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III.  REZUMAT 

 
Economiile naţionale evoluează într-un teritoriu din ce în ce mai extins, pe fondul 

faptului că fenomenul globalizării obţine noi valenţe. Amprenta mondializării asupra 

economiilor naţionale trebuie considerată din ce în ce mai serios, impunându-se adaptarea 

continuă a mecanismelor economice, sociale şi politice, la evoluţia evenimentelor internaţionale. 

Focusarea intensă către venituri, fie ca este vorba de resurse bugetare, profituri, 

dividende, salarii, este tot mai acerbă. Statele naţionale se luptă pentru propriile interese 

economice, încercând să găsească soluţii pentru creşterea şi dezvoltarea propriilor economii, în 

vederea menţinerii sau ridicării nivelului de trai al populaţiei.  

În acest context, rolul finanţelor este covârşitor, întrucât acestea sunt instrumente utilizate 

de stat pentru acţiunile sale în economie, pentru îndeplinirea obiectivelor de politică economică 

şi socială. Folosind pârghiile financiare, statul intervine în activitatea economică şi socială, prin 

intermediul sistemului veniturilor bugetare, realizându-se repartiţia judicioasă a produsului 
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naţional brut, echilibrarea şi stabilitatea bugetului de stat, a bugetelor locale, controlului 

financiar. 

Lumea  contemporană este un rezultat al evoluţiilor anterioare, cumulând o vastă 

experienţă socială. Întreaga „mişcare” a societăţii umane  a precedat momentul actual, cu 

proporţiile lui, multe superioare etapelor de până acum, facilitând, într-o abordare conştientă, 

proiecţiile evoluţiilor viitoare.  

Iniţial, gândirea economică a fost un reflex al celei religioase perpetuată în texte cu 

însemnătate sacrosanctă, ea lăsând în urmă acest mediu al gândirii morale, religioase, filozofice 

şi politice tocmai în epoca modernă. În perioada antică, odată cu apariţia primelor forme de 

organizare statală au fost semnalate primele acte juridice scrise, precum Codul lui Hammurabi, 

necesar reglementării vieţii economice şi sociale. Au urmat Vechiul şi Noul Testament, 

documente ce reprezintă o nouă concepţie religioasă şi o nouă atitudine despre viaţa socială sau 

despre dezvoltarea economiei marfare. Primul salt în gândirea economică universală ce trebuie 

menţionat este apariţia  scolasticii, curent care a contribuit la educaţia poporului şi dezvoltarea 

meşteşugurilor. 

Apariţia statului modern şi trecerea de la feudalism la capitalism a reprezentat un punct 

cotitură în evoluţia gândirii economice şi nu numai, foarte mulţi cărturari ai vremurilor 

respective exprimându-şi ideile în scris şi îmbogâţind patrimoniul cunoaşterii universale. Dintre 

aceştia îi amintim, într-o oarecare cronologie, pe Jean Bodin, Niccolodi Bernardodei 

Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de 

Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, Jean Jacques Rousseau, Luis de Ortiz, Count-Duke of 

Olivares ş.a. 

Cei menţionaţi sunt doar câţiva dintre titanii ştiinţei economice care au lăsat urmaşilor 

gândirea raţionalistă, curentul iluminist,  mercantilismul (francez, german sau industrial), teoria 

contractului social, au pus bazele liberalismului etc. Ideile valoroase lansate de aceştia au stat la 

baza politicilor de conducere a statului, a gestionării banului public (care era obţinut prin 

folosirea fiscalităţii adică a impozitelor şi taxelor). Cu alte cuvinte, întotdeauna a existat o 

preocupare intensă pentru economie, pentru acumulare, pentru fiscalitate, pentru stat, fără aceste 

elemente societatea umană neputând să îşi continue drumul şi evoluţia către Conteporaneitate. 
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Liberalismul, un curent ideologic şi social-politic care promovează libertatea şi egalitatea 

în drepturi, un cuvânt sonor care are ca esenţă constituţionalismul, democraţia liberală, alegeri 

libere şi corecte, drepturile omului, comerţul liber, precum şi libertatea religioasă, îşi face 

apariţia urmare unor confruntări între mercantilişti şi fiziocraţii “conduşi” de Francois Quesnay.  

Fiziocraţii au lansat formula ”laissez faire, laissez passer, le monde va de lui meme” care 

se traduce prin ”lăsaţi să se facă, lăsaţi să treacă, lumea merge de la sine” sau altfel spus, “lăsaţi 

lucrurile să-şi urmeze cursul firesc”, vizând în mod concret necesitatea înlăturării piedicilor şi 

restricţiilor din domeniul producţiei şi comerţului. Liberalismul a fost promovat iniţial de Adam 

Smith şi a avut continuatori de marca, precum: Jean Baptiste Say, Thomas R. Maltus, David 

Ricardo, John Stuart MiIl sau Leon Walras. 

Împotriva teoriilor liberale s-au ridicat o serie de intelectuali, apropiaţi de teoriile 

socialiste sau comuniste, precum: Simone de Sismondi, Henri de Saint Simon, Robert Owen, 

Charles Fourier, Louis Blanc, Pierre Joseph Proudhon şi Karl Marx. Contra doctrinei liberale a 

şcolii clasice engleze s-a ridicat şi şcoala istorică germană, care prezintă altă gândire cu privire la 

problemele, metodele şi scopul economiei politice. Economiştii germani (Friedrich List şi Adolf 

Wagner) consideră statul drept un agent activ al progresului economic, fiind adepţii 

intervenţionismului. 

Dirijismul economic care, într-o primă fază, a fost mai mult un intervenţionism accentuat, 

îl are ca reprezentant de seamă pe John Maynard Keynes, a cărui contribuţie economică trebuie 

privită din perspectiva confruntării cu primul război mondial şi criza economică din perioada 

interbelică. 

Neoliberalismul (cu reprezentanţii săi Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Maurice 

Allais, Lionel Robbins, Walter Eucken, Ludwig Erdhardt), un curent economic a cărei apariţie  a 

avut la bază confruntarea de idei dintre dirijişti şi economiştii clasici sau neoclasici, i-a 

determinat pe liberali să îşi îmbunătăţească teoriile economice şi să le racordeze la realitatea din 

perioada respectivă. 

Monetarismul, curent de gândire care relevă că echilibrul economiei de piaţă s-ar realiza 

aproape automat, printr-un control oficial al masei banilor în circulaţie, admiţându-se o creştere 

anuală a ei cu un anumit procent, îl are ca reprezentant de seamă pe Milton Friedman. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Libertatea
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Egalitate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constitu%C8%9Bionalism&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Bie_liberal%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_omului
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comer%C8%9B_liber&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Libertate_religioas%C4%83
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La nivelul anilor ’70, s-a format un nou curent denumit „teoria anticipărilor raţionale” 

promovat de economiştii Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro şi John Wallace, care are 

ca idee centrală judecata că datorită aşteptărilor raţionale ale oamenilor, statul nu poate înşela 

populaţia prin măsuri economice sistemice. 

Anii ’80 au adus în gândirea economică teoria ofertei cu principalii reprezentanţi: Arthur 

Laffer, Paul Craig Roberts şi Norman Ture. Curentul de gândire a fost unul antidirijist, 

apreciindu-se faptul că aceste idei ar stagna productivitatea prin intermediul sistemului fiscal 

care distruge iniţiativa şi determină neajunsuri pe linia recompenselor posesorilor factorilor de 

producţie: munca, natura, capitalul şi managementul.  

În concluzie, teoria economică a însoţit şi sprjinit în mod constant practica economică, 

însă nu a reuşit să rezolve problemele cu care s-au confruntat economiile naţionale, întotdeauna 

născându-se alte provocări ce au determinat schimbări în opiniile marilor economişti ai lumii.   

Economia naţională reprezintă un ansamblu de activităţi nemijlocit productive şi 

neproductive, istoriceşte constituite, desfăşurate în cadrul graniţelor naţionale ale unui stat şi este 

expresia diviziunii şi cooperării muncii în cadrul statului şi al naţiunii ca entităţi istorice 

distincte. 

Dezvoltarea economică a unei ţări evidenţiază ansamblul transformărilor cantitative şi 

calitative ce survin în structurile economico-sociale şi ştiinţifico-tehnice, în mecanismele 

economice, precum şi în modul de gândire şi în comportamentul  economic al oamenilor. 

Creşterea economică reprezintă o evoluţie ascendentă a economiei naţionale, pe termen 

mediu şi lung, dar care nu exclude oscilaţii conjuncturale, chiar şi regrese economice temporare. 

 În plan teoretic, dar şi practic relaţia “creştere-dezvoltare economică” este o relaţie 

mediată de la parte spre întreg: creşterea economică-dezvoltare economică-progres economic-

progres social. 

Factorii creşterii economice sunt direcţi şi indirecţi. În categoria celor direcţi intră: 

resurse umane, resurse naturale, capitalul şi tehnologia. Factorii indirecţi ai creşterii sunt: 

dimensiunea cererii agregate, schimburile internaţionale, rata investiţiilor, cheltuielile de 

cercetare-dezvoltare, politicile financiară, monetară, bugetară şi fiscală, politica ecologică etc. 
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Dintre factorii creşterii, în lucrarea noastră am abordat doi dintre aceştia, precum capitalul uman 

şi resursele economice. 

În România, începând cu anul 1990 şi până în prezent (anul 2014), cheltuielile statului cu 

învăţământul nu au avut un nivel suficient, astfel încât să putem spune că, în calitate de factor al 

creşterii, capitalul uman a generat  o creştere şi dezvoltare economică pe măsura aşteptărilor. Cu 

alte cuvinte, în România investiţia intelectuală nu este tratată cu atenţia cuvenită, iar acest lucru 

va avea cu certitudine efecte negative pe termen mediu şi lung în planul creşterii şi dezvoltării 

economice. 

Deşi valoarea bogăţiilor solului şi subsolului românesc vehiculată de specialiştii români 

este imensă (de ordinul miliardelor de euro), economia românească nu este dezvoltată, iar nivelul 

de trai al populaţiei este scăzut. Ce se întâmplă ? 

Având în vedere faptul că, în ultimii ani, companiile din domeniile de exploatare a 

resurselor economice din ţara noastră (din domeniul mineritului, energiei electrice, sării etc) nu 

au înregistrat situaţii financiare pe măsura aşteptărilor, în raport cu potenţialul acestor sectoare, 

considerăm că managemtul instituit şi aplicat după anul 1989 a fost extrem de defectuos, fiind 

semnalate frecvent decizii arbitrare, influenţate politic sau din zona unor interese private, situaţie 

care nu este de natură să conducă la creşterea şi dezvoltarea economică a ţării noastre. 

După cel de al doilea război mondial, când majoritatea statelor participante în conflictul 

militar erau angajate în refacerea postbelică şi crearea condiţiilor pentru creştere şi dezvoltare 

economică, România a pierdut foarte mult din substanţa ei economică cu plata despăgubirilor de 

război, costuri mari care s-au adăugat celor generate efectiv de implicarea în conflagraţie.    

Influenţa sovietică (din perioada postbelică) a avut pentru economia românească efecte negative 

de mare anvergură, costurile acestei situaţii fiind suportate de populaţie. 

Anii ’90 au marcat economia românească prin existenţa şi manifestarea unor 

dezechilibre, urmare a modului în care a funcţionat economia de comandă. Concret,  

dezechilibrele la care ne referim au fost cele dintre sectorele producătoare de factori materiali de 

producţie şi cele producătoare de bunuri de consum, dintre industrie şi agricultură, dintre 

ramurile producţie materiale, sectorul serviciilor şi cel al infrastructurii, precum şi dintre 

ramurile producătoare de factori primari şi energie şi cele ce consumă aceste resurse. 



9 

 

  În perioada imediat postrevoluţionară, guvernele aflate la putere au pornit la drum în mod 

eronat de la ideea conform căreia în noua economie de piaţă statul nu trebuie să se implice activ 

în economie prin politici de creştere, limitându-se doar la măsuri legate de instaurarea statului de 

drept şi la asigurarea ordinii publice. 

Economia României, din perioada anilor 2010-2014, se manifestă ca un sistem modest 

structurat din punct de vedere instituţional, pe fondul perpetuării practicii intervenţiilor 

discreţionare din partea autorităţilor publice, de cele mai multe ori, supuse intereselor politice de 

conjunctură. De asemenea, submonetizarea afectează bunul mers al economiei în sensul că 

raportul dintre masa monetară şi produsul intern brut se situează la un nivel cu mult sub cel 

necesar unei funcţionări optime. Dintre problemele care ”macină” economia românească 

menţionăm corupţia şi evaziunea  fiscală precum şi  confruntarea cu o criză agrară.  

În concluzie, economia românească din prezent, are nişte determinări negative în trecutul 

ei anterevoluţionar cât şi postrevoluţionar. Pe acest fond, considerăm că pentru atingerea unui 

nivel de creştere şi dezvoltare care să permită ridicarea standardului de viaţă al poporului român,  

politica de creştere economică trebuie să vizeze, în principal, trei elemente: investiţiile în 

producţia de bunuri şi servicii, creşterea exporturilor şi a consumului intern. 

Bugetul de stat este un act foarte important din viaţa publică, întrucât el reprezintă 

”imaginea” financiară a programului de acţiune a statului pe un interval de un an. Acesta nu se 

întocmeşte fără a se ţine cont de anumite principii, statuate prin lege, astfel încât obţinerea 

resurselor financiare şi alocarea lor să se realize într-un mod optim, cu beneficii pentru toţi 

membrii societăţii, deci resursele societăţii nu pot fi atrase şi utilizate după bunul plac al 

decizionalilor politici aflaţi la guvernare, într-un anumit interval de timp. 

Cheia oricărui guvern care doreşte să ofere bunăstare pentru proprii cetăţeni este deficitul 

bugetar, adică aceea formă de dezechilibru al finanţelor publice în care cererea de resurse 

financiare publice este prea mare comparativ cu fondurile ce se pot constitui la nivelul statului 

pentru acoperirea lui.   Deficitul bugetar  nu era acceptat de către  economiştii clasici, echilibrul 

bugetar  fiind considerat “regula de aur” a gestiunii financiare publice. În teoria clasică, 

dezechilibrul bugetar este nociv, deoarece riscă să provoace inflaţie sau să impună creşterea 

impozitelor şi taxelor pentru acoperirea datoriei. În timp, economiştii şi-au schimbat frecvent 
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opinia cu privire la nocivitatea deficitului bugetar, unii considerându-l în anumite situaţii chiar 

benefic. 

În opinia noastră, situată undeva la graniţa teoriilor (lansate într-un sens sau în altul), 

deficitele bugetare nu sunt binevenite oricând şi nu trebuie menţinută succesiunea lor la nesfârşit, 

din două motive: perioada fiscală nu se identifică cu durata ciclului de afaceri, iar efectul pozitiv 

al deficitului bugetar poate fi anulat de deficitul balanţei de plăti externe sau de creşterea 

preţurilor.  

După Revoluţia din anul 1989, politica fiscală românească a trecut prin trei etape, 

precum: faza incipientă a transformării fiscalităţii pentru a se compatibiliza cu noile realităţi 

impuse de trecerea de la economia comunistă către o economie capitalistă, o etapă de 

modernizare a regulilor fiscale în vederea aderării României la Uniunea Europeană şi etapa 

finală de asimilare a normelor europene. 

În această perioadă de reformă a politicii fiscale,  economia românească a cunoscut 

creşteri economice însemnate, însă atât criza economică mondială şi naţională, cât şi alte cauze, 

au încetinit respectiva evoluţie pozitivă.  Totodată, pentru ţara noastră, anul 2007 a reprezentat 

adoptarea “aquis-ului comunitar” adică legi şi regulamente, reforme instituţionale şi 

administrative, resurse umane şi bugetare necesare, situaţie fără precedent în istoria economiei 

româneşti.  

În prezent, România are nevoie de o politică fiscală sustenabilă, care să implice 

eliminarea risipei de resurse financiare (prin aplicarea unui management al cheltuielilor publice), 

echilibrele macroeconomice şi structurale să poată fi realizate, context general care să permită 

dezvoltarea economică. 

Considerăm că, în actuala etapă, principalele obiective ale politicii fiscale româneşti 

trebuie să contribuie, în primul rând, la dezvoltarea economică şi la consolidarea clasei de 

mijloc. De asemenea, viziunea fiscală trebuie să fie astfel calitativă şi activă, prin stimularea 

iniţiativei şi prin respectul faţă de asumarea riscului de către întreprinzătorii privaţi. 

   Prin intermediul politicii fiscale, financiare sau monetare, statul intervine în economie 

pentru eliminarea unor dezechilibre majore, precum: inflaţie, şomaj, deficit bugetar sau al 

balanţei de plăţi etc. În final toate intervenţiile statului la nivel microeconomic sau 
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macroeconomic au un obiectiv general comun – creşterea şi dezvoltarea economică, în scopul 

ridicării nivelului de trai al populaţiei.   

Acordarea de facilităţi fiscale (reduceri, scutiri etc) la plata impozitului profit a fost 

realizată în contextul în care guvernele României, în perioada 1990 - prezent, au urmărit un 

dublu beneficiu atât pentru stat, cât şi pentru firme, care, în final au condus la influenţarea 

economiei naţionale.  

Analiza legislaţiei fiscale aflate în vigoare în perioada 1990 - prezent, relevă că facilităţile 

fiscale acordate de stat (pe linia impozitului pe profit) au lasat la dispoziţia contribuabililor 

fonduri financiare suplimentare care au fost orientate către investiţii, situaţie ce a condus în timp 

la creştere şi dezvoltare economică. De asemenea, o serie de reglementări fiscale apărute în 

România, în perioada 1990 – prezent, făceau referire la ideea de „stimulare a investiţiilor”.   

Corupţia, adică folosirea abuzivă a puterii în avantaj personal, din interiorul sau 

exteriorul unei instituţii sau organizaţii, este un fenomen care macină efectiv societatea şi 

economia românească, la toate nivelele, începând cu anul 1990. Acest fenomen reprezintă o 

ameninţare pentru democraţie, pentru supremaţia dreptului, egalităţii sociale şi a justiţiei, un 

flagel care erodează principiile unei administraţii eficiente, subminează economia de piaţă şi 

pune în pericol stabilitatea instituţiilor statului.  

Între economie şi corupţie există următoarele relaţii: 

- corupţia diminueză capacitatea statului de a dezvolta servicii publice de calitate; 

- impiedică dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii asupra cărora cade în principal povara 

fiscală şi care nu au acces la resurse economice; 

- corupţia ridică costurile tranzacţiilor şi creează un climat economic marcat de incertitudine; 

- favorizează alegerea unor proiecte publice ineficiente în detrimentul unor politici de reformă 

sectorială; 

- creează un mediul favorabil dezvoltării economiei subterane; 

- reduce colectarea taxelor şi impozitelor la bugetul de stat. 

Pe segmentul capitalului uman (ca factor al creşterii economice), o problemă majoră a 

României este angajarea în diferite posturi publice (pe segmentul de management sau execuţie) a 
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unor persoane slab pregătite profesional, cu predispoziţie pentru faptele de corupţie, care nu sunt 

capabile şi nici dispuse să orienteze şi să utilizeze pârghiile de care dispun pentru binele 

societăţii – dezvoltarea economiei româneşti.  

Faţă de această situţie negativă, este necesară înfiinţarea unei autorităţi, în subordinea 

instituţiei prezidenţiale, sub denumirea „Autoritatea de Supraveghere şi Control a Examenelor de 

Ocupare a Posturilor Publice” care să aibă ca obiectiv principal asigurarea angajării în toate 

funcţiile publice (execuţie sau conducere) a persoanelor bine pregătite din punct de vedere 

profesional şi care pot face dovada integrităţii morale şi profesionale. După opinia noastră, se 

impune, ca în toate instituţiile publice, companiile cu capital de stat sau orice alte entităţi care 

beneficiază de fonduri publice, angajările de personal să se realizeze sub stricta coordonare a 

Autorităţii de Supraveghere şi Control a Examenelor de Ocupare a Posturilor Publice, prin 

participarea directă în comisiile de examinare a reprezentanţilor acestei structuri nou create. 

Un alt fenomen care frânează dezvoltarea economiei româneşti este evaziunea fiscală,  ce 

constă în sustragerea contribuabililor de la plata obligaţiilor fiscale care le revin, în mod parţial 

sau total, utilizând lacunele legislative sau recurgând la manevre ingenioase, în scopul ascunderii 

materiei impozabile. 

Cauzele fenomenului evazionist sunt: 

▫ presiunea fiscală; 

▫ incoerenţa şi instabilitatea legislativă; 

▫ instabilitatea economică; 

▫ predilecţia mare de asumare a riscului de către contribuabil pentru a evita impozitele; 

▫ deficienţe regăsite în civismul fiscal şi în gradul de conformare voluntară a contribuabililor; 

▫ anumite puncte slabe la nivelul aparatului de control fiscal.  

Presiunea fiscală exprimă intensitatea cu care sunt prelevate impozitele, taxele şi 

contribuţiile de la agenţii economici. Aceasta indică măsura în care veniturile nominale ale 

populaţiei sunt diminuate prin intermediul impozitării si, în acelaşi timp, relevă măsura în care 

bugetul consolidat al statului îşi obţine veniturile pe calea prelevării de impozite. O presiune 

fiscală ridicată duce la o evaziune ridicată, o evaziune mare se traduce prin venituri mici la 
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bugetul de stat, iar veniturile insuficiente impun creşterea presiunii fiscale, ceea ce înseamnă că 

ne aflăm într-un “cerc vicios”, cel puţin din punct de vedere teoretic. 

Fenomenul evazionist are consecinţe, la nivel macroeconomic, de genul privării statului 

de veniturile financiare cuvenite, împrejurare care limitează posibilităţile acestuia de intervenţie 

şi finanţare a activităţilor economico-sociale. La nivel microeconomic, operatorii economici se 

sustrag de la plata impozitelor şi taxelor, context care le permite stabilirea unor costuri mai mici, 

şi evident prin aceasta posibilitatea de a face concurenţă neloială celor care lucrează onest, 

distorsionând, astfel, mecanismele pieţei libere. 

Existenţa evaziunii fiscale determină scăderea veniturilor fiscale încasate, ceea ce va avea 

ca efect creşterea deficitului bugetar. Utilizând acest raţionament, putem susţine că existenţa 

evaziunii fiscale are un efect negativ asupra echilibrului general al economiei prin creşterea 

deficitelor bugetare datorită neîncasării de către stat a cuantumului estimat de venituri fiscale. 

Pe de altă parte, pe lângă fenomenele de coruţie şi evaziune fiscală,  economia României 

este afectată de criza economico-financiară mondială şi naţională. 

Efectele crizei asupra economiei româneşti, în primul an de criză (2009) pot fi sintetizate 

în: creşterea deficitului bugetar, scăderea semnificativă a PIB, deprecierea monedei naţionale,  

diminuarea substanţială a deficitului de cont curent, volumul relativ mare al datoriei externe pe 

termen scurt. 

Dacă ne gândim strict la România, principala cauza a crizei o constituie consumul 

excesiv pe datorie, la care se adaugă şi altele, precum: deshiderea prea rapidă a contului de 

capital, politica fiscală şi bugetară prociclice, gradul redus de absorbţie a fondurilor europene, 

procesul de dereglementare, fenomenul de corupţie asociat cu proasta gestionare a unor fonduri 

financiare, polarizarea distribuţiei veniturilor şi balonul speculativ de pe piaţa imobiliară etc. 

Legat de cauzele actualei crize economice ne-a atras atenţia opinia profesorului 

universitar Anton Drăgoescu care consideră că “vinovată” de producerea crizelor economico-

financiare este economia nominală, ca expresie valorică a celei reale. Acesta face o distincţie 

între economia reală şi economia nominală în sensul că cea dintâi “produce bunuri materiale şi 

servicii destinate consumului productiv şi neproductiv, în relaţie directă cu sistemul de trebuinţe 

ale societăţii umane, iar cea din urmă (ca expresie valorică a celei reale), care “produce 
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dezechilibre între cererea şi oferta de bunuri, de regulă postfactum şi cu pierderi reale de resurse, 

de costuri şi venituri, pierderi irecuperabile, cu efecte nocive asupra creşterii economice durabile 

şi asupra nivelului de trai şi a calităţii vieţii”. 

Atât economiile centralizate, cât şi cele de piaţă şi-au demonstrat limitele în sensul că nu 

au reuşit să răspundă, în totalitate, nevoilor oamenilor, motiv pentru care am este necesară 

promovarea unei forme îmbunătăţite a economiei capitaliste, sub denumirea de “economie 

partenerială de tip european”. Esenţa acestui tip de economie este coparticiparea salariaţilor la 

profit, pornind de la considerentul general că economia actuală de piaţă polarizează veniturile (o 

parte minoritară deţine cea mai mare cotă din “bogăţia” ţării, iar o alta - majoritară – se 

mulţumeşte cu resurse minime, de pe poziţia de salariat sau asistat social). 

Statele lumii sunt preocupate permanent de creştere economică, de dezvoltare economică 

sau de creşterea veniturilor bugetare. Prin fiscalitate autorităţile guvernamentale pot să îşi atingă 

obiectivele propuse, însă sub rezerva ca politicile fiscale utilizate să fie orientate în spiritul 

existenţei unui parteneriat între stat şi contribuabil, a unui contract social deschis în care fiecare 

să îşi respecte obligaţiile. Pe de o parte, statul să creeze cadrul ca agenţii economici să 

funcţioneze liber, să se dezvolte până la nivelul dorit, iar pe de altă parte, aceştia din urmă să îşi 

onoreze obligaţiile fiscale integral şi în termenul prevăzut de lege. 

Cu certitudine, statul nu trebuie să piardă din atenţie faptul că agenţii economici, dacă se 

simt prizonierii taxelor şi impozitelor îşi vor orienta eforturile pentru ocolirea acestora, ajungând 

în zona evaziunii fiscale, adică în sfera şi sub incidenţa dreptului penal. Ori, tragerea la 

răspunderea penală a evazioniştilor nu trebuie să fie obiectivul prioritar al autorităţilor, acestea 

din urmă trebuind să prevină “intrarea” contribuabililor în zona penală. 

Ori, tragerea la răspunderea penală a evazioniştilor nu trebuie să fie obiectivul prioritar al 

autorităţilor, acestea din urmă trebuind să prevină “intrarea” contribuabililor în zona penală. 

Corupţia este un impediment major în calea dezvoltării economice a României, motiv 

pentru care trebuie combătută prin forţă, în maniera în care se realizează în prezent, prin tragerea 

la răspunderea penală a tuturor persoanelor implicate în astfel de activităţi. Însă, dacă pentru 

timpul prezent, doar tragerea la răspundere penală a corupţilor este o soluţie, pentru viitor, este 

necesară educarea tinerelor generaţii, în spiritul muncii şi al valorii, şi nu al obţinerii de beneficii 

imediate, cu eforturi minime. 
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Tot legat de dezvoltarea economică a ţării este problema crizei economice, situţie care 

poate fi depăşită doar prin implicarea specialiştilor de înaltă clasă în realizarea de programe 

pentru depăşirea acestei situaţii, şi nu a politicienilor. 

În concluzie, considerăm că, în momentul în care, “legea şi specialiştii de înaltă clasă vor 

da ora exactă în spaţiul carpato-danubiano-pontic”, economia românească va funcţiona ca un 

“ceas elveţian”, iar creşterea şi dezvoltarea economică nu vor întârzia să apară. Până atunci, 

despre dezvoltare economică se va discuta şi se va scrie mult, însă fără progrese vizibile în 

această direcţie. 


