentru reducerea presiunii fiscale pentru
firme.

1

Desi la începutul studiului, distribuþia între angaja i i angajator nu era înc stabilit , acum

este stabilit de Guvernul României cu FMI în Memorandumul de In elegere, care a fost aprobat
de Consiliul de Administra ie în august, i promulgat de guvernul României printr-un Decret
Guvernamental în sesiunea de s ptamâna trecut . Cu toate acestea, sindicatele exercit presiuni
asupra guvernului pentru respectarea distribu ie stabilite în Acordului Social i de aceea noi
consider m c este interesant de comparat efectele celor dou distribu ii.

2.1.

Ecua iile salariului i a num rului de angaja i

Modelul consider c salariul este determinat în urma unui proces de negociere între
angaja i i angajatori, în timp de num rul de angaja i este hot rât numai de angajator.
Tradi ional, în literatur , aceast
caracterizat

situa ie descrie cu acurate e o pia

a muncii

de un nivel ridicat de sindicalizare i acoperire sindical , dar i de, în

acela i timp, o rigiditate pronun t , cu rate ale omajului ridicate, uneori de natur
structural , care corespund unei pie e în care dicteaz

cump r torul. Cu aceast

ipotez , modelul estimeaz ecua ii de determinare a salariului i a cererii de for

de

munc .
Datorit

caracteristicilor specifice ale pie ei for ei de munc

din România

i a

elementelor comportamentale probabile, am tratat separt trei sectoare majore ale
pie ei:
-

sectorul de bunuri comercializabile pe pia a extern : industria manufacturier

i

extractiv ,
-

sectorul serviciilor publice: s n tate, educa ie, administra ie public

-

sectorul serviciilor de pia : construc ii, po t
i restaurante, transport

i energie,

i telecomunica ii, comer , hoteluri

i depozitare, activit i financiare

i bancare, tranzac ii

imobiliare i alte servicii pentru popula ie i firme.
Datorit

caracteristicilor specifice, incluzând ponderea mare în forta de munc ,

sectorul agricol este tratat separat.
Ecua iile salariilor în cele trei sectoare includ în toate cazurile IPC-ul. Rata omajului, o
alt variabil poten ial important în modelele similare, este nesemnificativ statistic în
toate cele trei cazuri la nivelul standard de semnifica ie.
Modelul indic în cazul sectorului bunurilor comercializabile extern ca determinan i ai
salariului pre urile i productivitatea muncii. In plus, productivitatea muncii urmeaz un
trend pozitiv, care poate fi explicat prin cre terea competitivit ii produselor române ti
pe pie ele interna ionale. In cazul sectorului serviciilor publice, negocierile salariale
anuale includ cre terea a teptat a PIB-ului printre determinan ii salariului real.

Pentru serviciile de pia , am presupus existen a efectului Balassa-Samuelson,
determinan ii salariilor fiind în acest caz pre urile i evolu ia salariilor în celelalte dou
sectoare.
Toate ecua iile salariilor brute indic
salariilor, cu coeficien i de pân

o corelare ridicat

între cre terea IPC

i a

la 0.915 în cazul sectorului produc tor de bunuri

compercializabile extern. Aceasta sugereaz , mai ales în cazul de mai sus, c salariile
sunt alese pentru a compensa atât pentru infla ie cât i pentru a tept rile infla ioniste.
Salariile brute sectoriale estimate sunt folosite apoi pentru generarea de ecua ii ale
costurilor cu for a de munc , ecua ii care sunt construite ca simple corela ii între cele
dou . Costul cu for a de munc , considerat principalul determinant în stabilirea
num rului de angaja i, este folosit apoi ca factor determinant în cadrul ecua iei cererii
de for

de munc .

Ecua iile cererii de for

de munc includ, prin urmare, atât nivelul curent cât i cel

anterior al costurilor cu for a de munc , precum

i num rul de angaja i din anul

precedent, impreun cu alte variabile specifice care influen eaz decizia de extindere
a activti ii economice: cererea agregat intern pentru sectorul de servicii de pia

i

cererea agregat total pentru sectorul bunurilor comercializabile pe pia a extren .
Num rul de angaja i din sectorul public

i din secorul agricol, precum

i num rul

lucr torilor neretribui i sunt considerate variabile exogene ale modelului. Valoarea lor
este stabilit în cadrul modelului LINK. IPC este func ie de cre terea costurilor cu for a
de munc

i de deflatorul PIB-ului, care este considerat exogen modelului (joac rolul

unei ancore). Coeficien ii din ecua ia IPC-ului sugereaz

c

o treime din varia ia

acestuia se poate atribui cre terii costurilor agregate cu for a de munc , în timp ce
dou treimi sunt atribuite cre terii deflatorului PIB.
In ecua iile sectoriale, variabila IPC este valoarea a teptat

a IPC-ului, conform

ipotezei de a tept ri ra ionale. Determinând IPC-ul pe baza salariilor, spirala salariipre uri, bine documentat în studiile asupra economiei române ti, este închis .
Cu ajutorul variabilei exogene num rul lucr torilor neretribui i, determinat în modelul
LINK, modelul d
calcului ratei

estimatori ai evolu iei for ei de munc

omajului. Se presupune c

defini iei BIM (Biroul Interna ional al Muncii).

i poate fi folosit pentru

omajul estimat este

omajul conform

Aceasta este partea modelului unde se introduc modific rile în contribu iile asigur rilor
sociale. Deoarece angaja ii negociaz

salariile brute, reducerea constribu iei la

asigur rile sociale pe partea salaria ilor apare ca o cre tere a salariului net. Prin
urmare, m sura de reducere a contribu iei pe partea angaja ilor este cuantificat cu
ajutorul unei variabile dummy introdus în ecua ia salariului net. Din punct de vedere
al angajatorilor, sc derea contribu iei la asigur rile sociale este v zut ca o sc dere a
costului cu for a de munc

i este cuantificat cu ajutorul unei variabile dummy inclus

în ecua ia costurilor cu for a de munc .

2.2.

Cadrul macroeconomic

Modelul macroeconomic utilizat in acest bloc modeleaz formarea PIB-ului din punct
de vedere al utiliz rilor finale. Din acest punct de vedere, identitatea contabil descrie
PIB-ul ca fiind format prin însumarea urm toarelor componente: consumul privat,
consumul guvernamenal, modificarea stocurilor, formarea brut

de capital fix

i

exporturile nete. Fiecare din componentele PIB-ului men ionate anterior este estimat
în model pe baza identit iilor sau a defini iilor.
PIB-ul este ob inut prin însumarea cererii agregate brute i a exporturilor nete. Cererea
agregat brut este ob inut pe baza defini iei contabile ca suma consumului privat,
consumului guvernamental, stocurilor i a form rii brute de capital fix. Consumul privat
este o func ie de resursele monetare ale popula iei i de auto-consum. Coeficientul
mare al ultimei indic

importan a pe care auto-consumul o are în determinarea

consumului privat.
Excedentul brut de exploatare este func ie de valoarea ad ugat

brut

din care se

scad costurile totale cu for a de munc . Aceast rela ie se ob ine din defini ia contabil
i, pentru simplificare, excedentul brut de exploatare, în modelul nostru, este asimilat
profitului. Coeficientul unitar al variabilei indic

o divizare stabil

a valorii ad ugate

brute între angaja i i angajator.
Consumul guvernamental este construit prin corelare cu cheltuielile bugetare.
Formarea brut de capital fix este ob inut ca o func ie de investi ii, cu un coeficient de
corela ie ce este foarte aproapiat de unitate. Investi iile sunt estimate ca func ie de

rata real a dobânzii, evolu ia profiturilor în anul curent i anul precedent, precum i de
cheltuielile

bugetare

coeficien ilor indic

pentru

cercetare-dezvoltare.

Nivelul

de

semnifica ie

al

resursele interne ale firmei ca fiind pricipalul determinant al

procesului investi ional în România, în timp ce pre ul la care se poate ob ine creditul
(rata dobânzii) exercit o influen

marginal . Aceast concluzie este consistent cu

concluziile altor studii recente (raportul OECD/EBRD despre IMM-uri). Cheltuielile
bugetare pentru cercetare-dezvoltare au un efect foarte redus asupra investi iilor.
Ultima component

a PIB-ului sunt exporturile nete, definite ca exporturi minus

importuri. Importurile sunt estimate ca func ie a varia iei consumului privat i a form rii
brute de capital fix, precum i a varia iei în rata de schimb. Coeficientul supraunitar al
primei variabile sugereaz c unei cre teri a consumului îi corespunde o cre tere mai
mare a importurilor, deci importurile sunt mai volatile decât consumul.
Exporturile sunt definite ca func ie de modificarea importurilor i de rata de schimb.
Cu aceasta avem toate variabilele necesare pentru a calcula PIB-ul pe partea
utiliz rilor finale.

2.3.

Componentele bugetului consolidat guvernamental

Ultimul bloc al modelului este bugetul consolidat. Suntem interesa i atât de cheltuieli
cât i de venituri, precum i de deficitul bugetar definit ca venituri minus cheltuieli.
Scopul principal al studiului este de a analiza efectul pe care sc derea proiectat a
contribu iilor la asigur rile sociale îl va avea asupra bugetului consolidat i asupra
deficitului.
2.3.1. Veniturile bugetului general = veniturile bugetului consolidat general sunt
compuse din venituri directe, indirecte i alte venituri nefiscale.
VENITURI DIRECTE
Veniturile directe sunt urm toarele: veniturile din impozitul pe profit, veniturile din
impozitul pe salariu, veniturile din contribu iile sociale

i alte venituri directe,

considerate exogene. Veniturile din impozitul pe profit sunt modelate ca func ie de
excedentul brut de exploatare, dat fiind rata impozitului mediu. Veniturile din impozitul
pe salariu sunt func ie de salariul brut aplicat întregii popula ii angajate (ipoteza

implicit

este c

exist

o armonizare a veniturilor între persoanele retribuite i cele

neretribuite), dat fiind rata impozitului pe salariu mediu.
Veniturile contribu iilor sociale sunt alc tuite din:
-

Veniturile din fondurile de pensii (veniturile fondului CAS + veniturile pensiei

suplimentare+ fondul de pensii pentru lucr torii agricoli)
-

Veniturile fondului de s n tate

-

Veniturile fondului de omaj

Veniturile din contribu iile sociale sunt estimate ca func ie de salariu brut aplicat numai
persoanelor salariate, dat fiind rata cumulat a contribu iilor pentru asisten

social .

Ultimele componente ale veniturilor, alte venituri directe, sunt considerate exogene.
VENITURI INDIRECTE
Veniturile indirecte sunt alc tuite din TVA, taxe vamale, i alte venituri indirecte.
TVA-ul i accizele sunt func ie de valoarea ad ugat brut

i de rata medie a TVA-

ului, în timp ce taxele vamale sunt func ie de importurile totale i de rata medie a taxei
vamale. Alte venituri indirecte sunt considerate exogene.
ALTE VENITURI (în general nefiscale) sunt considerate de asemenea exogene.
Prin urmare veniturile bugetare pot fi ob inute prin însumarea componentelor definite
mai sus.
2.3.2. Cheltuieli ale guvernului = (cheltuielile bugetului consolidat) con in cheltuielile
asigur rilor sociale, cheltuielile pentru s n tate, cheltuielile pentru educa ie, cheltuielile
pentru cercetare-dezvoltare, i alte cheltuieli. Cheltuielile asisten ei sociale acoper
pensii, aloca ii, ajutoare de
func ii de IPC

omaj, etc. Aceste cheltuieli sunt estimate separat ca

i de num rul persoanelor asistate. Celelalte cheltuieli bugetare:

cheltuielile pentru s n tate, educa ie, cercetare-dezvoltare i alte cheltuieli nu sunt
estimate aici. Ele sunt importate din modelul LINK.
Cu ace ti estimatori cheltuielile bugetare pot fi ob inute prin însumarea componentelor
definite mai sus. Ecua iile sunt estimate individual prin metoda celor mai mici p trate,
dup care modelul ce include i identit ile este rezolvat. Aceast metod este folosit
frecvent în analiza fenomenelor de tranzi ie/serii de timp scurte, deoarece num rul
redus de grade de libertate nu permite folosirea unor metode sofisticate de estimare a

sistemului de ecua ii. Pentru a nu face inferen e statistice pe serii de timp
nesta ionare, toate ecua iile sunt estimate în diferen e.
In afar

de teste de diagnostic pentru fiecare ecua ie, consisten a modelului este

verificat

prin simul ri dinamice pentru întreaga perioad

de estimare (1992-2000).

Modelul s-a dovedit stabil la pragul de 10% în toate cazurile. Modelul ofer rezultate
precise pentru toate variabilele macroeconomice. Rezultatele simul rii care nu sunt
prezentate aici pot fi ob inute, la cerere, de la autori.
Listarea modelului i a simbolurilor folosite sunt prezentate în Anexa 2.

3. Prognoze i scenarii asociate

Scenariul de baz , care pleac

de la prezum ia nici-unei modific ri în fiscalitatea

asociat sistemului de asigur ri sociale, este rulat cu ajutorul modelului descris, pentru
a produce valori de referin

pentru variabilele de interes din economie, pentru

perioada 2001-2005 (perioada de prognoz ).
Au fost implementate patru scenarii diferite, i anume:
SC_01: În 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu ia la asigur rile sociale, împ r it între angaja i i angajatori dup cum
urmeaz : 2.67% din partea angajatului i 2.33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat , în 2005, de o a doua reducere de 5%, împ r it în mod egal între angaja i i
angajator.
SC_02: În 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu ia la asigur rile sociale, împ r it între angaja i i angajatori dup cum
urmeaz : 2.67% din partea angajatului i 2.33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat , în 2005, de o a doua reducere de 3%, împ r it în mod egal între angaja i i
angajator.
SC_03: În 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale de impozitare
privind contribu ia la asigur rile sociale, împ r it între angaja i i angajatori dup cum
urmeaz : 2.67% din partea angajatului i 2.33% din partea angajatorului. Aceasta va fi
urmat , în 2005, de o a doua reducere de 7%, împ r it în mod egal între angaja i i
angajator.
SC_04: Acest scenariu implementeaz

programul dup

cum se propune în Acordul

pentru Pactul Social semnat în iulie 2002 (Guvern – sindicate), i anume, o împ r ire a
reducerii propuse, între angajatori i angaja i, constând în 4.67% din partea angajatului
i numai 0.33% din partea angajatorului.
Potrivit procedurii standard, efectul m surii implementate se estimeaz comparativ cu
scenariul de baz (% de cre tere suplimentar în diverse scenarii, peste cre terea din
scenariul de baz , dac nu se specific altfel).

3.1. Evolu iile de pe pia a for ei de munc
Num rul de salaria i
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.87%

1.87%

1.87%

0.30%

2004

2.15%

2.15%

2.15%

0.41%

2005

4.46%

3.57%

5.31%

0.45%

Gradul de ocupare
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

0.98%

0.98%

0.98%

0.16%

2004

1.13%

1.13%

1.13%

0.21%

2005

2.36%

1.90%

2.82%

0.24%

Salariul mediu real brut
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.80%

1.80%

1.80%

1.67%

2004

2.18%

2.18%

2.18%

2.01%

2005

5.70%

5.09%

6.31%

2.57%

SC_03

SC_SP

Salariul mediu nominal
SC_01

SC_02

2003

12.55% 12.55% 12.55% 28.53%

2004

14.01% 14.01% 14.01% 32.52%

2005

27.92% 23.16% 32.47% 37.84%

Num rul de omeri conform defini iei BIM
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

-4.06%

-4.06%

-4.06%

-0.65%

2004

-4.83%

-4.83%

-4.83%

-0.88%

2005

-8.97%

-6.86%

-11.01% -0.70%

Din punct de vedere al pie ei for ei de munc , efectul reducerii contribu iei pentru
asigur rile sociale este pozitiv în toate cazurile analizate. Acesta const într-o cre tere
a num rului de salaria i, a gradului de ocupare a for ei de munc , a salariilor, atât
brute cât i nete, precum i într-o reducere a num rului de omeri. În mod categoric,
cel de al patrulea scenariu dep

e te în performan e scenariul fundamental

(men inerea ratei de impozitare), dar atunci când este comparat cu celelalte trei,
devine evident c

se situeaz

deta at pe locul patru din punct de vedere al

performan elor economice: num rul de omeri, care reprezint o problem deosebit
de sensibil , scade în primele trei scenarii, cu 3% în 2003 i 4% în 2004, în plus fa
de cel de al patrulea. Principala explica ie este legat

de distribu ia reducerii de

impozit între angaja i i angajatori. Reducerea ratei de impozitare pentru angajatori
conduce la sc derea costurilor medii cu for a de munc

i, de aceea, la cre terea

cererii, de unde un grad mai ridicat de ocupare a for ei de munc

i un nivel redus al

num rului de omeri. Pe termen lung, efectul reducerii costurilor cu for a de munc se
va reflecta

i în salariile brute, de aceea muncitorii vor beneficia de o cre tere a

gradului de utilizare a for ei de munc

precum i de salarii mai mari.

Pentru angaja i, reducerea ratei de impozitare duce la men inerea constant
salariului brut dar o cre tere a salariului net, de unde o cre tere a
infla ioniste. Pia a for ei de munc

nu se confrunt

cu o lips

a

presiunii

de ofert , care s-ar

atenua prin câ tiguri mai mari, problema fiind, mai degrab , cererea de for

de munc

redus , care ar putea fi redresat prin diminuarea costurilor cu for a de munc . De
aceea, orice m sur
dep

menit

s

duc

la reducerea costurilor cu for a de munc

e te performan ele m surilor menite s provoace cre terea câ tigurilor salariale.

Cel de al patrulea scenariu fiind eliminat, ca fiind cel mai pu in performant din punct de
vedere al pie ei for ei de munc , ne îndrept m aten ia asupra celor trei scenarii
r mase. De vreme ce acestea difer numai din punct de vedere al dimensiunii celei
de-a doua reduceri, planificat pentru 2005, ele produc rezultate similare în primii doi
ani. Cea mai bun performan

economic este ob inut în cazul celui de al treilea

scenariu, care propune cea mai mare sc dere (7%) a nivelului ratei de impozitare din
etapa a doua, cauza fiind tocmai faptul c propune cea mai mare reducere a ratei de
impozitare.

3.2. Indicatorii macro-economici
Cererea agregat real
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.01%

1.01%

1.01%

0.46%

2004

2.39%

2.39%

2.39%

1.19%

2005

3.41%

2.94%

3.90%

1.46%

Cererea intern agregat real
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.09%

1.09%

1.09%

0.51%

2004

2.64%

2.64%

2.64%

1.33%

2005

3.82%

3.30%

4.35%

1.66%

SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

0.81%

0.81%

0.81%

0.23%

2004

2.23%

2.23%

2.23%

0.75%

2005

3.16%

2.88%

3.45%

1.02%

SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

0.74%

0.74%

0.74%

0.36%

2004

1.53%

1.53%

1.53%

0.80%

2005

1.66%

1.41%

1.93%

0.77%

Investi iile

PIB real

Indicele pre urilor de consum
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.07%

1.07%

1.07%

1.83%

2004

1.16%

1.16%

1.16%

2.14%

2005

3.05%

2.40%

3.70%

2.73%

Balan a comercial (% din PIB)
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

-0.41%

-0.41%

-0.41%

-0.18%

2004

-1.69%

-1.69%

-1.69%

-0.79%

2005

-4.35%

-4.04%

-4.66%

-1.89%

Profituri (Excedentul Brut de Operare)
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.95%

1.95%

1.95%

0.55%

2004

2.71%

2.71%

2.71%

1.03%

2005

3.89%

3.21%

4.57%

1.03%

SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.44%

1.44%

1.44%

0.67%

2004

3.20%

3.20%

3.20%

1.67%

2005

4.66%

3.95%

5.39%

2.03%

Consumul privat

Efectele pozitive asupra st rii economice globale sunt certe: produsul intern brut i
cererea agregat , precum

i profiturile

i investi iile, prezint

rate mai înalte de

cre tere. În toate cazurile, efectul principal al m surii se repercuteaz
consumului privat. Cre terea suplimentar

asupra

în domeniul consumului privat este

acoperit de un surplus de ofert intern , dar i de creterea importurilor, ducând la o
deteriorare a balan ei comerciale. Aceast

deteriorare este propor ional

produs asupra cre terii produsului intern brut, ceea ce confirm

cu efectul

dependen a de

importuri a dezvolt rii României. Efectul asupra infla iei provine din

i urm re te

cre terea venitului disponibil, generând o spiral infla ionist de tip salarii-pre uri.

3.3. Variabilele de buget
3.3.1. Veniturile bugetare (valori nominale)
Total
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.12%

1.12%

1.12%

0.71%

2004

1.41%

1.41%

1.41%

0.94%

2005

3.12%

2.86%

3.38%

1.11%

Veniturile bugetare mai mari pot fi explicate prin faptul c m sura va genera cre terea
bazei de impozitare (atât prin num r de angajati, cât i prin profituri), precum i venituri
sporite din taxa pe valoare ad ugat (din cre terea consumului) i din taxe vamale
(cre terea importurilor).
Taxe vamale
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.67%

1.67%

1.67%

0.73%

2004

5.27%

5.27%

5.27%

3.38%

2005

10.88% 10.10% 11.69% 7.64%

TVA i accize
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

0.74%

0.74%

0.74%

0.36%

2004

1.51%

1.51%

1.51%

0.79%

2005

1.61%

1.36%

1.87%

0.75%

Venituri din impozitul pe profit
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.85%

1.85%

1.85%

0.52%

2004

2.58%

2.58%

2.58%

0.98%

2005

3.70%

3.05%

4.34%

0.98%

Venituri din impozitul pe venit personal

SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

1.73%

1.73%

1.73%

1.61%

2004

2.10%

2.10%

2.10%

1.93%

2005

5.48%

4.89%

6.06%

2.47%

Venituri din impozitele pentru asigur ri sociale
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

2.32%

2.32%

2.32%

1.47%

2004

3.06%

3.06%

3.06%

1.93%

2005

7.32%

6.84%

7.80%

2.25%

3.1.1. Cheltuielile bugetare
Total
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

0.10%

0.10%

0.10%

0.33%

2004

0.10%

0.10%

0.10%

0.45%

2005

0.30%

0.15%

0.45%

0.65%

Aceast

m sur

va genera o cre tere suplimentar

la nivelul cheltuielilor bugetare

pentru securitate social în cadrul celui de-al patrulea scenariu, ca urmare a faptului
c reducerea omajului va fi mai atenuat în acest caz. Nivelul cheltuielilor va cre te
indubitabil, datorit cre terii cheltuielilor pentru fondul de pensii:
Cheltuieli sociale
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

0.33%

0.33%

0.33%

1.12%

2004

0.28%

0.28%

0.28%

1.30%

2005

0.82%

0.40%

1.25%

1.67%

Cheltuieli cu fondul de pensii

SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

0.67%

0.67%

0.67%

1.14%

2004

0.72%

0.72%

0.72%

1.33%

2005

1.89%

1.49%

2.30%

1.69%

Cheltuieli cu fondul de omaj
SC_01

SC_02

SC_03

SC_SP

2003

-1.29%

-1.29%

-1.29%

1.09%

2004

-1.75%

-1.75%

-1.75%

1.22%

2005

-3.72%

-4.25%

-3.18%

1.64%

Pentru 2003

i 2004, cre terea veniturilor bugetare, de 1.12%, respectiv 1.41% în

raport cu scenariul fundamental, trebuie subliniat sub dou aspecte.
În primul rând, având în vedere faptul c
document presupune c

modelul pe care l-am construit în acest

toate impozitele au acelea i rate anterioare de colectare,

rezult c m sura în sine ar putea aduce o îmbun t ire, mai ales în bugetul de pensii.
Mai mult, deoarece s-a stabilit c se va urm ri realizarea unei astfel de sc deri a ratei
contribu iei sociale numai dac

este înso it

de o reform

a administra iei fiscale,

rezult c , în ceea ce prive te veniturile bugetare, cre terea s-ar putea s fie chiar mai
mare.
În al doilea rând, din punct de vedere al politicii economice, autorit ile ar putea utiliza
veniturile suplimentare pentru a consolida factorii care au contribuit la acest efect
pozitiv (fie printr-o reducere ulterioar , în 2005, a ratei contribu iei sociale, fie prin
intensificarea reformei în domeniul administra iei fiscale). Pe de alt parte, autorit ile
ar putea utiliza aceste venituri suplimentare, pur

i simplu, pentru cre terea

cheltuielilor sociale, cum ar fi cele din domeniul educa iei sau al s n t ii, cu scopul
de a atenua decalajul fa

de Uniunea European .

În ceea ce prive te contribu ia diverselor impozite la veniturile bugetare, modelul arat ,
conform a tept rilor, c veniturile din contribu ia social

i cele din impozitul pe profit

vor înregistra cea mai mare cre tere în cadrul impozitelor directe. Din punctul de

vedere al teoriei selec iei publice, specific
important s

men ion m c

economiei politice, este de asemenea

efectele sunt cu atât mai benefice cu cât distribu ia

reducerii care se aplic ratei contribu iei pentru asigur rile sociale este mai echilibrat
- cazul primelor trei scenarii, deoarece, comparativ cu cel de al patrulea scenariu,
rezultatele sunt mai bune pentru ambele tipuri de venituri. În ceea ce prive te
impozitele indirecte, datorit unui consum sporit, vor cre te atât veniturile din TVA cât
i cele din taxe vamale.
Referitor la structura cheltuielilor bugetare, cel mai important aspect revelat de model
arat c , cheltuielile sociale vor cre te într-un ritm mai alert decât totalul cheltuielilor.
Aceasta se datoreaz

în principal faptului c , în perioada urm toare, cheltuielile cu

pensiile vor cre te din cauza evolu iei demografice.
Un alt element, care trebuie men ionat, este alegerea modului de distribuire, între
angaja i i angajatori, a reducerii aplicate contribu iei sociale, conform diferen ierii între
primele trei scenarii i cel de al patrulea. În privin a veniturilor bugetare, este evident
c exist un avantaj real în alegerea unei distribu ii mai echilibrate (2.67/2.33, ca în
primele trei scenarii), preferabil

ipotezelor celui de al patrulea scenariu, deoarece

prima ipotez conduce la o cre tere mai mare a veniturilor (1.12% în raport cu numai
0.71%). Avantajul se men ine i în ceea ce prive te veniturile din contribu ia social ,
deoarece o distribu ie mai echilibrat va contribui la m rirea bazei de impozitare i la
despov rarea angajatorilor.
Cel mai interesant este faptul c , în ansamblu, cheltuielile bugetare ar putea fi
semnificativ mai mari în cel de al patrulea scenariu comparativ cu primele trei. Cauza
ar putea fi diferen a de cheltuieli sociale care ar înso i distribu ia din cel de al patrulea
scenariu. Într-adev r, cre terea cheltuielilor sociale pentru 2003 este de 0.10%, în
primele trei scenarii, în timp ce în cel de al patrulea este de 0.33%, decalajul m rinduse în 2004. De vreme ce distribu ia din cel de al patrulea scenariu favorizeaz
angaja ii, nu poate s sprijine întreprinz torii în vederea cre terii profitului. De aceea,
întreprinz torii vor avea mai pu in capital de investit i astfel, este pu in probabil ca
gradul de ocupare a for ei de munc s poat fi crescut. În consecin , nu exist nici
un fundament pentru cre terea consumului popula iei dincolo de efectele directe ale
cre terii veniturilor reale.

Efectul comparativ al distribu iilor se reflect

i în evolu ia produsului intern brut. Astfel,

cre terea produsul intern brut în primele trei scenarii este mai mare cu 0.38 puncte
procentuale fa

de cea din scenariul patru. Dup cum s-a men ionat deja, impozitul

privind contribu ia social

va favoriza cu predilec ie consumul privat

i de aceea,

cre terea produsului intern brut î i are originea în cre terea cererii agregate totale
reale. Cu toate astea, i dup cum s-a men ionat mai sus, cu cât distribu ia reducerii
de impozit este mai echilibrat , cu atât este mai probabil ca aceast cre tere s se
reflecte în cre terea consumului, deoarece conduce mai rapid la cre terea gradului de
ocupare a for ei de munc
În concordan

i, prin asta, la o suplimentare a cererii.

cu aceast teorie, modelul certific faptul c se vor ob ine rezultate mai

bune de la o distribu ie mai echilibrat , deoarece contribu ia investi iei la cre terea
produsului intern brut este, categoric, mai mare în primele trei scenarii decât în cel de
al patrulea. Într-adev r, cre terea investi iei în 2003 este 0.81% în primele trei scenarii,
comparativ cu numai 0.23% în cel de al patrulea.
Pericolul care zace în spatele acestei cre teri a consumului privat este deteriorarea
balan ei de pl i, de vreme ce consumul suplimentar va fi acoperit par ial prin
importuri. În mod evident, aceasta este singura variabil

care va avea mai multe

rezultate negative în primele trei scenarii decât în cel de al patrulea. Totu i, chiar dac
modelul arat o oarecare deteriorare a balan ei de pl i, aceasta nu anuleaz evolu ia
pozitiv a produsului intern brut. Într-adev r, o astfel de frân în calea dezvolt rii este
semnificativ diminuat , în cazul primelor trei scenarii, de perspectiva unei mai mari
cre teri a investi iei, aceasta fiind baza unei cre teri economice solide.
În general, modelul arat

c

pentru buget, urmarea acestei m suri va însemna o

îmbun t ire a deficitului bugetar. Într-adev r, de vreme ce veniturile bugetare vor
cre te într-un ritm mai accentuat decât cheltuielile, rezult c deficitul se va diminua.

4. Riscuri, incertitudini i direc ii de dezvoltare

Conform modelului nostru, unei sc derii cu 1% a ratei contribu iei la asigur rile sociale
îi corespunde, în primul an de la implementare, o cre tere a PIB-ului de 0.15% (0.07%
în scenariul 4) i o cre tere a salaria ilor cu 0.19% (respectiv 0.03%). Aceasta implic

o cre tere a productivit ii muncii stimulat

de o cre tere a investi iilor cu 0.20%

(0.045%). Pe partea cererii, o sc dere cu 1% a ratei contribu iei asigur rilor sociale
implic o cre tere cu 0.25% (0.09%) a cererii agregate i o cre tere cu 0.28% (0.13%)
a consumului privat. Inciden a mai puternic a efectului pe partea de cerere decât pe
partea de ofert este atenuat prin cre teri de pre uri de 0.21% (0.36%), în timp ce
balan a comercial se deterioreaz cu echivalentul a 0.08% din PIB (respectiv 0.03%).
Impactul asupra bugetului consolidat este de asemenea pozitiv, cheltuielile crescând
mai pu in decât veniturile.
Rezultatele sunt pozitive i corespund implica iilor teoretice, dar sunt preliminare, i
trebuie privite cu o oarecare circumspec ie. Exper ii consider

c

un efect pozitiv

imediat al unei relax ri fiscale asupra economiei nu este imposibil, dar nu este cert.
Contra-argumentul stadard este c ciclurile de produc ie sunt, în cele mai multe cazuri,
lungi. Se ad ug

la aceasta faptul c , datorit

specificit ii dinamice a agregatelor

macroeconomice din România, coeficien ii din modelul nostru sunt baza i pe un
comportament reactiv al agen ilor economici la ocuri de costuri – sc derea num rului
de angaja i în fa a cre terilor costurilor cu for a de munc , de exemplu.
Elasticit ile ar putea s nu fie simetrice fa
exist

de ocurile pozitive i negative, dar nu

informa ii suficiente pentru a stabili aceasta in contextul modelului. In plus,

datorit num rului mic de observa ii nu s-a putut introduce în model o structur a lagurilor suficient de complex pentru a reflecta mai bine optimul vizavi de introducerea
reformei.
Argumentul pro ar putea fi c oferta în România este restric ionat sever în aceast
perioad

i c

exist

poten ial pentru a r spunde la aceast

reform

fiscal . De

asemenea, programul guvernamental curent este credibil i m surile au fost anun ate
suficient de devreme pentru ca agen ii economici s

planifice dezvoltarea activit ii

economice i a noilor investi ii luand în calcul aceast relaxare.
Riscul cel mai mare în estima iile noastre este legat de o întârziere semnificativ în
r spunsul ofertei. In acest caz, cre terea consumului ar putea ap rea imediat ce se
implementeaz sc derea în taxe, iar în cazul în care oferta nu va reac iona imediat, se
va resim i prin efecte, în principal negative în faza ini ial , asupra infla iei i/sau a
contului curent

i implicit asupra deficitului. Dar, veniturile adi ionale ale agen ilor

economici vor contribui, în cele din urm , la cre terea economic , fie în mod direct, fie
prin sc derea arieratelor.
Studiul poate fi aprofundat în trei direc ii.
In primul rând, se poate construi un model similar folosind variabile cu o frecven
mare. Din nefericire, nu exist

mai

date trimestriale sau lunare legate de conturile

na ionale, în mod special pe partea de cerere.
Limit rile actuale rezultate din structur

s rac

de lag-uri poate fi dep

it

i prin

utilizarea de elasticit i variabile ceea ce va duce la construirea de limite de varia ie a
variabilelor endogene. Aceasta este a doua direc ie posibil

i este planificat ca un

pas ulterior.
In final, includerea unui bloc monetar în model ar putea introduce anumite leg turi
care lipsesc explicit în prezent (de exemplu rela ia IPC – rata de schimb). De
asemenea, modific rile structurale induse de testarea unor elasticit i diferite asupra
sectoarelor pot avea un impact asupra deflatorului PIB-ului, care este considerat, în
prezent, exogen.

