ECONOMIC
au crescut cu 20 la sută faţă de
2011”, iar „arieratele au început
să scadă la nivelul autorităţilor
locale, dar au început să crească
din nou în administraţia centrală”.
În plus, Guvernul are mari
restanţe în privinţa privatizărilor
asumate anterior.
În faţa FMI, Guvernul
anticipează o creştere economică
de 2% în 2013 bazată pe exporturi
şi pe recolta agricolă. Ţinta
de deficit fiscal asumată este
de 2,4% din PIB pentru 2013,
angajamentul pentru 2014 fiind
scăderea la 2% din PIB. Pentru
a o atinge, la Palatul Victoria se
“analizează” creşterea veniturilor
prin majorarea sau introducerea
unor noi taxe şi impozite.
Astfel, Guvernul înştiinţează
FMI că, pentru majorarea
venitului minim garantat de
la 1 ianuarie 2014 şi pentru
acordarea unor ajutoare la
încălzire
din
septembrie,
intenţionează să extindă numărul
plătitorilor de CAS şi să umble
la taxele pe proprietate. „Pentru
a contrabalansa aceste măsuri,
vom explora măsuri pe parte
de venituri în ceea ce priveşte
taxele pe proprietate.
Vom
evalua de asemenea reforme în
domeniul contribuţiilor sociale
pentru lărgirea bazei”, se arată în
documentul trimis la Washington.

Detalii
despre
intenţiile
Executivului se regăsesc între
angajamentele
asumate
în
privinţa politicii fiscale. Taxele
pe proprietate ar urma să fie
modificate până la finalul anului.
“Înainte de finalizarea bugetului
pe 2014, vom revizui baza de
impunere pentru taxele pe
proprietate, bază ce va varia în
funcţie de destinaţia proprietăţii
şi nu de statutul juridic al
proprietarului”, se menţionează în
scrisoarea de intenţie.
Noi taxe ar urma să fie
percepute în domeniul petrolier,
un grup interministerial lucrând
deja la un nou regim de taxare
şi de redevenţe care va intra în
vigoare în 2015 şi va fi valabil până
în 2024.
Singurele majorări de taxe,
convenite cu FMI şi CE în cadrul
noului acord, sunt majorarea
accizelor la produsele de lux,
pentru a compensa reducerea
TVA la pâine, şi plata contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate
la venituri obţinute din chirii de
persoane fizice, acest ultim impozit
fiind cerut de reprezentanţii
Comisiei Europene.
Plata CAS va fi plafonată
la nivelul a cinci salarii medii,
asemenea
sistemului
de
impozitare a pensiilor. O veste
bună este că noul acord nu

prevede introducerea plăţii
CASS la drepturi de autor pentru
persoanele care deţin un contract
de muncă.
În ceea ce priveşte eventuala
reducere a CAS cu 3 la sută,
propusă de liberali, Ponta a
precizat că o decizie în această
privinţă va putea fi luată la
jumătatea lunii octombrie,
existând chiar impactul bugetar
al diferitelor propuneri enunţate,
propuneri care includ şi reducerea
cotei unice, nu numai a CAS-ului.
Guvernul
plănuieşte
şi
reducerea
cheltuielilor
în
sănătate. Lista medicamentelor
compensate va fi modificată, iar
de la 1 ianuarie 2014 va exista
un pachet de bază, cu un număr
limitat de servicii medicale, restul
fiind incluse într-o asigurare
privată de sănătate, denumită
asigurare complementară.
Pentru a obţine noi venituri
la buget, Ministerul Finanţelor a
luat în atenţie chiar şi dividendele
pe care oamenii de afaceri şi le
“maschează” în împrumuturi
către
propriile
companii,
pentru a nu plăti impozite. În
privinţa companiilor de stat,
Guvernul are în vedere trei axe
prioritare: reducerea arieratelor
întreprinderilor
de
stat;
implementarea managementului
profesionist în companiile de

stat (o astfel de conducere va
avea Hidroelectrica până la 30
noiembrie);
dereglementarea
preţurilor atât la energie, (pentru
consumatorii
industriali-1
ianuarie 2014 şi pentru cei
casnici-31 decembrie 2017), cât
şi pentru gaze naturale, (pentru
consumatorii
industriali-31
decembrie 2015, pentru cei
casnici-31 decembrie 2018)”, se
arată în scrisoarea de intenţie cu
FMI.
Guvernul îşi propune vânzarea
portofoliului
de
societăţi
din subordinea Ministerului
Economiei: Nuclearelectrica SA,
Romgaz, Electrica, Hidroelectrica.
În cazul companiilor din sectorul
transporturilor, în scrisoarea de
intenţie, Guvernul se angajează
să finalizeze tranzacţia de vânzare
-cumpărare până la mijlocul lunii
octombrie a acestui an.
Acordul de tip stand-by se
va derula timp de doi ani şi ar
urma să pună la dispoziţia
Guvernului 3 miliarde de lei
- două de la FMI şi unul de la
Banca Mondială. Delegaţia FMI
va evalua trimestrial progresele în
primul an şi semestrial în al doilea.
Prima evaluare va avea loc pe 20
decembrie 2013, iar a doua până
la 28 martie 2014.
Dan Marian

Andrea-Schaechter, şefa
misiunii FMI în România
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