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This publication reflects the results of the study which is dedicated the evolution of government
budget of the last period. The forecasts assume that the global economic outlook remains somber and seems
to decline in the near future and in the medium term, i.e. as long as it does not exclude an economic
recession, because any external crisis might reflect on the public finances of the Republic of Moldova.
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Această publicaţie reflectă rezultatele studiului dedicat evoluţiei bugetului de stat din ultima
perioadă. Previziunile presupun că perspectivele economice globale rămân sumbre şi par să scadă în
viitorul apropiat şi pe termen mediu, adică atâta timp cât aceasta nu exclude o recesiune economică, pentru
că orice criză externă s-ar putea reflecta asupra finanţelor publice ale Republicii Moldova.
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publică, finanţe publice, asistenţă financiară, încasări nefiscale.
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Introducere. Bugetul public naţional (BPN) reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor
bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi
fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Veniturile BPN sânt impozitele şi taxele, alte
încasări, specificate de legislaţia în vigoare.

Dificultăţile economiei, de regulă, se transpun pe seama bugetului public naţional, care, la rândul
său, nu mai este în stare să servească drept instrument efectiv şi eficient pentru susţinerea categoriilor
vulnerabile ale populaţiei, deoarece vulnerabilitatea este direct proporţională cu stagnarea economiei.
Revenirea economică pe parcursul perioadei de după criză şi stabilizarea ei continuă nu au fost însoţite de o
promovare autentică a reformelor structurale, care ar fi încurajat dezvoltarea durabilă a economiei naţionale.

Eforturile Guvernului, pe parcursul anului 2012, totuşi, au fost direcţionate spre consolidarea
finanţelor publice şi executarea calitativă a bugetului public naţional în condiţii extrem de complicate,
urmare a instabilităţii financiare şi economice mondiale, şi a zonei EURO în special, dar şi a condiţiilor
climaterice dezastruoase. În aceste condiţii, banii publici acumulaţi la buget trebuiau să fie alocaţi pentru
investiţii efective şi cu o economisire prudentă, astfel ca relansarea economică din anii 2010-2012 să mai
poată fi stabilizată la maximum posibil în următorii ani 2013-2016.

Conţinutul de bază. După o perioadă de recesiune şi de recuperare, care se caracterizează printr-o
oarecare stabilizare a economiei, guvernarea a continuat şi în anul 2012 să întreprindă măsuri pe alocuri ne
ordinare, care s-au soldat cu o creştere în unele domenii şi ramuri ale economiei naţionale, s-a ameliorat
mediul de afaceri şi s-a eficientizat sectorul public, ceea ce a avut un impact direct asupra colectării
veniturilor la buget. Deoarece veniturile publice depind, în mare măsură, de activitatea economică şi de
consumul final, majorarea cererii interne a avut consecinţe pozitive asupra formării finanţelor publice.

Dinamica colectării veniturilor curente la buget, pe parcursul anului 2012, a consemnat o evoluţie
ascendentă, înregistrând un ritm de creştere faţă de anul precedent de 12,1% şi însumând 31,89 miliarde de
lei, cu toate că sarcina prevăzută pe an nu a fost asigurată pe deplină măsură (98,6%). Veniturile totale,
acumulate la bugetul public naţional în anul 2012, au însumat 33,53 miliarde de lei, fiind în creştere cu
11,2%, iar cheltuielile au constituit 35,36 miliarde de lei, cu 10,2% mai mari faţă de 2011. Astfel, deficitul
bugetar în anul 2012 a înregistrat 1,84 miliarde de lei.

Veniturile curente în raport cu produsul intern brut (PIB), în anul 2012, au constituit 36,3% ori cu 1,7
puncte procentuale (p.p.) mai mult, comparativ cu anul 2011 (34,6%). Veniturile fiscale continuă să deţină
partea majoră în veniturile bugetului; principala sursă de venit sunt impozitele interne pe mărfuri şi servicii,
în special veniturile acumulate din TVA.

În anul 2012, impozitele pe venit au înregistrat o creştere de 70,5%, comparativ cu anul precedent,
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iar impozitele interne pe mărfuri şi servicii – de 9,9%. Un aport semnificativ la majorarea veniturilor l-au
asigurat şi contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat, înregistrând o creştere de 9% faţă de anul
precedent. Sporirea acestor şi alţi indicatori au contribuit la creşterea veniturilor fiscale de 12,8%.

Pe parcursul anului 2012, datorită relaţiilor favorabile cu organismele financiare internaţionale şi cu
alţi donatori externi a fost posibilă finanţarea programelor de asistenţă financiară din partea partenerilor de
dezvoltare şi favorizată atragerea la buget a suportului financiar extern sub formă de granturi în valoare de
1,64 miliarde de lei. Această asistenţa oferită Republicii Moldova de către organizaţiile financiare
internaţionale şi ţările donatoare constituie o contribuţie substanţială şi a fost destinată în scopul recuperării
economice şi implementării reformelor necesare pentru modernizarea şi relansarea economiei naţionale.

Dinamica finanţării cheltuielilor publice pe parcursul anului 2012, de asemenea, a înregistrat o
evoluţie stabilizatoare, consemnând un ritm anual de creştere de 10,1% faţă de 32,12 miliarde de lei în anul
2011, însumând astfel 35,36 miliarde de lei. Cheltuielile publice raportate către PIB au constituit 40,3% sau
cu 1,2 p.p. peste acelaşi indicator înregistrat în anul 2011. La 31 decembrie 2012, soldul total al datoriei de
stat a constituit circa 21,18 miliarde de lei, majorându-se cu 1,96 miliarde de lei, comparativ cu începutul
anului. Ponderea datoriei de stat în PIB a înregistrat o creştere în raport cu finele anului precedent cu 0,8 p.p.,
constituind astfel 24,8%. În plan structural, ponderea datoriei de stat externă s-a situat la nivelul de 70%, în
creştere cu 1,64 miliarde de lei (15,26 miliarde de lei, echivalentul a 1,25 miliarde de dolari SUA), iar datoria
de stat internă – la 30%, în creştere cu 317 milioane de lei (6,16 miliarde de lei).

Din veniturile proprii (curente) de 31,89 miliarde de lei obţinute în anul 2012, circa 58% (în 2011 –
59,7%) revin veniturilor administrate de bugetul de stat (BS), 22,4% (în 2011 – 23,2%) – veniturilor
administrate de bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), 13,9% (în 2011 – 11,3%) – veniturilor
administrate de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (BUAT) şi 5,7% (în a.2011 – 5,8%) – veniturilor
administrate de compania naţională de asistenţă medicală (CNAM).

Rezultatele obţinute vorbesc despre o oarecare îmbunătăţire a colectărilor de venituri la BPN faţă de
anul precedent şi despre stabilizarea cât de cât a bugetului după un impact negativ legat de seceta
dezastruoasă, care a afectat drastic economia naţională, dar şi finanţele publice ale statului. Comparativ cu
anul 2011, veniturile proprii au cunoscut o creştere la toate componentele BPN (BS – cu 12,1%, BASS – cu
8,9%, BUAT – cu 37,1% şi CNAM – cu 10,6%).

Tabelul 1. Volumul şi structura veniturilor BPN pe componente, miliarde de lei

Prevăzut
2012

Executat Devieri (+, -) % Structura
(execut.

2012), %2012 2011
faţă de

prevăzut
2012

faţă de
execut.
2011

faţă de
prevăz.

2012

faţă de
execut.
2011

Venituri în BPN
(total/curente),
din care:

34,20

32,33

33,53

31,89

30,14

28,43

-0,67

-0,44

3,39

3,46

98,0

98,6

111,2

112,1

--

100,0
bugetul de stat
(total/curente)

20,78
18,95

20,09
18,49

18,64
16,99

-0,69
-0,46

1,45
1,50

96,7
97,5

107,8
108,8

--
58,0

buget asigurărilor
sociale de stat
(total/curente)

9,88
7,21

9,72
7,15

9,09
6,57

-0,16
-0,06

0,63
0,58

98,4
99,2

106,9
108,9

--
22,4

bugetele unităţi.
admin.-teritoriale
(total/curente)

8,71

4,35

8,78

4,42

7,66

3,23

0,07

0,07

1,12

1,19

100,8

101,8

114,6

137,1

--

13,9
Buget. comp.naţ. de
asistenţă medicală
(total/curente)

3,93

1,82

3,87

1,83

3,64

1,65

-0,06

0,01

0,23

0,18

98,5

100,2

106,4

110,6 5,7
Sursa: Elaborată de autori, conform datelor Ministerului Finanţelor.

Pe parcursul anilor 2005-2012 s-a observat o creştere stabilă a indicilor principali, venitul global
majorându-se de peste 2,3 ori (de la 14,53 până la 33,53 miliarde de lei), cu excepţia anului 2009, când
acumulările de venituri au fost afectate de impactul crizei economice şi financiare mondiale, ele fiind mult
(cu circa 9%) inferioare anului precedent.

Potrivit calculelor, rata medie a creşterii veniturilor în anii de după criză (2010-2012) a fost mai
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modestă decât până la criză. Astfel, dacă în anii 2006-2008 rata medie anuală a creşterii veniturilor a
constituit 19,6%, apoi în anii comparativi post criză (2012 către anul 2010) a constituit doar 10,9%. Aceasta
presupune că efectele negative ale crizei în finanţele publice încă nu fusese epuizate. Ponderea cea mai
substanţială în veniturile acumulate pe parcursul anilor de analiză revin veniturilor fiscale, care variază în jur
de 82-86%.

Tabelul 2. Evoluţia acumulărilor de venituri în BPN şi structura acestora, miliarde de lei

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011,

%
Venituri, total 14,53 22,22 25,52 23,24 27,54 30,16 33.53 111,2

ponderea, %
din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Venituri fiscale 12,06 18,38 21,55 19,52 22,55 25,60 28,86 112,7
ponderea, % 83,0 82,7 84,5 84,0 81,8 84,9 86,1 -

Încasări nefiscale 0,76 1,40 1,05 0,84 1,42 1,18 1,34 113,6

ponderea, % 5,3 6,3 4,1 3,6 5,2 3,9 4,0 -
Alte venituri 1,70 2,44 2,91 2,88 3,58 3,38 3,33 98,5
ponderea, % 11,7 11,0 11,4 12,4 13,0 11,2 9,9 -
Sursa: Elaborat de autori, conform datelor Biroului Naţional de Statistică şi Ministerului Finanţelor.

Cheltuielile BPN sunt determinate de cheltuielile prevăzute de legea bugetară anuală în vederea
satisfacerii necesităţilor societăţii, dintre care: acoperirea necesităţilor social-culturale şi de cercetări
ştiinţifice, întreţinerea aparatului de stat, acoperirea necesităţilor militare, achitarea datoriei de stat, acordarea
de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic al statului etc.

Pe parcursul anului 2012, din bugetul public naţional au fost efectuate cheltuieli în volum total de
35,36 miliarde de lei, fiind aprobate 36,64 miliarde de lei, ori cu 1,28 miliarde de lei sub prevederile anuale.
Astfel, nivelul executării a constituit 96,5% faţă de prevederi. Însă, comparativ cu anul 2011, cheltuielile
BPN au crescut cu 3,24 miliarde de lei sau cu 10,1%. La toate cele patru componente ale BPN au fost
înregistrate economii de cheltuieli bugetare comparativ cu prevederile anuale. Astfel, din bugetul de stat,
cheltuielile efectuate au fost sub nivelul celor prevăzute cu 0,74 miliarde de lei, din bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale – cu 0,53 miliarde de lei, iar din celelalte componente ale BPN economiile au fost
neesenţiale.

Tabelul 3. Cheltuielile publice efectuate din BPN şi pe tipuri de bugete, miliarde de lei

Prevăzut Executat Devieri % faţă de
prevăzut

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Bugetul public naţional 33,27 36,64 32,12 35,36 -1,15 -1,28 96,5 96,5
Bugetul de stat 19,07 22,41 18,64 21,67 -0,43 -0,74 97,7 96,7
Bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale 7,71 9,45 7,66 8,92 -0,05 -0,53 99,3 94,4

Bugetul asigurărilor sociale de
stat 9,12 9,88 9,11 9,75 -0,01 -0,13 99,8 98,7

Bugetul companiei naţionale de
asistenţă medicală 3,67 3,98 3,64 3,95 -0,03 -0,03 99,0 99,2

Sursa: Elaborat de autori, conform datelor Ministerului Finanţelor.

Structural, partea preponderentă a cheltuielilor publice din BPN (circa 70,6%), în anul 2012, au fost
direcţionate pentru realizarea programelor cu caracter socio-cultural. Pentru domeniul economiei naţionale
au fost direcţionate circa 14,6%, pentru apărare, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale – circa
6,5%, iar pentru servicii de stat cu destinaţie generală – circa 4,9%. Ponderea acestor indicatori în anul 2011
a constituit, respectiv, 72,6; 11,9; 6,9 şi 4,5%.
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Tabelul 4. Cheltuielile efectuate din bugetul public naţional, miliarde de lei

Prevăzut
2012

Executat în Executat 2012,
% faţă de: Structura, %

2011 2012
prevă-

zut,
2012

execu-
tat,

2011

prevă-
zut,
2012

Executat

2011 2012
Cheltuieli – total
- din care: 36,64 32,12 35,36 96,5 110,1 100,0 100,0 100,0

pentru economie 5,49 3,83 5,16 94,0 134,7 15,0 11,9 14,6

pentru acţiunile social-
culturale, inclusiv: 25,65 23,31 24,97 97,3 107,1 70,0 72,6 70,6

a) învăţământ, ştiinţă şi
inovare 8,09 7,21 7,75 95,8 107,5 22,1 22,4 21,9

b) ocrotirea
sănătăţii 4,80 4,26 4,75 99,0 111,5 13,1 13,3 13,4

c) asigurare şi asistenţă
socială 11,84 11,09 11,62 98,1 104,8 32,3 34,5 32,9

d) cultură, artă, sport şi
acţiuni pentru tineret 0,92 0,75 0,85 92,4 1,13 2,5 2,3 2,4

pentru apărarea naţională,
justiţie, ordinea publică,
protecţia civilă

2,36 2,21 2,30 97,5 104,1 6,4 6,9 6,5

pentru servicii de stat cu
destinaţie generală 1,94 1,46 1,75 90,2 119,9 5,3 4,5 4,9

pentru activitatea
economică externă 0,25 0,23 0,34 136,0 147,8 0,6 0,7 1,0

pentru deservirea datoriei
de stat 0,70 0,66 0,67 95,7 101,5 1,9 2,1 1,9

alte cheltuieli 0,25 0,42 0,17 68,0 40,5 0,7 1,3 0,5
Deficit (-), exced. (+) -2,43 -1,96 -1,84 75,7 93,9 x x x

Sursa: Elaborat de autori, conform datelor Ministerului Finanţelor.

Astfel, executarea BPN în anul 2012 s-a soldat cu un deficit bugetar exprimat prin depăşirea
cheltuielilor asupra veniturilor cu 1,84 miliarde de lei, micşorându-se comparativ cu anul precedent cu 0,12
miliarde de lei. Soldurile la 31 decembrie 2012 pe conturile BPN au constituit 3,16 miliarde de lei, fiind în
creştere cu 217,1 miliarde de lei, comparativ cu anul precedent.

În condiţiile unei creşteri economice negative şi în pofida presiunilor existente, Guvernului i-a reuşit,
totuşi, menţinerea deficitului bugetar la un nivel apreciabil, chiar dacă nu s-a încadrat în atingerea ţintei
iniţiale de a realiza un deficit de sub 1% din PIB; insistenţa cu care această politică a fost implementată a
constituit un reper esenţial pentru reformele din sectorul public. Deşi impactul provocat de criza mondială,
dar şi de condiţiile climaterice din ultima perioadă asupra domeniului finanţelor publice a fost extrem de
negativ, evoluţia cheltuielilor publice, totuşi, a fost stabilă, marcând o creştere remarcabilă pe tot parcursul
perioadei vizate. Aceasta, în mare parte, a fost posibilă datorită afluxului de ajutor extern fără precedent
pentru Republica Moldova, care a permis stabilizarea bugetului şi a evitat, astfel, un scenariu
macroeconomic dezastruos.

Cheltuielile efectuate din BPN s-au majorat pe parcursul anilor 2005-2012 de peste 2,5 ori
(de la 13,95 până la 35,36 miliarde de lei). Majoritatea absolută a cheltuielilor bugetare efectuate
în perioada indicată revin cheltuielilor “acţiuni socio-culturale”, ponderea cărora a variat între 63,3
şi 72,6%.
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Tabelul 5. Evoluţia executării părţii de cheltuieli a BPN şi structura lor, miliarde de lei

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011,

%
Cheltuieli, total 13,95 22,35 26,15 27,34 29,33 32,12 35,36 110,1
ponderea - % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
din care:
pentru economie 1,96 3,16 3,47 3,28 3,32 3,83 5,16 134,3
ponderea, % 14,1 14,2 13,3 12,0 11,3 11,9 14,6 -
acţiuni social
culturale 8,83 14,33 17,08 19,16 21,17 23,31 24,97 107,1

ponderea, % 63,3 64,1 65,4 70,1 72,2 72,6 70,06 -
apărarea naţională,
justiţie, ordinea
publică, protecţia
civilă

1,05 1,81 2,04 2,07 1,88 2,21 2,30 104,1

ponderea, % 7,5 8,1 7,8 7,6 6,4 6,9 6,5 -
servicii de stat cu
destinaţie generală 0,92 1,27 1,44 1,41 1,36 1,46 1,75 119,9

ponderea, % 6,6 5,7 5,5 5,2 4,7 4,5 4,9 -
activitatea
economică externă 253,2 0,28 0,27 0,20 0,21 0,23 0,34 147,8

ponderea, % 1,8 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 -
deservirea datoriei
de stat 470,5 0,61 0,72 0,83 0,55 0,66 0,67 101,5

ponderea, % 3,4 2,6 2,8 3,0 1,9 2,1 1,9 -
alte cheltuieli 462,7 0,89 1,10 0,38 0,84 0,42 0,17 40,5
ponderea, % 2,5 4,0 4,2 1,4 2,8 1,3 0,5 -
Sursa: Elaborat de autori, conform datelor BNS şi a Ministerului Finanţelor.

În concluzie se poate menţiona, că după o perioadă de criză, eforturile Guvernului au fost
direcţionate spre consolidarea finanţelor publice şi executarea calitativă a bugetului public naţional în
condiţii extrem de complicate din punct de vedere financiar. Totodată, politica bugetar-fiscală propusă pentru
anii viitori urmăreşte echilibrarea şi fortificarea surselor bugetare, precum şi unificarea şi simplificarea
sistemului fiscal. Însă, din cauza riscurilor externe, aceasta încă nu va asigura stabilitatea fiscală pentru
următorii ani.

Cea mai importantă reformare iniţială ţine nemijlocit de administrarea fiscală. Delegarea autonomiei
financiare ar trebui să urmărească două mari rezultate: utilizarea eficientă a resurselor şi sporirea bunăstării
populaţiei. Însă, o simplă acordare a autonomiei financiare nu rezolvă lacunele întregului sistem fiscal, or,
aceasta necesită şi o abordare structurală la nivel naţional, dar şi în contextul generării unui climat dezvoltat
de investiţii şi turism la nivel local.

În condiţiile unei creşteri economice negative şi în pofida tuturor presiunilor existente, Guvernului i-
a reuşit totuşi menţinerea deficitului bugetar la un nivel apreciabil. Chiar dacă nu s-a încadrat în atingerea
ţintei iniţiale de a realiza un deficit de sub 1% din PIB, insistenţa cu care această politică a fost implementată
a constituit un reper esenţial pentru reformele din sectorul public. Dar, totuşi trebuie de avut în vedere, că o
oarecare criză externă s-ar putea reflecta negativ asupra bugetului public naţional.
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