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|
n contextul discu]iilor privind
fondurile europene,  ZF a so -
licitat Guvernului num`rul de
an gaja]i pe fonduri europene,
iar Guvernul nu a putut s`-l co -

mu nice. {i \n privin]a tuturor anga ja]ilor
la stat sunt probleme. Pentru c` INS [i
Ministerul Finan]elor ]in separat dou`
„registre“ [i, evident, num`r` dup`
metode diferite.

Ministerul de Finan]e spune c`
exist` 1,36 milioane de bugetari, cei
de la Institutul Na]ional de Sta -
tistic` 1,1 milioane. De unde dife -
ren ]a? Din raport`ri dife rite.
Atunci la ce institu]ie ne
raport`m \n momentul \n care
Gu vernul transmite c` a
redus schema bugetar` cu
„X“ num`r de angaja]i?

|n privin]a cifrei [oma -
ju lui, acelea[i raport`ri di -
ferite. |n Romånia exis t`
dou` rate ale [o ma ju lui:
cea calculat` \n fie ca re
lun` de Agen]ia Na ]io -
na l` pentru Ocupa rea
For]ei de Munc`
(ANOFM) [i cea pu bli -
ca t` trimestrial de c`tre
INS, adic` rata BIM
(Biroul Interna ]ional al
Muncii). Rata ra por tat`
de ANOFM se calcu -
lea z` pe baza 

de clara]iilor persoa ne -
lor care se \nscriu la agen ]iile pentru
ocu  pare, iar cea a INS se realizeaz` pe
baza datelor de la anchetele f`cute \n
gos pod`rii [i care include [i persoanele
care nu lucreaz`, dar care nici nu se \n -
scriu la agen]iile pentru [omeri. De aici
pa ra doxuri precum acela c` rata [o ma -
jului scade, dar cea a angaj`rilor nu
cre[te.

La Ministerul Fi nan ]elor se discut`
despre deficitul bu ge tar „pe cash“ sau pe
ESA. Euro stat, oficiul de statistic` a
Uniunii Euro pene, a pus problema cu
cåteva luni \n urm`, cånd INS i-ar fi oferit
date ero nate despre deficitul bu ge tar al
Ro må niei \n 2010. |ntre timp, Eu rostat
[i-a retras observa]iile, dar pro blema r` -
må ne [i ea este aceea c` date care nu tre -
buie puse sub semnul \ntreb`rii sunt.

Ieri a expirat termenul-limit` pån`
la care firmele trebuia s` depun` online
no ua aplica]ie de \nregistrare electro ni -
c` a salaria]ilor (REVISAL) la inspec -
to ratele teritoriale de munc`. |ns` cu o
zi \nainte parolele nu func]ionau, iar
acest lucru i-a determinat pe anga ja tori
s` formeze din nou cozi la ghi[ee.

La Guvern se discut` de ani de zile
despre restructurarea companiilor de
stat. Despre reducerea pierderilor lor.
Dar introducerea managementului
privat \ntårzie. Mai mult, [i aici exist`
date diferite. Guvernul a convenit cu
Fondul Monetar Interna]ional ca lista
com paniilor de stat ale c`ror pierderi
trebuie avute \n vedere la calculul defi ci -
tului bugetar s` fie semnificativ re -
stråns`, de la 30 la doar 10 societ`]i mari.
Pe cele mari le [tim. Dar pe cele mici?
Ionu] Dumitru, [eful Consiliului Fiscal,
\ntr-o declara]ie recent`: „|n acest
moment, nimeni nu [tie cåte com pa nii
de stat sunt \n economie. Noi am iden -
tificat pån` acum \n jur de 760, dar cel
mai probabil exist` mai multe. Nu m` rul
cre[te probabil pån` la 1.000, dar nu
sunt informa]ii disponibile \n prezent“.

|n privin]a pensiilor exist` [i aici
multe b`t`i de cap pentru c` datele de
baz` nu comunic` \ntre ele. Oficiile de
pensii nu au date de la eviden]a
popula]iei [i de aici confuzii.

Pot s` fie eliminate confuziile?
„Unele confuzii pot s` fie eliminate

prin educa]ie financiar` sau prin cre[ te -
rea nivelului de competen]` al fac to ri lor
de decizie“, spune Liviu Voinea.

La Guvern se discut` de ani
de zile despre restructurarea
companiilor de stat. Despre
reducerea pierderilor lor. Dar
introducerea
managementului privat
\ntårzie. Mai mult, [i aici exist`
date diferite. Guvernul a
convenit cu Fondul Monetar
Interna]ional ca lista
companiilor de stat ale c`ror
pierderi trebuie avute \n
vedere la calculul defi ci tului
bugetar s` fie semnificativ
restråns`, de la 30 la doar 10
societ`]i mari. Dar de fapt
cåte companii de stat sunt?
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1. CÅ}I ROMÅNI SUNT?
Referendumul s-a \ncheiat, iar controversele abia \ncep. Cåt de reale vor fi rezultatele, de vreme ce este posibil ca nu totul s` fie

recenzat? Cånd introduci atåtea confuzii (peste CNP-ul obligatori, ba nu este; ba te po]i \nregistra online, ba nu po]i;
miliatarii sunt recenza]i separat) de unde s` a[tep]i rezultate clare?

2. CÅ}I BUGETARI SUNT |N ROMÅNIA?
Datele privind num`rul total de bugetari sunt raportate diferit de Ministerul de Finan]e [i de INS.

Ministerul de Finan]e spune c` exist` 1,36 milioane de bugetari, cei de la Institutul Na]ional de Statistic`
1,1 milioane. De unde diferen]a? Din raport`ri diferite. Atunci la ce institu]ie ne raport`m \n momentul

\n care Guvernul transmite c` a redus schema bugetar` cu „X“ num`r de angaja]i?

3. CÅ}I ANGAJA}I SE OCUP~ DE GESTIONAREA 
FONDURILOR EUROPENE?

ZF a solicitat aceast` informa]ie Guvernului, iar dup` trei s`pt`måni
r`spunsul a fost: Guvernul nu are centralizate aceste date. Ele trebuie
solicitate fiec`rei entit`]i \n parte.

4. CARE SUNT PIERDERILE COMPANIILOR DE STAT {I CÅTE
SUNT ELE?

Guvernul a convenit cu Fondul Monetar Interna]ional ca lista companiilor de
stat ale c`ror pierderi trebuie avute \n vedere la calculul deficitului bugetar s`

fie semnificativ restråns`, de la 30 la doar 10 societ`]i mari. Pe cele mari le
[tim. Dar pe cele mici? Ionu] Dumitru, [eful Consiliului Fiscal, \ntr-o declara]ie
recent`: „|n acest moment nimeni nu [tie cåte companii de stat sunt \n

economie. Noi am identificat pån` acum \n jur de 760, dar cel mai probabil
exist` mai multe. Num`rul cre[te probabil pån` la 1.000, dar nu sunt informa]ii

disponibile \n prezent“.

5. CARE ESTE CEA MAI MARE COMPANIE DIN ROMÅNIA?
De  cå]iva ani firma American European Marketing & Enterprises, \nregistrat` \n

Bra[ov, raporteaz` profituri uria[e – ultima dat` un profit net de 4,1 mld. euro, egal cu
cifra de afaceri. Dar respectiva firm` figureaz` cu un singur angajat. ZF a solicitat \n

august Ministerului Finan]elor [i ANAF s` i se r`spund` dac` respectiva firm` a pl`tit impozit
pe profitul raportat (circa 600 mil. euro). Iat` r`spunsul: S-a demarat o inspec]ie fiscal`. Dar [i

\n 2010 compania a raportat profituri uria[e: de 3,6 mld. euro.

6. CARE SUNT
PRIMII 100 DE

EXPORTATORI?
Nici Guvernul [i nici
Ministerul Economiei nu
au putut r`spunde unei
solicit`ri a ZF de a
furniza lista celor mai
mari 100 de exportatori
din Romånia, de[i
Ministerul Economiei are
un departament pentru
comer] exterior [i chiar [i
o strategie de export pån`
\n 2014. R`spunsul este la
INS, dar Statistica nu
dispunea la vremea
respectiv` [i de valoarea
exporturilor realizate de
acestea \n intervalul
ianuarie-iulie 2011. ANAF
a venit cu urm`toarea
explica]ie: valoarea acestor
exporturi este una
confiden]ial`, motiv pentru
care INS nu are aceste date.

7. CARE ESTE ADEV~RATUL DEFICIT BUGETAR?
|n aprilie o [tire inflama spa]iul public. Eurostat, serviciul de statistic` al UE, anun]a c` are rezerve (retrase \ntre timp)  \n privin]a 
calit`]ii datelor raportate de Romånia despre deficitul bugetar din 2010, calculat dup` standardele ESA95, invocånd printre cauze 
incertitudinea legat` de impactul unor companii publice asupra deficitului. Observa]iile se refereau la modul de includere \n calculul 
deficitului a unor societ`]i precum CFR Infrastructur` [i SC Termoelectrica SA. Deficitul bugetar este calculat \n continuare, la noi, pe 
metoda cash [i pe ESA [i fiecare folose[te indicele care-i convine.

8. CÅTE CONTRACTE DE MUNC~ S-AU SEMNAT DUP~ INTRAREA |N VIGOARE A CODULUI MUNCII?
Cu pu]in` vreme \nainte de a demisiona, fostul ministru al muncii Sebastian L`z`roiu a recunoscut c` num`rul de noi contracte ad`ugate pe pia]a muncii
nu este cel anun]at de premierul Emil Boc – diferen]a era de cåteva sute de mii. De unde venea ea? Premierul Boc anun]a num`rul de contracte, dar
men]iona de fiecare dat` doar num`rul de contracte noi semnate [i nu diferen]a dintre soldul ini]ial al num`rului de contracte de munc` [i soldul final al

perioadei.

9.
CÅTE TRACTOARE SUNT |N
ROMÅNIA?
Romånia avea \n 2009 o flot`
de 175.000 de tractoare, sus]in
datele Institutului Na]ional de
Statistic`. Cele de]inute de
Ministerul de Interne sus]in c`
Romånia avea anul trecut
50.000 de tractoare. Cifra
este extrem de important`
pentru c` ea poate exprima
cåt de rudimentar` sau nu
este agricultura romåneasc` \n compara]ie
cu cea a altor ]`ri, cum evolueaz` ea. De unde aceast` diferen]` uria[`?
Nu [tim, din date oficiale.

10. CARE ESTE PRE}UL „DE REFERIN}~“ OFICIAL AL CASELOR?
Lansat \n vara anului trecut sub forma unui indice trimestrial care m`soar` evolu]ia pre]urilor la locuin]e, Indicele propriet`]ilor reziden]iale

realizat de Institutul Na]ional de Statistic` a ap`rut \ntr-o singur` edi]ie, ulterior nemaifiind transmise date separat privind pre]urile apartamentelor.
Acesta era unul dintre cei mai a[tepta]i indici din economia local`, \n condi]iile \n care studiul realizat cu sprijinul BNR [i al Uniunii Na]ionale a Notarilor
Publici din Romånia furniza date privind evolu]ia pre]urilor din tranzac]ii, dar nu valorile solicitate de proprietari, pe care se bazeaz` ceilal]i indici ai
pre]urilor realiza]i \n pia]a imobiliar`.
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Recens`måntul \ncheiat este doar vårful aisbergului unui fapt \ndelung demonstrat: 

Romånia nu mai [tie s` se numere

De rezultatele recens`måntului
(mai ales \n privin]a num`rului
popula]iei) vor depinde multe
lucruri \n viitor, dar \n primul rånd,
acestea trebuie s` fie puncte de
plecare pentru strategiile publice
pe termen lung. Deocamdat`,
institu]iile statului se \ncurc`
singure \n momentul \n care
trebuie s` comunice cifre.


