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ZIUA a avut dreptate: Varujan Vosganian a fost nominalizat pentru func]ia de
comisar european ● Ziarul nostru l-a
indicat pe liderul liberal, \n num`rul din
21 octombrie, ca fiind cea mai potrivit`
persoan` pentru acest post ● Pariul ZIUA
a avut la baz` o analiz` a candida]ilor
vehicula]i ]in~nd cont de portretul robot
al comisarului european ● Anun]ul privind nominalizarea lui Vosganian a fost
f`cut ieri de premierul T`riceanu

PC a renun]at
la mo]iunea
otr`vit`
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● El a fost precedat de o [edin]` a Alian]ei

consider` c` au f`cut o afacere bun`

DA [i o \ntrevedere cu pre[edintele
B`sescu ● În urma negocierilor dintre
Palate, PNL a cedat portofoliul Ap`r`rii
c`tre PD ● Atanasiu [i-a dat demisia
● În locul lui, democra]ii l-au numit pe
Sorin Frunz`verde ● Vosganian a plecat
deja spre Bruxelles ● El urmeaz` s` fie
validat de Parlamentul European (PE)
● Democra]ii

● Au pus m~na pe Ap`rare, \n vreme ce

Vosganian mai trebuie s` fie acceptat de
PE ● PD are semnale negative dinspre
PPE ● Dac` va fi \nvestit \n Cabinetul
lui Barosso, Varujan Vosganian ar putea
ocupa portofoliul minorit`]ilor sau unul
de natur` fiscal`
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COTIDIAN NA¥IONAL FONDAT çN 1930

Bugetul pe 2007
sup`r`
sindicatele

SIGURAN¥A CETå¥EANULUI
MAI PRESUS DECÅT SECURITATEA STATULUI
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Opinii

Jale
\n \nv`]`mântul
bucure[tean

Ion Bogdan LEFTER

Via]` de prin],
via]` de rege...
ßerban ORESCU

Cu boii \nainte...
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George DAMIAN

Mitic` Dragomir:
„Mititelu
e prost“

A treia sp`lare
a doctorului Antohi
Gabriel ANDREESCU

Revolu]ia
din Ungaria, 1956 (II)
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✝)) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvor~torul de mir

çntrebarea zilei la www.ziua.ro

Au existat [i DA: 39,05%
securi[ti buni? NU: 60,95%

Ion Iliescu: PSD trebuie
condus de un lider
carismatic [i capabil
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Un studiu despre securitatea alimentar`,
dat publicit`]ii \n Fran]a, spune c` jum`tate din
produsele alimentare din Rom~nia
sunt infectate cu substan]e cancerigene de tip
„aflatoxin`“ ● Aceasta nu poate fi distrus` prin
fierbere sau prin metabolism ● Aportul de E-uri
poate face ca un salam s` con]in` doar 5% carne

Guvernul
a aprobat legile
siguran]ei
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Audien]a la zi: 194.653 cititori (conform Biroului Român de Audit
al Tirajelor [i serviciului de Internet www.trafic.ro)
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Telefoanele nu pot fi interceptate f`r` [tirea
procurorilor ● Autorit`]ile informative nu au
voie s`-[i creeze bugete proprii paralele
● Ofi]erii acoperi]i nu au acces \n Parlament,
Guvern, pres`, sindicate [i partide politice
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Mâncarea
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ZIUA
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Dosarul
„S`hleanu“

EDITORIAL

Varujan VOSGANIAN

O nou` strategie fiscal-bugetar`

ata integr`rii \n Uniunea
European` se apropie cu
pa[i repezi, iar ]ara noastr`
trebuie s` aib` o strategie realist`,
eficient` [i modern` de aderare,
astfel \nc~t rom~nii s` beneficieze
c~t mai rapid de acest proces
istoric. Pentru ca decalajele
economice fa]` de statele UE
s` se diminueze \ntr-un timp c~t
mai scurt, avem nevoie de un
mediu de afaceri european, corect
[i competitiv. Iar companiile
trebuie s` se bazeze pe un mediu
fiscal prietenos.
Viziunea Guvernului, din punct
de vedere calitativ, \n domeniul
politicii fiscale este centrat` pe
asigurarea unui rol stimulativ
[i orientativ al impozitelor [i
taxelor, \n scopul cre[terii [i
dezvolt`rii economice, al consolid`rii
fiscale [i al dezvolt`rii [i \nt`ririi

D

clasei de mijloc, precum [i al
\ndeplinirii obliga]iilor ce ne revin
ca membru al Uniunii Europene.
Din punct de vedere cantitativ,
sustenabilitatea politicilor publice
poate fi dat` de o majorare corespunz`toare a veniturilor bugetare,
at~t \n termeni reali, c~t [i ca
pondere \n produsul intern brut.
Obiectivul asumat de Executiv
este acela ca \n perioada 20052010 s` fie asigurate venituri
suplimentare cu 7-8% din PIB
fa]` de nivelul anului 2004. Pentru bugetul anului 2007, nivelul
veniturilor bugetare va cre[te
la 35,2%, ceea ce \nseamn` o
sporire cu 5% din PIB fa]` de
veniturile bugetare ale anului
2004. çn ce prive[te sumele corespunz`toare, cre[terea este
spectaculoas`, de la 18,1 miliarde
de euro la 38 de miliarde de
euro.
Potrivit evalu`rilor realizate
de Ministerul Finan]elor Publice,
nivelul total al veniturilor, ca procent \n PIB, va urca \n anul
2010 la 37,7% din PIB. Ceea
ce \nseamn`, la nivelul cheltuielilor,
\n 2010 fa]` de 2004, o diferen]`
de 9% din PIB. Av~nd \n vedere
faptul c` \n perioada 2005-2010
cre[terea medie prognozat` a
produsului intern brut va fi de

peste 5,5%, aceasta \nseamn` c`
\n anul 2010, fa]` de anul 2004,
la un produs intern brut estimat
la circa 150 de miliarde de euro
Rom~nia va avea un plus de
cheltuieli bugetare de aproape
40 de miliarde de euro!
Cea de-a treia dimensiune
a strategiei fiscale este cea privind
stabilitatea impozitelor. Cre[terea
veniturilor se va realiza pe fundalul
men]inerii cotei unice de 16%
pentru impozitul pe venit [i pentru
impozitul pe profit, al men]inerii
taxei pe valoarea ad`ugat` la
19% [i al reducerii contribu]iilor
la asigur`rile sociale cu zece
puncte procentuale \n perioada
2005-2010.
Managementul deficitelor publice
trebuie s` ]in` seama de un
num`r de [ase constr~ngeri ce
decurg din calitatea Rom~niei de
membru al Uniunii Europene:
men]inerea unui deficit bugetar
mai mic de 3% din PIB, controlul
cheltuielilor publice pentru corelarea
cu strategia de ]intire a infla]iei,
asigurarea contribu]iei Rom~niei
la bugetul comunitar, ceea ce
\nseamn` numai \n perioada
2007-2013 peste 7 miliarde
de euro, asigurarea cofinan]`rilor
pentru fondurile europene, ceea ce \nseamn`, pentru cazul

ideal al absorb]iei integrale, \ntre
300 [i 600 de milioane de euro
pe an, \ndeplinirea criteriilor
cerute de aplicarea Strategiei
de la Lisabona care presupune
numai \n domeniul cercet`rii un
plus de 150 de milioane de euro
pe an, precum [i contracararea
consecin]elor ce decurg din liberalizarea contului de capital.
La aceasta se adaug` anumite
pl`]i ce decurg din finan]`rile
anilor trecu]i \n cadrul programelor
de tip ISPA (700 milioane de
euro), PHARE (450 milioane
euro) [i SAPARD (200 milioane
euro) care vor fi efectuate p~n`
\n anul 2010.
çn ceea ce prive[te deficitul
contului curent, op]iunea noastr`
pentru perioada 2007 -2013 este
aceea de cobor~re u[oar`, de
la circa 10% la 9%, \n condi]iile
\n care deficitul respectiv va fi
acoperit \n propor]ie de 60-80%
din investi]iile str`ine directe.
çn perspectiv`, strategia fiscalbugetar`, \n condi]iile \n care nu
vom avea \n vedere majorarea
impozitelor fundamentale, se va
putea baza pe o resurs`, \n ce
prive[te veniturile, de cel pu]in
40% din PIB. Resursele de cre[tere
sunt diverse [i ele au \n vedere
men]inerea tendin]elor actuale de

evolu]ie a economiei rom~ne[ti
[i muta]iile sociale aferente. Printre
aceste resurse de cre[tere a
veniturilor bugetare \n PIB avem
\n vedere cre[terea veniturilor
din concesiuni [i rente (0,6%
din PIB), o mai bun` colectare
a TVA (1% din PIB), convertirea
agriculturii la economia de pia]`
(1% din PIB), rea[ezarea taxelor
de mediu [i pe proprietate
(1% din PIB), reducerea economiei
gri (cel pu]in 1% din PIB), precum
[i efectele pozitive asupra bugetelor
asigur`rilor sociale din cre[terea
num`rului de contributori prin
extinderea pie]ei muncii. çn acest
fel vom putea dep`[i aloc`rile
de 6% pentru Educa]ie [i S`n`tate,
iar bugetul alocat pensiilor ar
putea s` creasc` cu cel pu]in
1% din PIB.
Guvernul T`riceanu nu trebuie
apreciat doar pentru ceea ce s-a
decis s` fac`, ci [i prin ceea
ce s-a decis s` nu fac`. Un
Guvern puternic este acela care [tie s` dea o parte din puterea
sa pentru a da for]` pie]ei [i
aplic`rii legii. Cu alte cuvinte,
\n viziunea noastr` un Guvern
bun este un Guvern care, pe c~t
posibil, las` economia \n pace
[i o trateaz` cu respectul cuvenit
unui partener egal.
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