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INTRODUCERE NON-TEHNICĂ 

Studiul Impozitul unic european – o propunere de lege ferenda face parte din domeniul strategic de 
cercetare fundamentală al Academiei Române având codul 6: Cercetări pentru dezvoltarea durabilă 
a ţării (economic, mediu, social) și anume din direcția prioritară de cercetare având codul 6.6: 
Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, mediu, social). La nivelul Centrului de 
Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” se încadrează în tematica 3.1: Teoriile financiar-
monetare și provocările secolului XXI; paradigma dezvoltării economice sustenabile.  

Scopul studiului de față este să examineze problematica resurselor proprii ale bugetului european 
(bugetul Uniunii Europene) din perspectiva viabilității sistemului actual și din cea a necesității, 
posibilității și oportunității introducerii unui nou sistem de resurse proprii. Această problemă nu este 
nouă în dezbaterea politică, instituțională și metodologică dar, fiind deosebit de sensibilă, îndeosebi 
sub raport politic (al interesului național1). Desigur că o eventuală schimbare în sistemul resurselor 
proprii ale bugetului european (nemailuând în calcul cazul unei schimbări radicale, din punct de 
vedere ale filosofiei fiscal-bugetare, al acestui sistem) necesită consensul Consiliului European, 
precum și modificarea tratatelor Uniunii Europene. Evident, asemenea consecințe nu vor face 
obiectul studiului, ele ies din sfera științificității și intră în sfera deciziei politice. Cu toate acestea, 
chiar în interiorul reflecției pur științifice, chestiunea este nu doar dificilă, dar și deosebit de delicată. 
În mod concret, obiectivul principal al studiului este: conceptualizarea impozitului unic european 
(care să înlocuiască cele patru resurse proprii actuale ale bugetului european) și care să asigure o 
mai mare stabilitate, predictibilitate și solidaritate intra-comunitară. În realizarea obiectivului 
principal următoarele obiective intermediare (de etapă) sunt realizate:  

 (OI1) evaluarea critică a actualului sistem de formare a veniturilor bugetului european; 

 (OI2) evaluarea necesității, posibilității și oportunității introducerii unui impozit unic 
european ca substitut al actualului sistem de formare a veniturilor bugetului european; 

 (OI3) stabilirea și evaluarea calitativă și cantitativă a bazei de impunere și a ratei de 
impunere pentru implementarea impozitului unic european; 

 (OI4) simularea contrafactuală a funcționării impozitului unic european (post-dicție pe 
perioada 2009 – 2017). 

Metodologia utilizată în realizarea studiului constă în trei tipuri de abordări: 

 analiză logică, instituțională, procedurală și comportamentală; 

 formalizare algebrică (cantitativă); 

 analiză calitativă. 

Beneficiarul principal al studiului este Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”.  

Din punct de vedere al diseminării, rezultatele studiului au fost valorificate prin prezentarea unei 

sinteze la Conferința Internațională Științifico-Practică, ediția XIII, Creșterea economică în condițiile 

globalizării. Competitivitate, inovativitate, sustenabilitate, Institutul Național de Cercetări Economice 

al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 11-12 octombrie 2018. Diseminarea va continua, cu 

rezultatele definitive, în anul 2019. 

* 

*        * 

                                                           
1 Desigur, acesta este un semn peremptoriu despre faptul că principiul solidarității europene este un principiu pe hârtie 
(ca și alte valori europene, de altfel, cum este cea a convergenței economice reale), aplicarea lui practică întâmpinând 
opoziție tocmai din partea celor clamează principiul respectiv. 
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STATU QUO-UL CONSTRUCȚIEI EUROPENE 

În genere, construcția europeană se confruntă, actualmente, cu o serie de provocări generate atât de 

„ecoul” crizei financiare internaționale din perioada 2008-2012, cât și cu neașteptata decizie a 

Regatului Unit (din 2016) de a părăsi Uniunea Europeană. La aceste două fenomene acute se adaugă 

unul cronic și anume inerția instituțională, inclusiv „obezitatea” birocratică a instituțiilor europene, 

îndeosebi a Comisiei Europene, care înghite resurse monetare enorme pentru o funcționare adesea 

mioapă, uneori asimetrică cu privire la statele membre și, ocazional, eronată. Vom menționa, pe 

scurt, fără a dezvolta mai mult, deoarece nu este obiectul punctual al studiului de față, câteva 

asemenea probleme cu care se confruntă construcția europeană și care constituie, de fapt, fundalul 

ontologic pe care vom face propunerea noastră de instituire a unui impozit unic european care să 

înlocuiască actualul sistem de resurse proprii ale bugetului european. 

I. Ce este construcția europeană? 

În primul rând, societatea este un element component al lumii a treia a lui Popper (lumea formată din 
obiectivarea conținuturilor de gândire (idei, teorii, dezirabilități etc.), îndeosebi prin acțiunea socială. 
Consecințele acestei stări de lucruri sunt, în principal, următoarele: 

 „obiectele” sociale nu apar, nu devin și nu dispar decât prin acțiune socială; 

 ontologia socială este, pur și simplu, efectul praxiologiei sociale; 

 societatea este un produs politic (cauză și efect supra-individuale). 

În al doilea rând, construcția socială este o construcție teleologică. Aceasta înseamnă că, spre 
deosebire de lumea naturală, în lumea socială se produce o completare a cauzelor universale 
(materială, eficace, formală) cu cauza finală (scop). Consecințele acestei stări de lucruri sunt, în 
principal, următoarele: 

 construcția socială este o construcție intelectuală (proiect intelectual), deci un proces 
normativ, nu natural (cum credea Robert Schuman); 

 există o co-evoluție om – societate (feed-back pozitiv, respectiv feed-back negativ); 

 construcția socială este o auto-poieză (auto-organizare, auto-reparare, auto-reorganizare, 
hiper-ciclu). 

În al treilea rând, „producerea/reproducerea” socială este un proces evoluționar (adică există un 
proces dublu dependent: de stare (inclusiv de starea dezirabilă), respectiv de istorie (traiectorie). 
Consecințele acestei stări de lucruri sunt, în principal, următoarele: 

 există „mutații” (meme, seme), respectiv „selecție naturală” (unitatea de selecție este 
instituția) în dinamica socială; 

 bunele practici, asociate succesului economic, social și politic sunt în mod inevitabil, preluate, 
imitate, reproduse în alte spații naționale sau regionale . 

În sensul cel mai general, există două căi pentru fenomenologia socială:  

1. emergența: fenomenele sociale se produc ca urmare a acțiunii umane ne-subsumate unui 
scop prestabilit (construcție non-deliberativă) – vezi, aici, libertarianismul (îndeosebi Hayek 
și, mai general, școala austriacă); 

2. proiectul intelectual: acțiunea umană este subsumată atingerii unui scop prestabilit 
(construcție deliberativă). 
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Uniunea Europeană se situează pe calea proiectului intelectual: ea este rezultatul urmăririi unui scop, 
și anume construcția unei structuri economice, sociale și politice cu un grad ridicat de coeziune și 
convergență2 

Din punct de vedere teoretic, construcția europeană urmărește: 

(a) capturarea efectului de sinergie din: a) creșterea numărului componentelor sistemului 
integrativ european (state naționale)3;  

(b) reducerea costurilor de tranzacție prin desființarea granițelor economice4. 

Așadar, scopul construcției europene ar trebui examinat din două perspective: 

 din perspectiva scopului dorit: crearea unei macro–instituții (mecanism) de disipare în timp 
util a posibilelor generări de conflicte induse de competiția, între statele europene, pentru 
resurse economice (inclusiv folosind drept mijloc, în această competiție, războiul); 

 din perspectiva scopului obiectivat/efectiv implementat: crearea unei macro–structuri 
simbiotice, inter-statale, cu potențial de asigurare a dezvoltării economice și progresului social 
în mod concertat (convergent, simetric, armonizat). 

Ca mijloc de realizare a scopului, construcția europeană poate folosi trei căi: 

 federalizarea UE: această cale asigură o concertare maximă, dar diferențele mari de identitate 
națională între statele membre fac ne-realistă utilizarea unei asemenea căi; 

 convergența UE: această cale asigură o concertare medie, dar și aici există unele opoziții, 
îndeosebi din partea statelor membre care sunt contributori neți la bugetul european – 
principalul instrument instituțional de realizare a convergenței5; 

 coordonarea: această cale asigură o concertare minimă, dar, de data aceasta, nu există 
opoziție din partea statelor membre6 și, de fapt, calea efectivă de construcție europeană în 
acest moment este aceasta. 

Figura 1 dă o imagine sinoptică a celor trei căi de atingere a scopului construcției europene. 

                                                           
2 Robert Schuman (unul dintre părinții fondatori ai actualei UE) credea că această construcție se va desfășura în mod 
natural, adică se aștepta ca, odată declanșată, construcția europeană să se desfășoare prin emergență. Evident Schuman 
s-a înșelat din punct de vedere filosofic. 
3 Este vorba despre ceea ce se numește fenomenul de extindere a UE (vezi mai jos). 
4 Este vorba despre creșterea rezilienței sistemului integrat, față de mediul extern al UE, ca urmare a acțiunii solidare a 
sistemului integrat. 
5 Este vorba despre cele trei tipuri de convergență: a) convergența economică; b) convergența socială; c) convergența 
instituțională. 
6 Mai ales că, de fapt, statele membre puternice economic și politic (sau puternice din perspectiva prestigiului de a fi state 
fondatoare ale actualei UE – Germania, Franța, Italia și Benelux) nu se supun acestei coordonări, ba chiar sunt statele 
membre care încalcă sistematic și semnificativ prevederile Pactului de Stabilitate și Creștere, ale Pactului Fiscal sau ale 
Tratatului de la Maastricht. 
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Figura 1. Căile/mijloacele de realizarea a scopului UE 
Sursa: autorul. 

Din punct de vedere strategic, construcția europeană se desfășoară, concomitent, pe trei căi:  

a. adâncire (evoluție pe verticală, structural-instituțională) – deepening (D). Este strategia 

decisivă, care asigură, de fapt, posibilitatea funcționării specifice a Uniunii Europene. Ca 

urmare, această strategie trebuie să se desfășoare anterior (logic și cronologic) celorlalte două 

strategii și, în plus, trebuie să se desfășoare cu viteza cea mai mare dintre cele trei trei 

strategii;  

b. lărgire (evoluție transversală/oblică, prin creșterea gradului de comunitarizare a politicilor 

publice) – widening (W). Este strategia care se situează pe locul 2, ca importanță și relevanță 

pentru construcția europeană și exprimă, de fapt, scopul construcției europene: dezvoltarea 

comună a sistemului integrat european. Din punct de vedere logic, este strategia care ar trebui 

să se desfășoare cu viteza imediat următoare vitezei de desfășurare adâncirii; 

c. extindere (evoluție pe orizontală, prin creșterea numărului de state membre) – enlarging (E). 

Este o strategie care, pe de o parte, se constituie ca o ofertă pe care Uniunea Europeană o 

face celorlalte state europene de a merge împreună într-o lume a inter-dependențelor tot mai 

accentuate (și, de altfel, inevitabile) iar, pe de altă parte, se constituie și într-o modalitate de 

întărire și chiar de validare a construcției europene înseși. Este strategia care ar trebui să se 

desfășoare cu cea mai mică viteză dintre toate cele trei strategii, fiind dependentă de celelalte 

două, atât ca posibilitate, cât și ca funcționalitate. 

Figura 2 sugerează, grafic, corelarea dintre cele trei strategii de construcție europeană (inclusiv 

condiția logică: 𝐷 ≻ 𝑊 ≻ 𝐸, unde cu „≻” s-a notat o constantă logică cu semnificația: „are viteză mai 

mare decât”). 
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Figura 2. Cele trei strategii de construcție europeană 

Sursa: autorul. 

În ceea ce privește procesul însuși de construcție europeană, el se bazează pe trei dependențe 

evolutive: 

(a) dependența de stare (state dependence): statele membre se află în stări (economice, 
sociale, instituționale) diferite – DS 

- consecință necesară: acceptarea mai multor viteze de integrare, dar invers 
proporționale cu nivelul stării inițiale7; 

- modalitate operațională: acceptarea scurtăturilor (găuri de vierme) instituționale 
pentru statele cu stări inițiale dezavantajoase, pentru recuperarea accelerată a 
decalajelor, nu în timp istoric „normal”. 

(b) dependența de cale (path dependence): statele membre vin din istorii (cu „biografii”) 
diferite – DC 

- consecință necesară: acceptarea unor fenomene/evenimente integrative specifice (a-
simetrice) consistente cu istoria („biografia”) statelor membre în cauză; 

- modalitate operațională: particularizarea unor fenomene/evenimente/procese în 
funcție de aceste istorii („biografii”), de exemplu, pentru statele foste comuniste. 

(c) dependența de etos (ethos dependence): statele membre vin cu matrice axiologice diferite 
– DE  

- consecință necesară: evitarea libertății circulației valorilor în același mod imperativ ca 
în cazul celor patru libertăți economice, respectiv a libertății de circulație  informației 
(a cincea libertate, non-economică); 

- modalitate operațională: etosul este exceptat de la integrare imperativă, aici lăsând 
lucrurile să se producă în mod natural (așa cum cerea Schuman pentru întregul proces 
integrativ european). 

                                                           
7 Această chestiune nu numai că este foarte controversată la nivelul statelor membre (de fapt, între două grupuri 
informale de state membre: cele dezvoltate, pe de o parte, și cele emergente, pe de altă parte). Statele membre 
dezvoltate cer decuplarea de procesul de convergență a statelor emergente, pentru ca ele să nu mai suporte „nota de 
plată” a ajungerii din urmă necesară pentru statele emergente, în timp ce statele emergente cer, pe baza principiului 
solidarității, rămânerea lor cuplată la procesul de convergență și integrare general. 
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Procesul de integrare în Uniunea Europeană are două niveluri: 

• fenomene de macro-integrare:  

o aderarea nominală (semnarea Tratatului de aderare) – ex: România: 01.01.2007 

o aderarea la spațiul Schengen 

o aderarea la zona euro 

• fenomene de micro-integrare: 

o Pactul de stabilitate și creștere 

o Pactul fiscal 

o Pactul euro-plus 

II. Probleme critice ale construcției europene 

Fiind un proiect intelectual, construcția europeană generează, se confruntă și este afectată de o serie 

de fenomene și procese care trebuie considerate drept critice, în sensul că ele grevează asupra 

atingerii scopului și, deseori, și asupra alegerii mijloacelor de atingere a scopului construcției 

europene. În cele ce urmează se propune o listă minimală a acestor probleme critice care mai pot fi 

denumite și riscuri în procesul construcției europene. Rezultă, așadar, că aceste riscuri ar trebui să 

constituie rațiuni pentru elaborarea unor reforme, atât la nivelul construcției europene ca întreg, cât 

și la nivelul celei mai dinamice componente a Uniunii Europene, și anume zona euro. 

 Riscul încălcării corelațiilor strategice în construcția europeană 

– (faptul): corelația între cele trei strategii a fost, pur și simplu, inversată:  

𝐷 < 𝑊 < 𝐸 

– (consecința): nesustenabilitate și costuri de tranzacție suplimentare pentru toate 

statele 

– (comentariu) pierderea efectului de sinergie specific sistemelor (mai ales sistemelor 

mari, așa cum este Uniunea Europeană) 

Figura 3 arată inversarea neproductivă a acestei corelații de importanță și de viteză în aplicarea celor 

trei strategii de construcție europeană. 
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Figura 3. Cele trei strategii de construcție europeană sunt, în practică, inversate ca ritm de realizare 

Sursa: autorul. 

 Riscul încălcării condiționalității DS (dependența de stare) 

– (faptul): forțarea (mimarea) verificării criteriilor de la Copenhaga privind aderarea la 

UE 

– (consecința): impunerea unor cinematici nefezabile (nerealiste) noilor state membre, 

nepregătite pentru competiția intra-europeană8 

– (comentariu) după momentul aderării (care este un moment, nu un proces!), există 

trei procese concomitente (dar intercorelate) de integrare în UE 

• integrarea economică 

• integrarea instituțională 

• integrarea culturală 

Figura 4 indică ordinea logic (și cronologică) fezabilă și sustenabilă (A), respectiv ordinea care a fost 

efectiv implementată (B) 

                                                           
8 Ne referim, aici, îndeosebi, la statele din Balcanii de vest, la Republica Moldova și la Turcia. De altfel, același lucru se 
petrece și cu verificarea condiționalităților de Aderare la zona euro, ceea ce introduce vulnerabilități considerabile în 
cadrul sustenabilității construcției europene. Fiind o construcție intelectuală, desigur că decizia de aderare a statelor, fie 
la UE, fie la spațiul Schengen, fie la zona euro, trebuie să aibă fundamentare și semnificație politică, dar nu doar 
fundamentare și semnificație politică, ci și fundamente economice și instituționale solide și ireversibile. 
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(A)                                                                                     (B) 
Figura 4. Perturbarea ordinii (logice și cronologice) a proceselor de integrare în UE 

Sursa: autorul. 

 Riscul încălcării condiționalității DC (dependența de cale) 

– (faptul): neglijarea procesului de transformare a creșterii economice în dezvoltare 

economică (adică a transferului acumulării dimensionale în modificări structurale) 

– (consecință): indicatorii macroeconomici s-au îmbunătățit, dar sustenabilitatea 

acestor indicatori s-a înrăutățit  

– (comentariu) vulnerabilitatea evoluției pe termen lung a unor state membre a crescut 

Figura 5 indică, sinoptic, inversările de logică a construcției instituționale. 

 
Figura 5. Perturbarea ordinii (logice și cronologice) a proceselor de integrare în UE 

Sursa: autorul. 

 Riscul încălcării condiționalității DE (dependența de etos) 

– (faptul): neglijarea matricelor axiologice ale statelor membre, mai ales ale celor din 

valul cinci de aderare (2004, respectiv 2007) 
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– (consecința): artificializarea procesului de integrare care a urmat aderării nominale la 

UE (formarea unei percepții de fenomen impus, ne-funciar, a procesului de integrare, 

nesusținut axiologic) 

– (comentariu) îndeosebi cultura paternalistă a fost neglijată în procesul de formare a 

unor noi valori, asociate europenismului (conceptul de europenism nu a fost, de altfel, 

clarificat) 

Figura 6 vizualizează semnificația acestui risc (sau a acestei vulnerabilități). 

 
Figura 6. Efectul pervers al încălcării condiționalității DE în construcția europeană 

Sursa: autorul. 

 Riscul asimetriei în distribuirea „dividendelor” sistemului european integrat 

– (faptul): asimetria de putere (economică, politică, militară) generează asimetrie de 

adjudecare a avantajelor comune ale unei structuri inter-statale integrative9 

– (consecințe):  

 asimetrie în mecanismul economic: țările mai puternice mai degrabă produc 

economic, cele mai slabe mai degrabă consumă economic 

– NB1: apare tendința statelor mai puternice (avansate) de a recupera 

pierderile generate de procesul de integrare, pe seama statelor mai puțin 

avansate 

– NB1: vulnerabilizarea statelor consumatoare (inclusiv sub aspectul formării și 

menținerii capacității de apărare împotriva agresiunilor externe de tip violent, 

ex. militare) 

 asimetrie în mecanismul instituțional: salvarea, prin sistemul bugetului european 

(fonduri structurale și de coeziune) a aparențelor de tip „political correctness” 

– (comentariu) tendința de a „monopoliza” dividendele integrării nu a fost contracarată 

instituțional în mod eficace 

 Riscul mitizării distribuirii dezvoltării 

– (faptul): dezvoltarea (asigurarea structurilor economice capabile de auto–susținere) a 

fost gândită doar la nivelul sistemului agregat (integrat), nu la nivelul fiecărui stat 

membru 

– (consecințe):  

                                                           
9 Trebuie reținut faptul că, din punct de vedere juridic și politologic, Uniunea Europeană reprezintă un concept și are un 
statut neclare. Astfel: a) UE nu este o federație de state (cum este SUA); b) UE nu este o confederație de state (cum este 
Elveția); c) UE este un construct politic interstatal de partajare contractuală (prin Tratatul UE și prin Tratatul de 
funcționare a UE) a suveranității între stat și Uniune. 
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 dependența excesivă a statelor mai puțin dezvoltate de cele mai dezvoltate (vezi 

relația export-import de bunuri și servicii) 

– se produce binecunoscutul fenomen de hub–uire: o mică asimetrie 

avantajoasă tinde să mărească avantajul (și invers: o mică asimetrie 

dezavantajoasă tinde să mărească dezavantajul) 

– fenomenul de hub-uire este o consecință a rețelelor (în UE fenomenul de 

rețea este inerent) 

 negocieri economice (și, probabil, nu numai economice!) separate ale statelor 

puternice din UE cu terțe țări (din rațiuni privind energia, resursele naturale etc.) 

– ex.1: interesele separate privind energia și resursele naturale din Rusia 

– ex.2: interesele politice convergente cu cele ale Rusiei (vezi Ungaria) 

 crește probabilitatea introducerii de bariere la ieșirea din UE, în scopul prezervării 

avantajelor pieței mari, impersonalizate, pentru statele dezvoltate din UE10 

 Riscul menținerii șocurilor asimetrice 

– (faptul): ajustarea macroeconomică la nivelul UE necesită, ca și la nivel național, mix–

ul fiscal–monetar; cum politica monetară este comună, dar politica fiscală este 

națională (deși coordonată, armonizată etc: vezi Semestrul european, Pactul Fiscal, 

Pactul euro plus), se menține acest risc al șocurilor asimetrice 

– (consecința): statele membre ale Uniunii Economice și Monetare (zona euro) își pot 

ajusta economiile naționale transferând externalitățile negative ale deciziilor de 

politică monetară comună către statele care nu sunt în zona euro 

• ex.1: o decizie de reducere a ratei dobânzii de politică monetară a BCE conduce 

la creșterea inflației în zona euro care, apoi, se transferă, prin așa numita 

inflație importată, asupra statelor nemembre ale zonei euro 

• ex.2: activități cvasi-monetare ale guvernelor (ministerelor finanțelor publice) 

din statele nemembre ale zonei euro (de ex., împrumuturi publice) pot conduce 

la efecte de crowding–out ale investitorilor din statele membre ale zonei euro 

care vor să investească în statele nemembre ale zonei euro 

– (comentariu) Uniunea fiscală este un deziderat la fel de important în acest moment ca 

și „completarea” zonei euro cu toate statele membre ale UE care sunt, încă, în afara 

zonei euro (inclusiv Suedia și Danemarca11, nu doar statele emergente) 

 Riscul mitizării solidarității 

– (faptul): punerea în comun a resurselor (deci simetria de tratament), ca mit fondator 

al UE, nu a constituit o „maximă” politică la nivelul sistemului integrat 

– (consecința): crearea percepției că, în caz de „avarie”, fiecare stat membru este pe 

cont propriu 

                                                           
10 Vezi discuțiile în contradictoriu prilejuite de decizia Regatului Unit de a ieși din UE, inclusiv condiționalitatea financiară 
pusă de Comisia Europeană pentru finalizarea procesului de ieșire. 
11 Deocamdată doar Danemarca a intrat în ERM2. De menționat că, în afara Regatului Unit, nu mai există nici un stat 
membru al UE care să dețină clauza de opt-out în raport cu intrarea în zona euro, deci toate statele membre ale UE au 
obligația de a realiza această aderare la moneda unică europeană. 
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• ex.1 (din economie): cazul plafonului de asigurare a depozitelor bancare sub 

impactul crizei financiare 2007–2012 

• ex.2 (din construcția instituțională): teoria celor două viteze în procesul 

construcției europene  

– (comentariu) deși, prin Tratate, UE edifică un model de economie socială, în practica 

politică acest model nu este regăsit, cu excepția discursului politically correct. In fapt, 

libertarianismul este încurajat și promovat. 

III. Construcția europeană și sustenabilitatea 

Conceptual, sustenabilitatea este diferită de durabilitate. Sustenabilitatea se referă la sisteme logic 

vii (ex: un ecosistem, o politică economică)12, în timp ce durabilitatea se referă la sisteme logic ne-vii 

(ex: o piatră, o clădire, o cometă). Așadar, în timp ce sistemele durabile nu au nevoie de schimb 

entropic, cele sustenabile au (energie, norme, politici etc.). În general, un sistem este sustenabil dacă 

și numai dacă verifică patru condiții suficiente: 

 este un sistem logic viu 

 conține exclusiv hiper-cicluri13 

 conține o dominanță a stabilizatorilor automați14 

 conține redundanțe structurale 

Pe baza examinării instituționale a Uniunii Europene, se poate constata că această construcție 

intelectuală este și funcționează ca un sistem logic viu, deci i se pot aplica, atât în analiză, cât și în 

predicție, parametrii care caracterizează, în general, sistemele logic vii. 

Paradigma acțională/praxiologică a construcției europene 

Paradigma acțională (praxiologică) actuală a construcției europene este paradigma optimalității: 

atingerea valorii extreme a unui obiectiv în condiții restrictive date. Consecințele unei asemenea 

paradigme sunt următoarele15: 

 de natură operațională: externalități negative ne-reintegrabile (poluare, încălzire globală 

etc.); 

 de natură socială: polarizarea distribuției produsului economic (sărăcie structurală); 

 de natură politică: globalizarea proceselor  (omogenizare ne-stimulativă); 

 de natură logică: reproductibilitatea ne-sustenabilității (sustenabilizarea ne-

sustenabilității); 

 de natură psihologică: natura este dominată de om (logica existenței este de tip ierarhic – 

în vârful ierarhiei se află omul). 

                                                           
12 Un sistem este logic viu dacă este un sistem de tip disipativ: „administrează” entropie (cum ar fi, în cazul construcției 
europene, entropia economică, respectiv socială). 
13 Un hiper–ciclu este un ciclu în care ieșirea unui subsistem se transformă integral în intrarea unuia sau a mai multor 
subsisteme din sistemul considerat (vezi, aici, contribuțiile lui Manfred Eigen). 
14 Adică orice feed-back pozitiv este înfășurat de un feed-back negativ. 
15 De remarcat faptul că natura vie non–umană nu a dezvoltat niciodată principii de optimizare, ci doar principii de 
supraviețuire (sustenabilitate) – de aici costurile enorme ale evoluției, dar care au asigurat perpetuitatea. 
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Paradigma acțională (praxiologică) viitoare este paradigma sustenabilității (atingerea acelei valori a 

unui obiectiv care asigură replicarea procesului cel puțin la nivelul imediat anterior). Consecințele 

unei asemenea paradigme sunt următoarele 

 de natură operațională: externalități negative reintegrabile;  

 de natură socială: de-polarizarea distribuției produsului economic; 

 de natură politică: regionalizarea proceselor (comunicare auto-stimulativă); 

 de natură logică: reproductibilitatea sustenabilității; 

 de natură psihologică: natura este unitară (logica existenței este de tip rețea – nu există 

noduri privilegiate ale rețelei)16. 

În construcția europeană există, astăzi, patru tendințe care reclamă paradigma sustenabilității în 

locul celei  a optimalității:  

(a) producția necesară de output-uri ne-reintegrabile generate de paradigma optimalității 

 epuizarea previzibilă a resurselor naturale (în primul rând, energetice) 

neregenerabile; 

- impact necesar: războaie inter-statale (fie clasice/ortodoxe, fie ne-convenționale) 

pentru preluarea controlului asupra resurselor naturale 

 deteriorarea ireversibilă a mediului natural viu și neviu (inclusiv din spațiul cosmic 

apropiat). 

(b) tendințe de hegemonie non-politică generate de globalizare 

 proces de monopolizare extra-statală a segmentelor economice și sociale (vezi 

companiile trans-naționale); 

(c) tendințe de autonomizare axiologică a consumului  

 transformarea consumului în marca reușitei personale și sociale; 

 transformarea creșterii economice în scop în sine (vezi critica Stiglitz-Sen-Fitoussi). 

(d) tendințe de devalorizare a condiției umane 

 dreptul natural al unei vieți umane decente depinde prea puțin de „parametrii” 

individuali și prea mult de parametrii instituționali ai optimalității (efect general: 

pauperizarea). 

Paradigma dezirabilă a sustenabilității este strâns legată de libertățile europene. Figura 7 indică o 

asemenea legătură. 

                                                           
16 De remarcat faptul că  doar natura non-vie (principiul minimei acțiuni – Maupertuis) și omul au dezvoltat principii de 
optimizare. Dar, în timp ce optimizarea în natura non–vie nu produce externalități negative (fiindcă nu există scopuri), 
omul a generat externalități negative devastatoare care impun, acum, trecerea la paradigma sustenabilității. 



16 
 

 
Figura 7. Libertățile europene (cinci implementate – dintre care patru economice) și una ne-implementată încă 

Sursa: autorul. 

IV. Reforma uniunii europene și fenomenul X-Exit 

Toate riscurile și vulnerabilitățile menționate și examinate mai sus privind construcția europeană au 
avut, printre alte consecințe, și apariția fenomenului X-Exit. Acesta poate fi definit ca un fenomen 
instituțional centrifugal în interiorul UE: Br-Exit – în curs, Fr-Exit, Catal-Exit etc. – în „aer”. Prin 
fenomen X-Exit vom înțelege, așadar, o percepție difuză (necristalizată), la nivelul cetățenilor statelor 
membre, a unei disfuncționalități structurale (inclusiv instituționale) a UE, de natură a greva asupra 
semnificației, credibilității, sustenabilității și dezirabilității Uniunii. Ca forme de manifestare a acestui 
fenomen, într-o ordine crescătoare din perspectiva caracterului radical, putem menționa: 

 reticențe, la nivel formal/oficial, privind acceptarea sau sprijinirea anumitor instituții 
europene; 

- ex.1: state membre care se opun ca alte state membre să acceadă în spațiul Schengen 
sau în zona euro (Uniunea Economică și Monetară) – Olanda 

- ex.2: state membre care au cerut și dețin clauza opt out (dreptul de a nu fi obligate să 
intre în zona euro) – Regatul Unit  

- ex.3.: refuzul de a accepta în totalitate obligațiile de contribuție la formarea veniturilor 
bugetului european - Regatul Unit: clauza British rebate 

 transmiterea de semnale oficiale sau semi-oficiale privind eventuala ieșire din Uniune, atunci 
când doleanțele naționale nu sunt satisfăcute necondiționat; 

 ieșirea efectivă din Uniune, conform art. 50 din Tratatul de la Lisabona – Regatul Unit – data 
ieșirii din UE: 29 martie 2019 – în timpul președinției României a Consiliului UE). 

Impactul fenomenului X-Exit poate fi sintetizat după cum urmează: 

 de natură economică: 

– reducerea pieței economice (de bunuri, servicii, de forță de muncă); 

– reducerea potențialului economic al UE (reducerea PIB); 

– reducerea populației UE (care afectează rolul UE de actor global); 

– reducerea bugetului european. 
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 de natură instituțională: 

– modificări în Tratatul UE și în Tratatul de funcționare a UE; 

– înlocuirea tratatului multilateral al statelor membre ale UE cu tratate bilaterale între 

UE și statul X-Exit. 

 de natură psihologică: 

– crearea unui precedent contagios; 

– reducerea încrederii în stabilitatea, robustețea și sustenabilitatea UE (augmentarea 

pozițiilor euro-sceptice). 

 de natură umană: 

– probleme ale persoanelor din statele membre ale UE migrate în statul X-Exit; 

– probleme ale persoanelor din statul X-Exit migrate în alte state membre ale UE. 

V. România și proiectul european 

La aproape 12 ani de la aderare, România încă vorbește despre UE la persoana a 3-a: 

 la nivel tehnocrat:  implicarea experților români din grupurile de lucru ale Comisiei 

Europene este, încă, nesemnificativă; 

 la nivel atitudinal: autoritățile române sunt, încă, mai degrabă pasive în legătură cu 

activitatea normativă a instituțiilor europene. 

NB: totuși, la nivel politic, în Parlamentul European (și, respectiv, în comisiile permanente sau ad-hoc 

ale acestuia) parlamentarii europeni români sunt mai activi și, uneori, chiar reprezentativi 

În contextul construcției europene, România se „confruntă” astăzi cu câteva oportunităţi care ar 

trebui exploatate: 

– relocarea agenţiilor europene după decizia Regatului Unit de a părăsi UE (mai ales că 

România nu are, deocamdată, nici o asemenea agenţie pe teritoriul său)17; 

– sugerarea (şi susţinerea ) de proiecte care servesc, concomitent, interesul naţional şi 

interesul UE, cu prilejul instituţional al preluării conducerii rotative a Consiliului UE la 1 

ianuarie 2019. 

Se pare că proiectul european va intra într-un proces de regândire, chiar de re-fondare conceptuală 

și politică, după experiența Brexit-ului și în perspectiva tendinței centrifuge din unele state membre 

ale UE (unele chiar membre fondatoare). În acest context, România trebuie: 

 să fie prezentă (și anume la potențialul său maxim) în acest proces crucial, de care depinde 

viitorul structurii integrative europene; 

 România trebuie să respingă (de altfel, președintele României a adoptat, la nivel public, 

această poziționare) ideea Europei cu două viteze: 

– o Europă cu două viteze este contradictorie cu principiul solidarității (NB: din păcate, în 

Tratatul de la Lisabona nu se mai regăsește sănătosul principiu european „Unity in 

Diversity”); 

                                                           
17 După cum se știe, această oportunitate a fost deja ratată (este vorba despre Agenția europeană a medicamentului, 
pentru care a candidat și România, într-un mod complet ne–profesionist). 
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– o Europă cu două viteze nu face decât să reducă coeziunea și convergența economică și 

socială, care reprezintă principii de politică europeană comună18; 

– de fapt, o Europă cu două viteze ar trebui clădită tocmai pe principiile solidarității, 

coeziunii și convergenței – adică statele membre emergente să fie ajutate să se dezvolte 

cu viteză mai mare decât statele membre dezvoltate  (și anume, prin utilizarea găurilor 

de vierme instituționale la nivelul UE. 

VI. Câteva probleme care vizează reforma UE și a zonei euro 

(1) persistența „dublei măsuri” în materia sancționării statelor membre care încalcă 

prevederile Tratatului de la Maastricht privind criteriile de convergență economică 

nominală 

– comentariu: acest comportament al Comisiei Europene este inacceptabil pentru 

statele membre care se conformează Tratatului de la Maastricht, suportând, în 

consecință, costurile aferente 

(2) inexistența, în tratatele europene, a unui set de criterii de convergență economică reală 

care să asigure că intrarea noilor state membre în Uniunea Economică și Monetară (zona 

euro) nu introduce vulnerabilități sau riscuri de instabilitate în UE 

– comentariu: Academia Română ar putea, prin centrele și institutele sale de 

cercetare, să propună o fundamentare științifică a unui asemenea set (o schiță 

preliminară există, de altfel, deja, fiind elaborată în cadrul CCFM) 

(3) autonomizarea excesivă a birocrației UE față de societatea europeană 

– comentariu: enormul aparat tehnocrat (și chiar politic) care susține proiectul 

european este un consumator exagerat de resurse financiare, pe de o parte, dar și 

un semnal către cetățenii europeni că birocrații au drept prim obiectiv perpetuarea 

propriilor structuri birocratice și nu rezolvarea problemelor proiectului european 

(4) descurajanta lipsă de lideri ai UE capabili de o viziune curajoasă, coerentă și persistentă de 

construcție politică, instituțională și culturală la nivelul unui sistem agregat (integrat) 

mare19 

– este nevoie de o abordare din câmpul filosofiei sociale, nu din perspectiva îngustă a 

interesului economic (sau chiar geostrategic) local, pe termen scurt și exasperant de 

asimetric 

– este nevoie de un nou proiect european, care să integreze fenomenele, tendințele și 

provocările contemporane, cu aceeași luciditate și bună credință ca în 1957, dar cu 

învățămintele trase în ultimii 60 de ani de construcție europeană 

– acest proiect trebuie să însemne, pur și simplu, un proiect de reconstrucție 

conceptuală și instituțională a UE 

(5) dominanța capitalului financiar (și, pe cale de consecință, a capitalului bancar) în decizia 

politică la nivelul UE reduce mult din eficacitatea politicilor europene comune sau a 

                                                           
18 Poate ar trebui implementat conceptul de societate în intenție practică, propus de Jurgen Habermas, concept care 
îmbină progresul economic cu progresul social/moral. 
19 Începând cu anul 2004, Comisia Europeană nu a mai avut lideri vizionari, ci doar lideri capabili de menținerea „navei” 
pe linia de plutire (lucru, de altfel, deloc ușor). 
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politicilor naționale armonizate la nivel european, ceea ce afectează economia reală, deci 

transferul creșterii economice în nivelul de trai și calitatea vieții în statele membre 

VII. Quo vadis UE? 

În condițiile menționate și examinate critic mai sus, considerăm că următoarele șase inițiative, idei și 

procese sunt oportune, productive și dezirabile, prin reconsiderarea Tratatului privind Uniunea 

Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene: 

(1) instituirea asimetriei regulilor de funcționare a UE în favoarea statelor membre mai puțin 

dezvoltate (statele emergente) 

– permiterea „scurtăturilor” instituționale (găurilor de vierme) pentru statele membre 

mai puțin dezvoltate 

(2) distribuirea echitabilă a efectelor de sinergie („dividendelor”) ale sistemului integrat 

european, între state 

– instituirea unui impozit unic european care să funcționeze pe principiul „plătește mai 

mult cel ce poate plăti mai mult sau trebuie să plătească mai mult ca urmare a sprijinului 

UE” 

(3) constrângerea în direcția realizării convergenței economice reale în UE, nu doar a celei 

nominale 

– la nivelul structurilor economice, inclusiv prin stabilirea unui set de criterii de 

convergență economică reală, în mod analog cu setul de criterii de convergență 

economică nominală (propunere: Consiliu European la București, în acest scop) 

(4) acceptarea imediată a statelor membre UE care nu fac parte din zona euro, în zona euro, 

indiferent de stadiul verificării criteriilor de convergență economică nominală 

– criteriile de convergență economică nominală nu au nici o relevanță fără criterii de 

convergență economică reală 

– moneda unică este cauză, nu efect al integrării (ori al convergenței economice) 

(5) realizarea urgentă a Uniunii fiscale a UE (în mod simetric cu Uniunea economică și monetară) 

– se elimină, astfel, efectele asimetrice ale politicii monetare comune, care apar în 

absența politicii fiscale comune 

– transformarea Euro-grupului în Ministerul de Finanțe european 

– permiterea deficitelor la nivelul bugetului european, așa încât să se poată face ajustări 

macroeconomice în mod concertat 

(6) începerea cristalizării instituționale a Uniunii Politice a UE 

– este singura soluție pentru „capturarea” efectelor de sinergie generate de un sistem 

agregat mare, așa cum este UE; 

– ar fi primul pas spre constituirea unui stat federal european (statele federale curente 

sunt fondate pe afinități de limbă, etnie sau cultură). 
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CAPITOLUL 1. SCURT ISTORIC AL EFORTURILOR INSTITUȚIONALE PRIVIND SISTEMUL DE 

RESURSE PROPRII ALE BUGETULUI UE 

1.1. Scurtă revistă a luărilor de poziție 

I. Pe data de 17 mai 2006 s-a ajuns la un acord interinstituțional  între Parlamentul European, 
Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană20 în vederea realizării unei revizuiri a procesului 
bugetar al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește identificarea unei metode mai bune 
pentru furnizarea resurselor necesare finanțării politicilor UE21. Pe această bază s-a inițiat o 
consultare publică, nu numai la nivel instituțional, ci antrenând și persoane fizice, specialiști sau 
simpli cetățeni care au putut să comunice Comisiei opinii și propuneri în această materie. 
Coordonatele principale în cadrul cărora participanții la dezbatere au fost invitați să contribuie au 
fost: 

– relația dintre caracterul administrativ (finanțarea instituțiilor administrative ale UE) și 
caracterul constructiv/reconstructiv (finanțarea atingerii obiectivelor UE) al bugetului 
european, adică relația dintre un buget de administrare și un buget de creștere; 

– relația dintre răspunsul la problemele existente ale UE și răspunsul la provocările viitoare 
anticipate a apărea în cadrul UE, adică relația dintre conservarea statu-quo-ului 
(consistentă cu stabilitatea) și schimbările previzibile (consistente cu sustenabilitatea); 

– relația dintre susținerea, prin bugetul european, a obiectivelor strict economice sau 
sociale și susținerea obiectivelor politice (democrație, libertate, solidaritate, apărare și 
securitate comună); 

– relația dintre fermitatea alocărilor bugetare și flexibilitatea realocărilor bugetare, adică 
relația dintre predictibilitate și adaptabilitate; 

– relația dintre continuitate în politicile finanțate prin bugetul european22 și „rupturile” în 
aceste politici, generate de apariția unor evenimente, fenomene și procese neanticipate; 

Acest acord s-a bazat o serie de inițiative și documente ale instituțiilor europene, după cum urmează: 

 rezoluţiile Parlamentului European din 22 noiembrie 1990 privind viitoarele surse de 
finanţare ale Comunităţii Europene şi din 21 aprilie 1994 privind un nou sistem de resurse 
proprii al Uniunii Europene; 

 directiva 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de 
resurse proprii al Comunităţilor Europene; 

 raportul Comisiei privind funcţionarea sistemului de resurse proprii” (COM(1998)0560), 
din 7 octombrie 1998 intitulat „Finanţarea Uniunii Europene; 

 rezoluţia Parlamentului European din 11 martie 1999 privind necesitatea de modificare şi 
reformă a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene; 

 poziţia Parlamentului European din 17 noiembrie 1999 referitoare la propunerea de 
decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene 
(COM(1999)0333); 

                                                           
20 Denumirea completă a acordului este: Acordul inter–instituțional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie 

privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (JO C 139, 14.6.2006). 
21 Declarația nr. 3 anexată la Acordul inter–instituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară – JO C 139, 14.6.2006. 
22 Nu toate politicile europene sunt finanțate sau necesită finanțare din bugetul european, unele dintre ele funcționează 
exclusiv prin stabilirea normelor europene (ex: politica concurenței nu necesită fonduri din bugetul european, la fel 
comerțul). În plus, toate politicile europene care necesită fonduri din bugetul european beneficiază de o parte de finanțare 
din bugetele naționale (co–finanțarea națională). 
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 decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de 
resurse proprii al Comunităţilor Europene; 

 raportul Comisiei privind funcţionarea sistemului de resurse proprii (COM(2004)0505) şi 
propunerea Comisiei pentru o nouă decizie a Consiliului privind resursele proprii, însoţită 
de o propunere de Regulament al Consiliului privind măsurile de punere în aplicare a 
corecţiei dezechilibrelor bugetare, în conformitate cu articolele 4 şi 5 din decizia Consiliului 
din privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene (COM(2004)0501 

prezentată la 14 iulie 2004; 

 rezoluţia Parlamentului European din 8 iunie 2005 privind provocările politice şi mijloacele 
bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013; 

 studiul pentru Parlamentul European: Resurse proprii: evoluţia sistemului în cele 25 de 
state membre ale UE, prezentat la 30 iunie 2005 (Studiu realizat de Grupul de studiu pentru 
politici europene (SEP), pentru care a se vedea, de asemenea, anexa: Comentarii privind 
adecvarea veniturilor fiscale provenite dintr-o eventuală resursă proprie fiscală a UE, 30 
august 2005); 

 concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 15-16 decembrie 2005; 

 propunerea Comisiei pentru o Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al 
Comunităţilor Europene şi Documentul de lucru al Comisiei privind calculul, finanţarea, 
plata şi înscrierea în buget a corecţiei dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit 
(„corecţia Regatului Unit”) în conformitate cu articolele 4 şi 5 ale Deciziei Consiliului privind 
sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene (COM(2006)0099); 

 poziţia Parlamentului European din 4 iulie 2006 privind propunerea de decizie a Consiliului 
privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene; 

 studiul pentru Parlamentul European: Resurse proprii ale UE – Evaluarea preliminară a 
domeniului de aplicare a taxelor din statele membre care vin în sprijinul unui sistem de 
impozitare comunitar, prezentat în ianuarie 2007; 

 reuniunile Comisiei pentru bugete cu preşedinţii comisiilor pentru bugete ale 
parlamentelor naţionale, care au avut loc la 16 iunie 2005 şi la 21 iunie 2006, 

 răspunsurile la chestionarul privind resursele proprii transmis de Comisia pentru bugete, 
la 30 noiembrie 2005, către toate comisiile pentru bugete din cadrul parlamentelor 
naţionale ale statelor membre, 

 schimburile oficiale sau neoficiale de opinii dintre raportorul permanent pentru resursele 
proprii şi comisiile parlamentare corespunzătoare, sau reprezentanţii acestora, 
desfăşurate ca urmare a invitaţiei parlamentelor naţionale interesate de purtarea unor 
discuţii pe această temă în cursul anilor 2006 şi 2007, 

 rezultatele obţinute în cadrul grupurilor de lucru pentru viitoarele surse de finanţare ale 
Uniunii Europene la reuniunile parlamentare comune din 8-9 mai 2006 şi 4-5 decembrie 
2006. 

II. În baza acordului inter-instituțional din 17 mai 2006, pe data de 29 martie 2007 s-a adoptat 
Rezoluția Parlamentului European privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene, care 
face următoarele constatări: 

 insuficiențe ale sistemului curent de finanțare a bugetului european: 
– cea mai mare parte din veniturile bugetului european nu provin din resurse proprii, 

ci direct prin contribuție de la bugetele naționale (circa 70%, pe baza VNB – venitul 
național brut) 
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- transformă contribuția de la bugetele naționale într-un fel de cotizație de 
membru al UE, care nu are legătură cu obiectivele UE 

- este inechitabil față de cetățeni 
- este nedemocratic (decizia de contribuție este una tehnică – acoperirea 

cheltuielilor planificate ale bugetului european) 
– resursa provenind din TVA nu este (potrivit modului de calcul) o resursă proprie 

autentică 
– sistemul bazate pe cele patru resurse de venituri este 

- prea complicat 
- netransparent 

– condiția de unanimitate privind deciziile referitoare la resurselor proprii și la 
perspectiva financiară permit „exportarea” unor dificultăți ale statelor membre 
asupra alimentării cu resurse pentru bugetul european 

– excepțiile și compensațiile pentru diferite țări sau proiecte semnalează eșecul 
actualului sistem de resurse proprii ale bugetului european 

 prima etapă a reformei sistemului de resurse proprii ale bugetului european 

– durată: până în anul 2014 

– conținut: îmbunătățirea sistemului de contribuții naționale 

– principii:  

- egalitate între statele membre: absența privilegiilor/avantajelor bugetare 
- prezentare simplă pentru reprezentanţii aleşi şi cetăţeni:  
- solidaritate şi demnitate egală între statele membre 
- stabilirea unei legături politice între reforma veniturilor şi revizuirea 

cheltuielilor 
- respingerea ideii ca cheltuielile structurale și de coeziune să fie excluse din 

calculul contribuției (ar însemna ca statele să finanțeze doar politicile de care 
sunt interesate) 

– recomandări (comisarul Schreyer – iulie 2004) 
- orice stat membru are dreptul la o reducere a contribuției atunci când aceasta 

atinge 0,35% din VNB 
- rambursarea va fi de 66% din contribuția netă referitoare la TVA și VNB 
- valoarea maximă rambursabilă: 7,5 mild. euro/an 
- NB: totuși, sistemul generalizat de reduceri este anti-comunitar, deși este 

transparent 

– alte comentarii: 

- deocamdată, contribuția pe baza VMB se menține: corelează contribuția cu 
gradul de prosperitate și cu capacitatea de plată și exprimă principiul 
solidarității europene 

- TVA ar trebui exclusă sau modul său de calcul ar trebui modificat 
- restructurarea sistemului de venituri proprii ar trebui corelat cu restructurarea 

cheltuielilor 

 a doua etapă a reformei sistemului de resurse proprii ale bugetului european 

– conținut: un nou sistem de resurse proprii 

– principii: 

- suveranitatea fiscală a statelor membre 
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- neutralitate fiscală 
- lipsa modificărilor privind ritmul de creștere a bugetului UE 
- caracterul treptat al introducerii noului sistem 
- corelarea reformei veniturilor cu reforma cheltuielilor bugetului UE 

 opțiuni pentru viitor: 

– să se respecte principiul stabilit în Trataul de la Roma: cheltuielile europene trebuie 
finanțate din resurse proprii europene 

– posibilități (explorate deja prin discuțiile cu parlamentele naționale): 

- TVA 
- accizele la combustibilul destinat transportului şi alte impozite în 

domeniul energetic 
- accizele la tutun şi alcool 
- impozitele pe profit 
- impozitul pe tranzacţii privind valori mobiliare 
- impozitul pe serviciile de transport sau de telecomunicaţii 
- impozitul pe venit 
- impozitul pe plăţile de dobândă 
- profitul BCE (seigniorage) 
- impozitul ecologic 
- impozitul pe tranzacţii valutare 
- impozitul pe economii 
- taxa pe tranzacţiile financiare 

– criteriile operaționale pentru proiectarea unui nou sistem de resurse proprii ale 
bugetului UE trebuie să fie: 

- suficiență 
- stabilitate 
- simplitate și vizibilitate 
- costuri operaționale scăzute 
- eficiența alocărilor resurselor 
- echitate verticală 
- echitate orizontală 
- contribuții juste ale statelor 

III. Pe data de 7 iunie 2007, se adoptă decizia Consiliului Uniunii Europene privind sistemul de 
resurse proprii ale Comunităților europene, având ca principale puncte următoarele: 

 sistemul de resurse proprii ale UE trebuie să stea sub semnul echității23 
 sistemul de resurse proprii ale UE trebuie supus unei discipline bugetare stricte 
 bugetul general al UE trebuie finanțat în totalitate din resurse proprii:  

- taxe, prime, sume adiționale sau compensatorii, sume sau factori adiționali, taxe 
din Tariful Vamal Comun și alte taxe stabilite sau care urmează a fi stabilite de 
către instituțiile Comunităților în legătură cu comerțul cu țările terțe, taxe vamale, 
precum și contribuții și alte taxe prevăzute în cadrul organizării comune a piețelor 

                                                           
23 În acord cu concluzia Consiliului European de la Fontainebleau (1984): nici unul dintre statele membre nu suportă o 
sarcină bugetară excesivă în raport cu nivelul său de prosperitate. Mai exact, Acordul de la Fontainebleu stipulează că 
„politica de cheltuieli este, în ultimă instanță, modalitatea esențială de soluționare a problemei dezechilibrelor bugetare” 
(sursa: Raportul Lamassoure, Document final A6-006/2007, intitulat „Raport privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii 
Europene”). 
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de zahăr (NB: statele membrec rețin 25% din această valoarea drept costuri de 
colectare); 

- aplicarea unei cote uniforme, valabile pentru toate statele membre, a bazelor 
armonizate de evaluare a TVA, stabilite în conformitate cu normele comunitare 
(fără a depăși 50 % din VNB al fiecărui stat membru) (NB: cota uniformă este de 
0,3%); 

- aplicarea unei cote uniforme asupra sumei tuturor VNB-urilor statelor membre; 
- veniturile rezultate din toate taxele noi instituite în cadrul unei politici comune; 

 suma totală a resurselor proprii nu depășește, pentru creditele de plăți, 1,24% din 
suma VNB 

 suma totală a resurselor proprii nu depășește, pentru creditele de angajament, 1,31% 
din suma VNB 

IV. La data de 12 septembrie 2007, a fost dată publicității, la Bruxelles, comunicarea Comisiei 
„Reforma bugetului pentru o Europă în schimbare”, ca document de consultare publică, în 
vederea revizuirii bugetului UE 2008/2009 

 aceasta s-a făcut ca urmare a invitației făcute în cadrul Acordului inter-instituțional din 
mai 2006 

 nu se propune un nou cadru financiar pentru perioada 2014-2020, această sarcină 
revenind  comisiei viitoare 

 printre caracteristicile sistemului de resurse proprii ale bugetului UE ar mai trebui 
incluse: 

o eficiența costurilor administrative 

o autonomia financiară 

 contribuțiile naționale la bugetul UE (TVA și VNB) sunt percepute de state în termeni 
de randament al contribuțiilor lor la bugetul UE, ceea ce nu este în regulă 

Declarațiile, intervențiile și luările de poziție ulterioare nu au adus elemente radical noi comparativ 
cu ideile care rezultă din cronologia de mai sus, de aceea nu vom contabiliza aceste noi evenimente. 
Pe baza considerațiilor care se desprind din cele de mai sus, vom proceda, în continuare, la elaborarea 
propriei poziții care mă va conduce la propunerea unui impozit unic european. Precizez de pe acum 
faptul că vom „încălca” unul dintre elementele de bază ale criticii curente privind resursele proprii ale 
bugetului european (inclusiv punctul de vedere al lui Lamassoure) și anume vom apela chiar la 
contribuții naționale care să constituie adevăratele resurse proprii ale bugetului european. Mai exact, 
ceea ce Lamassoure (și alți critici ai actualului sistem de resurse proprii ale bugetului european) 
consideră ca fiind în mod eronat denumite resurse proprii, eu vom considera că, dimpotrivă, sunt 
denumite astfel în mod corect și inverse, ceea ce se consideră acum ca fiind resurse proprii, noi vom 
considera că nu se „califică” pentru o asemenea calitate. Îmi asum așadar, încă din startul cercetării, 
o poziționare polemică cu statu quo-ul dezbaterii în materie, desigur prezentând argumentele care 
consider că susțin în mod suficient poziția pe care o susțin. 

V. Cele mai recente luări de poziție ale Parlamentului European: 

1. 15 aprilie 2014 

 formă: rezoluție legislativă 

 obiect: negocierile privind CFM24 2014-2020 

                                                           
24 Cadrul Financiar Multianual (în limba engleză MFF – Multiannual Financial Framework), denumirea curentă a fostei 
Perspective Financiare Europene. 
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 conținut: să se aibă în vedere o perspectivă pe termen lung 

2. 16 aprilie 2014 

 formă: rezoluție legislativă 

 obiect: proiectul de decizie a Consiliului Uniunii Europene privind resursele proprii 

 conținut: relevarea importanței grupului la nivel înalt – grupul Monti25 – și solicitarea ca 
grupul Monti să dea dovadă de inițiativă în materia resurselor proprii 

3. 17 decembrie 2014 

 formă: propuneri privind resursele proprii ale bugetului european 

 obiect: complexitatea excesivă a sistemului de resurse proprii al UE 

 conținut: asigurarea independenței financiare a UE și simplificarea, democratizarea și 
transparentizarea colectării veniturilor bugetului european 

4. 6 iulie 2016 

 formă: recomandare către Comisia Europeană 

 obiect: elaborarea unui proiect ambițios privind resursele proprii începând cu anul 2021 

 conținut: integrarea caracterului democratic, simplu și transparent al formării resurselor 
proprii ale bugetului european 

5. 26 octombrie 2016 

 formă: rezoluție legislativă 

 obiect: contribuția statelor membre bazată la bugetul european 

 conținut: revizuirea contribuțiilor bazate pe TVA și introducerea de noi venituri proprii 
ale bugetului european 

6. 24 octombrie 2017 

 formă: rezoluție legislativă 

 obiect: echitatea și stabilitatea veniturilor bugetului european 

 conținut: introducerea unei combinații echilibrate de resurse proprii noi ale UE menite 
să sprijine obiectivele de politică ale UE 

7. 14 martie 2018 

 formă: rezoluție legislativă 

 obiect: reformarea actualului sistem de resurse proprii 

 conținut: propuneri de criterii pentru identificarea de noi resurse proprii, respectiv 
propunerea unei combinații posibile de noi resurse proprii 

8. 30 mai 2018 

 formă: rezoluție legislativă 

 obiect: Cadrul financiar multianual 2021–2027 

                                                           
25 Grupul Monti a fost înființat la solicitarea Parlamentului European și are rolul de a examina modul și soluțiile practice 
de realizare a unei reforme a bugetului european (în primul rând, a sistemului de venituri ale bugetului european). Primul 
Raport al Grupului Monti a fost prezentat la sfârșitul anului 2014. Grupul Monti (HLGOR – High Level Group on the Own 
Resources) este format din: Mario Monti (Chairman), Daniel Dăianu, Clemens Fuest, Kristalina Georgieva, Ivailo Kalfin, 
Alain Lamassoure, Pierre Moscovici, Ingrida Šymonitė, Frans Timmermans, Guy Verhofstadt.  
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 conținut: se salută propunerile Comisiei Europene, din 2 mai 2018, privind resursele 
proprii ale bugetului european în CFM 2021–2017 

1.2. Propunerile Comisiei Europene din data de 2 mai 2018 privind CFM 2021–2027 

a. simplificarea calculului și procedurii privind resursa proprie bazată pe TVA 

b. introducerea unui „coș” de trei noi resurse proprii26 ale bugetului european: 

 20 % din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii27; 

 o cotă de prelevare de 3 % aplicată noii baze fiscale comune consolidate a societăților 
comerciale28 (care va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare); 

 o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic 
care nu se reciclează în fiecare stat membru (0,80 euro per kilogram); 

c. majorarea plafonului privind plățile la 1,29% din VNB al Uniunii Europene; 

d. majorarea plafonului privind angajamentele la 1,35% din VNB al Uniunii Europene. 

Comentariu calitativ: 

– simplificarea metodologică și procedurală a resursei proprii bazate pe TVA este, desigur, 
benefic, fiind reclamat de principiul impozitării numit transparență și inteligibilitate a 
impozitului; o asemenea simplificare are și beneficii administrative privind colectarea 
veniturilor bugetului european; 

– privind cele trei resurse proprii noi, facem următoarele considerații: 

 impunerea transferării către bugetul european a 20% din veniturile bazate pe 
comercializarea certificatelor de emisie de carbon ar putea descuraja eforturile de 
reducere a emisiilor de carbon. Totuși, acest risc nu este prea mare, deoarece „rata de 
impozitare” a acestor venituri este de doar 20%; 

 cota de prelevare din baza fiscală comună consolidată pentru calculul impozitului 
societăților comerciale din statele membre nu reprezintă decât o continuare a 
sistemului actual de resurse proprii, și anume pe cale extensivă;  

 contribuția națională care penalizează ne-reciclarea deșeurilor din ambalajele din 
plastic face parte din categoria uneia dintre subcomponentele impozitului unic 
european, pe care-l propunem în acest studiu. 

                                                           
26 Comisia Europeană estimează că aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12% din totalul bugetului UE și 
ar putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități. 
27 Este vorba despre emisiile de gaze cu efect de seră, sau emisii de carbon, sau emisii de CO2 (di-oxid de carbon). 
Certificatele de emisii sunt drepturi tranzacționabile reprezentând o tonă de di-oxid de carbon ne-emisă. Există patru 
tipuri de certificate de carbon (NB: a nu se confunda cu certificatele verzi – deși se obțin conform aceleiași logici, și anume 
drept „plată” pentru un comportament care depășește „așteptările” sau plafoanele impuse, certificatele verzi se referă 
la producție de energie verde sau regenerabilă).   
28 Se referă la un nou sistem de impozitare a profiturilor societăților comerciale din Uniunea Europeană (posibil să fie 
aplicat, în mod treptat, începând cu anul 2020, conform intențiilor Comisiei Europene). Noul sistem are două 
componente : a) baza fiscală corporativă comună (BFCC) – set de reguli comune pentru calcularea impozitului pe profit; 
b) baza fiscală corporativă comună consolidată (BFCCC) – completează BFCC cu reguli de consolidare și cu reguli de 
repartizare a bazei de impozitare (sau a bazei fiscale) între statele membre. 
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CAPITOLUL 2. RESURSELE BUGETARE ACTUALE ALE BUGETULUI EUROPEAN. O EVALUARE CRITICĂ 

2.1. Patru instrumente ale construcției europene 

Bugetul european este principalul instrument financiar prin care procesul de integrare economică și 
convergență este condus în cadrul Uniunii Europene. În construcția europeană pot fi identificate 
patru instrumente care vizează inițierea, desfășurarea și finalizarea unei astfel de construcții: 

 instrumentul axiologic: este setul de valori europene pe care, prin care și pentru care 
construcția europeană este inițiată și realizată. Deși un adevărat set de valori europene este 
încă în curs de cristalizare, multe dintre ele sunt în vigoare, chiar dacă într-o formă ambiguă, 
și îndrumă formarea scopurilor și stabilirea acțiunilor. Acest instrument reprezintă cauza finală 
a construcției europene; 

 instrumentul politic: este cel mai important și mai productiv dintre toate instrumentele. De 
fapt, Uniunea Europeană este o construcție socială deliberativă, sprijinită pe un proiect 
intelectual. În plus, construcția europeană se bazează pe documente politice fundamentale –  
tratatele – ca macro–norme primare, care generează toate normele secundare și terțiare 
(legislația comunitară) pentru a proiecta drumul construcției europene. Acest instrument 
reprezintă cauza formală a construcției europene; 

 instrumentul ideologic (filozofic): construcția europeană ar trebui să ofere și, în fapt, a oferit 
și oferă cetățenilor săi o „poveste", adică o viziune, un model al lumii (Weltanshauung) de a 
coagula și de a crea sinergia necesară. Această viziune este oferită de ideologia europeană sau 
de filosofia socială (de exemplu modelul social al economiei sau statul de drept). Acest 
instrument reprezintă cauza eficace a construcției europene; 

 instrumentul financiar: scopurile construcției europene trebuie să fie sprijinite financiar 
pentru a fi implementate. O astfel de bază de sprijin este bugetul european, care este diferit 
de bugetele naționale ale statelor membre și are ca scop realizarea scopurilor europene, nu a 
celor naționale29. Acest instrument reprezintă cauza materială a construcției europene. 

Figura 8 prezintă sinoptic cele patru instrumente/cauze ale construcției europene. 
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Axiologie Politică

Ideologie Buget
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cauză finală

cauză
eficace

 
Figura 8. Cele patru instrumente ale construcției europene 

Sursa: autorul. 

                                                           
29 Scopurile naționale sunt realizate ca o consecință a realizării scopurilor Uniunii Europene, prin așa–numitele bunuri 
publice europene (vezi Anexa 2). 
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În cele ce urmează, accentul va cădea doar asupra celui de-al patrulea instrument al construcției 
europene, și anume instrumentul financiar care, așa cum s-a arătat mai sus, constituie cauza 
materială a acestei construcții. 

2.2. Conceptul de resurse bugetare ale bugetului european 

2.2.1. Sursă vs. resursă 

Prin resursă economică înţelegem, în general, acea entitate (nu are, deocamdată, importanţă natura 
entităţii, din punct de vedere material sau din punctul de vedere al originii ei – naturală sau 
artefactuală,) care este rară, disponibilă (în sensul economic, adică la un anumit cost de oportunitate) 
şi utilă într-un proces economic şi care este susceptibilă30 să fie atrasă şi folosită în acel proces 
economic.  

Pe lângă conceptul de resursă, este important conceptul de sursă a resursei economice. Prin sursă a 
resursei economice înțelegem un dispozitiv instituțional (fenomen, proces, mecanism etc.) care are 
drept output resursa economică. De exemplu, resursa bugetară numită impozit pe venitul personal 
are drept sursă dispozitivul de creare a venitului personal (care este bază de impozitare în raport cu 
resursa numită impozit pe venitul personal), iar acest dispozitiv este munca (salariată sau nu). 

Așadar, nu trebuie să se confunde resursa economică cu sursa resursei economice. De exemplu, în 
cazul unei analize de sustenabilitate a unei resurse economice, de fapt ar trebui să se studieze 
sustenabilitatea sursei acelei resurse. Desigur, o anumită sursă poate avea drept efect mai multe 
resurse economice și invers, o anumită resursă economică poate proveni din mai multe surse. Relația 
dintre surse și resurse este, de multe ori, condiționată conceptual sau metodologic și nu întotdeauna 
are relevanță în analiza economică. Totuși, din perspectiva resurselor bugetare (și, mai ales a 
resurselor bugetului european) consider că această distincție nu trebuie scăpată din vedere. Figura 9 
încearcă o sistematizare vizuală a acestor inter–condiționări între surse și resurse. 

Instituții

Comportamente

Dispozitive
tip sursă

Entități
tip resursă

 
Figura 9. Relația funcțională sursă – resursă în procesul economic 

Sursa: autorul. 

2.2.2. Conceptul de resursă a bugetului public 

Conceptul de resursă a bugetului public se referă la acea resursă economică care îndeplinește 

concomitent următoarele criterii de suficiență: 

 este exprimată monetar 

 este de natura banului public31 

                                                           
30 Caracterul de potenţialitate a utilizării resursei economice este necesar, din punct de vedere logic, deoarece, aşa cum 
se ştie, atragerea unei resurse economice în circuitul economic este dependentă de o serie de bariere la intrare care 
trebuie depăşite, fie din punct de vedere economic, fie din punct de vedere tehnologic, fie din alte perspective (formale, 
morale etc.). 
31 Conceptul de ban public este dezvoltat în Anexa 1 la prezentul studiu. 
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Așadar, o resursă a bugetului public32 este întotdeauna o anumită sumă de bani, exprimată în moneda 

specifică sistemului economic în cauză, și care este fie deținută deja de buget, fie este datorată 

bugetului, conform legii, și urmează a fi transferată bugetului. Desigur, tot aici se încadrează și 

următoarele situații posibile: 

 obligația bugetară este, în mod fraudulos, ne–înregistrată și, deci, ea nu apare în 

contabilitatea contribuabililor ca obligație bugetară. Acesta este cazul evaziunii fiscale33; 

 obligația bugetară este înregistrată, dar contribuabilul nu are lichiditatea suficientă pentru 

transferul banilor publici către bugetul public. 

Banii publici, adică resursele bugetului public, sunt stabiliți în toate detaliile lor metodologice și 

instituționale în legi organice (ca legislație primară) și în normele de aplicare a legislației organice (ca 

legislație secundară)34.  

2.2.3. Conceptul de resursă a bugetului european 

Prin resursă a bugetului european se înțelege banii publici care au ca referință/destinație bugetul 

european (bugetul Uniunii Europene). Bugetul UE este diferit de bugetele publice naționale ale 

statelor membre, fiind constituit pentru două scopuri: a) funcționarea instituțiilor europene – adică 

acoperirea cheltuielilor administrative ale UE; b) implementarea strategiilor europene privind 

convergența și coeziunea economică, socială și teritorială între statele membre35.  

Așadar, în cadrul banilor publici, apare o categorie distinctă față de cea din statele membre ale UE, și 

anume banii publici europeni, prin diferențiere de banii publici naționali. Totuși, această distincție nu 

este așa de puternică din punct de vedere conceptual (deși este relativ puternică din punct de vedere 

metodologic) deoarece banii publici europeni sunt, de fapt, bani publici naționali cu destinație 

prestabilită. Din punct de vedere al contabilității publice naționale este ca și cum în bugetul național 

ar apărea o destinație de cheltuială publică distinctă și anume contribuția națională la bugetul 

european36.  

Este de menționat că nu trebuie să se considere că banii publici europeni, adică banii publici datorați 

de fiecare stat membru bugetului european, constituie, din punct de vedere al procesului bugetar, un 

fond special, în sensul că destinația lor este prestabilită și anume urmează, în mod obligatoriu, să fie 

transferați bugetului european. Veniturile publice aferente contribuției naționale la bugetul european 

sunt nediferențiate de restul veniturilor publice ale bugetelor naționale, adică nu se încalcă principiul 

neafectării bugetare (cum se întâmplă în cazul fondurilor speciale37). Așadar, resursele bugetului 

european sunt, din punct de vedere metodologic, destinații de cheltuială obligatorie (cu caracter 

structural) în bugetele publice naționale. 

                                                           
32 În continuare vom folosi expresia resursă bugetară, adică vom considera doar bugetele publice (de fapt, exclusiv bugetul 
UE). 
33 Nu dezvoltăm aici cele două tipuri de evaziune fiscală : a) evaziune fiscală legală – crearea unui prejudiciu bugetului 
public fără încălcarea legii; b) evaziunea fiscală ilegală (frauda fiscală) – crearea unui prejudiciu bugetului public prin 
încălcarea legii. 
34 În România, această legislație este integrată în Codul Fiscal. Administrarea obligațiilor bugetare este legiferată 
(legislație secundară) în Codul de procedură fiscală. 
35 O altă destinație, care este mai puțin vizibilă sau identificabilă, și asupra căreia vom dezvolta o discuție mai amănunțită, 
deoarece vizează obiectivul principal al studiului, este cea a producerii de bunuri publice europene. Desigur, bugetul 
european fiind unic, după eliminarea cheltuielilor de administrare, nu mai rămâne decât ca restul cheltuielilor să se dividă, 
după anumite criterii și conform anumitor strategii, între finanțarea convergenței și coeziunii, pe de o parte, și finanțarea 
producției de bunuri publice europene, pe de altă parte. 
36 În fapt, o asemenea evidențiere chiar există. 
37 Sau în cazul fondurilor publice para–fiscale, ex.: bugetul asigurărilor sociale de stat. 
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2.3. Resursele bugetare proprii ale bugetului European. O evaluare critică 

Nu abordăm, în ceea ce privește bugetul european, decât chestiunea veniturilor, mai exact structura 
și mecanismul de formare a veniturilor bugetului european. 

În sistemul curent, există trei38 categorii de resurse proprii ale bugetului UE: 

1. resursele tradiționale 

 taxe vamale privind comerțul exterior cu țări din afara UE (din care 20% sunt reținute de 
statele membre în contul cheltuielilor de colectare) 

 impozitul pe producția agricolă 

2. taxa pe valoarea adăugată (TVA) colectată de statele membre în economiile lor naționale (în 
prezent cota transferată de statele membre la bugetul european este de 0,3% din valoarea 
colectată la nivel național) 

3. contribuția fiecărui stat, pe baza venitului național brut (VNB) – în jurul ponderii de 1% din 
VNB39 

4. alte venituri: 

a. impozite și reduceri din remunerația angajaților instituțiilor și organizațiilor Uniunii 
Europene; 

b. încasări din dobânzi bancare; 

c. contribuții ale statelor non–membre pentru unele programe ale Uniunii Europene (de 
exemplu, în domeniul cercetării); 

d. returnări din fondurile neutilizate ale bugetului european; 

e. excedente din exercițiile bugetare anterioare. 

În legătură cu acest sistem, se ridică un număr de probleme, pe care le sistematizăm și examinăm mai 
jos. 

(a) există o contradicție conceptuală (și metodologică) între bugetul UE, care este obligatoriu 
(prin tratate) echilibrat și sursele de venituri proprii (resurse tradiționale și, respectiv, TVA). 
Într-adevăr, dacă veniturile proprii ale bugetului UE se bazează pe resursele tradiționale 
colectate de statele membre, adică dacă veniturile bugetului UE depind de condițiile și 
procesele economice din statele membre, nu există nici o asigurare cu privire la soldul 
bugetului UE.  

Pentru a gestiona o astfel de situație, ar fi două soluții:  

1) să se procedeze, și în cazul bugetului UE (buget public) în același mod în care se procedează 
în cazul bugetelor private: în primul rând să se stabilească veniturile și, în al doilea rând, să 
se stabilească cheltuielile, astfel încât să fie obținut un echilibru bugetar prin ajustarea 
cheltuielilor la venituri40. În actualele condiții normative, acest lucru nu este posibil, 

                                                           
38 A patra categorie de venituri, menționată în text, pe lângă faptul că are un aport foarte scăzut la totalul veniturilor, 
conține și o parte care are caracter excepțional, deci nu este un venit ordinar. 
39 Diverse state membre pot beneficia de reduceri privind contribuția lor la bugetul UE bazată pe VNB, fie pe întreaga 
perspectivă financiară, fie pe intervale mai scurte sau anual, după caz. Desigur, la fel ca în cazul rabatului britanic, sarcina 
compensării acestor reduceri/derogări trebuie acoperită de celelalte state membre, proporțional cu propriul VNB. 
40 După cum se știe, în cazul bugetelor publice (cum ar fi bugetul de stat) mai întâi se stabilesc cheltuielile de efectuat, 
care sunt dominate de cheltuielile obligatorii (sau structurale), și apoi se stabilesc veniturile de încasat. Ca urmare, 
bugetele publice se pot afla în oricare dintre cele trei situații posibile: a) sold excedentar (venituri mai mari decât 
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deoarece angajamentele de cheltuieli sunt luate pe baza Tratatelor UE și pe baza altor 
documente strategice (cum este, în această perioadă, Strategia Europa 2020) care impun 
cheltuieli obligatorii pe termene lungi, multe dincolo de cadrul financiar multianual al UE, 
care este de șapte ani41; 

2) să se introducă o redundanță, cum sunt contribuțiile naționale bazate pe VNB, pentru a 
obține un astfel de echilibru bugetar. După cum se știe, a doua soluție a fost adoptată și 
funcționează astăzi42. 

(b) resursele proprii tradiționale ale bugetului UE depind de propriile cicluri economice (de 
afaceri) din statele membre, deci este foarte dificil de a avea o previziune credibilă a 
veniturilor bugetului UE, mai ales atunci când se aplică cadrul financiar multianual (CFM) de 
șapte ani, așa cum este astăzi. Problema perioadei de programare pentru cadrul financiar 
multianual al UE nu face parte dintre obiectivele studiului de față, dar putem schița câteva 
comentarii legate de problematica principală a studiului – sistemul de resurse ale bugetului 
UE: 

1) nu se poate nega utilitatea de a avea cadre financiare multianuale (nu doar din perspectiva 
predictibilității, dar și din cea a unei fundamentări a acestui cadru financiar pe 
sustenabilitatea procesului economic), dar atunci lucrurile ar trebui duse până la capăt, 
adică ar trebui să se satisfacă și alte două corelări temporale (mult mai importante) ale 
acestui cadru financiar multianual: a) cu diferitele perioade programate privind dezvoltarea 
strategică a construcției europene. Cazul cel mai flagrant aici este, desigur, perioada de 10 
ani de dezvoltare strategică – Agenda Lisabona, respectiv Strategia Europa 2020); b) cu 
mandatele legislativului/executivului UE, care sunt de patru ani. Având în vedere faptul că 
deciziile strategice sunt luate de cele patru instituții fundamentale ale UE (Consiliul 
European, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană) care 
sunt supuse acestei periodicități de patru ani, se produce o situație vulnerabilă în care o 
anumită structură de decizie politică hotărăște pentru o altă structură de decizie politică 
(sau, cum s-a și întâmplat, de altfel, renunță la decizie în favoarea următoarei structuri de 
decizie politică); 

2) stabilirea unei perioade de șapte ani43 este relativ arbitrară, ea părând a nu fi legată de nici 
o periodicitate relevantă economic, social sau politic. În această materie considerăm că se 
impune o cercetare specifică, de fundamentare pe cele trei criterii care acționează 
concomitent: a) criteriul economic (de ex., aspecte privind ciclul economic la nivelul 
sistemul integrat european), b) criteriul social (de ex., aspecte privind dinamica 
generațională, mai ales ciclurile educaționale), c) criteriul politic (de ex., aspecte privind 
periodicitatea dinamicii electorale sau, dacă este posibil, a celei ideologice); 

(c) dacă, actualmente, analiștii44 în materie consideră justificat ca resursele proprii tradiționale 
ale bugetului UE să fie transferate din resursele statelor membre45, în această concepție 
contribuțiile naționale bazate pe VNB par a nu avea nicio justificare. Într-adevăr, în ceea ce 
privește resursele proprii tradiționale, unii încearcă să demonstreze că astfel de resurse sunt 

                                                           
cheltuielile); b) sold deficitar (venituri mai mici decât cheltuielile); c) sold nul (veniturile egale cu cheltuielile). În cazul 
bugetelor private, soldul este întotdeauna nul. 
41 De exemplu, angajamentele din Strategia Europa 2020 sunt luate pe o perioadă de 10 ani. 
42 Din punctul nostru de vedere, această soluție va trebui generalizată, deși, cum vom arăta la momentul potrivit, 
consecința soluției pe care o vom propune nu exclude un sold nenul al bugetului UE. 
43 După cum se știe, legislația europeană cere doar ca perioada să nu fie mai mică de cinci ani. 
44 Vezi, de exemplu, Giacomo Benedetto și Simona Milio, European Union Budget Reform. Institutions, Policy, and 
Economic Crisis, Palgrave Macmillan, 2012, mai ales capitolele 2 și 3. 
45 Deși, așa cum vom arăta, de fapt această justificare nu există. 
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obținute doar datorită apartenenței statelor membre la Uniunea Europeană, astfel încât 
simplul fapt al unei astfel de apartenențe justifică „dreptul" bugetului UE de a solicita astfel 
de contribuții ca „factură" pentru obținerea în sine a veniturilor tradiționale. Dar, în schimb, 
în ceea ce privește contribuția națională bazată pe VNB, pare că nu se poate găsi niciun impact 
al apartenenței statelor membre la Uniunea Europeană sau, cel puțin, nici un astfel de impact 
nu poate fi dovedit în mod evident; 

(d) există un arbitrariu (considerat inerent, dar credem că această inerență nu este reală) în ceea 
ce privește cotele de contribuție ale statelor membre cu privire la resursele proprii ale 
bugetului european. Acestea se stabilesc politic și se modifică tot pe criterii politice, de cele 
mai multe ori fără nici o legătură cu vreo logică economică sau instituțională, ci mai degrabă 
pe baza unor considerente de natură pur contabilă, adică din perspectiva asigurării veniturilor 
bugetului UE. Și aici considerăm că se impune o analiză de fundamentare științifică (din 
considerente economice și financiare) dar, având în vedere că soluția pe care o vom propune 
în cadrul studiului elimină aceste surse de resurse ale bugetului european, pare că un 
asemenea exercițiu devine superfluu. 

De fapt, cele mai multe disensiuni între statele membre cu privire la sistemul de venituri pentru 
bugetul UE sunt, într-adevăr, generate de considerentele de mai sus. Cum am menționat deja, noi 
vom răsturna, pur și simplu, aceste raționamente atunci când vom propune soluția noastră pentru 
constituirea veniturilor bugetului UE. 

2.4. Scurtă privire statistică asupra contribuțiilor la bugetul UE, în sistemul curent  

2.4.1. Cazul României 

Conform celor arătate la pct. 2.3. de mai sus, bugetul european are trei surse de resurse proprii:  

a) sursele tradiționale; b) sursa TVA; c) sursa contribuțiilor din VNB. Evoluția transferurilor fiecăruia 

dintre statele membre către bugetul european, în perioada 2007–201746 este prezentată în Anexa 3. 

În acest paragraf facem doar o succintă analiză a contribuțiile aferente României. În tabelul 1 se 

prezintă valorile nominale, exprimate în prețuri curente, în moneda euro, pe categorii de resurse, pe 

care România le-a transferat anual către bugetul european (datele sunt colectate din Rapoartele 

financiare ale Comisiei Europene, rapoarte care privesc execuția bugetului anual al UE).  

Tabelul 1. Contribuția României la bugetul UE, pe tipuri de resurse – mil. euro, prețuri curente 

Anul 
Resursa 

tradițională 
TVA 

Contribuții pe 
baza VNB 

Total contribuție % în VNB 

2007 159,2 162,1 681,7 1089,4 0,93 

2008 199,9 168,5 741,1 1217,6 0,93 

2009 124,3 156,6 902,1 1342,3 1,18 

2010 100,9 124,1 859,6 1143,1 0,95 

2011 109,9 138,8 902,2 1225,9 0,91 

2012 131,0 147,1 1098,0 1457,1 1,12 

2013 105,3 153,8 1122,0 1473,7 1,06 

2014 105,8 161,3 1090,4 1458,9 1,00 

2015 127,0 153,0 1058,1 1446,4 0,92 

2016 163,2 166,4 1068,4 1570,2 0,95 

2017 162,3 196,2 919,5 1391,0 0,76 

Sursa: Rapoarte financiare ale Comisiei Europene privind execuția bugetului UE, perioada 2007–2017. 

O imagine vizuală a cinematicii contribuției României la bugetul european este dată în Figura 10. 

                                                           
46 S-a considerat această perioadă pentru că, începând cu 1.01.2007, România este membră a Uniunii Europene (ea a 
aderat în „valul”  cinci de extindere a UE, și anume în etapa a doua din acest „val”, etapă care a inclus România și Bulgaria 
(cele două state, conform tratatelor europene, au semnat împreună un singur Tratat de aderare la UE). 
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Figura 10. Cinematica nominală a contribuției României la bugetul UE, pe perioada 2007–2017 

Sursa: autorul. 

Pentru a evalua gradul de omogenizare/dez–omogenizare a resurselor utilizate de România pentru 

plata contribuției la bugetul european, putem calcula coeficienții Onicescu47 pe cei 11 ani de când 

România este stat membru. În tabelul 2 sunt prezentate valorile acestor coeficienți. 

Tabelul 2. Coeficientul Onicescu al structurii contribuției României la bugetul UE 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

𝑘𝑂 0,660 0,645 0,688 0,765 0,750 0,766 0,772 0,759 0,744 0,696 0,686 

Sursa: calcule ale autorului. 

Figura 11 vizualizează trendul gradului de omogenizare/dez–omogenizare a structurii de contribuție 

a României la formarea veniturilor bugetului european. 

 
Figura 11. Cinematica gradului de omogenizare/dezomogenizare surselor de contribuție a României la bugetul european 

Sursa: autorul. 

2.4.2. Cazul tuturor statelor membre 

Valorile veniturilor bugetului european pe perioada 2007–2017, pe categorii de resurse sunt 

sintetizate în tabelul 3. 

 

 

                                                           
47 Amintim că, fiind dată o structură formată din 𝑛 entități : 𝑥1, 𝑥2, …, 𝑥𝑛, coeficientul Onicescu (𝑘𝑂) se calculează astfel:  

𝑘𝑂 = √∑ 𝑠𝑖
2𝑛

𝑖=1 , unde 𝑠𝑖 =
𝑥𝑖
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Tabelul 3. Veniturile bugetului european (UE27, apoi UE28), pe tipuri de resurse – mil. euro, prețuri curente 

Anul 
Resursa tradițională TVA 

Contribuții pe baza 
VNB 

Total contribuție 

Abs. % în total Abs. % în total Abs. % în total Abs. % în VNB 

2007 16573,0 15,07 19440,8 17,68 73914,8 67,20 109987,5 0,90 

2008 17282,9 15,55 19007,7 17,10 74478,5 67,00 111169,1 0,89 

2009 14528,2 13,34 12796,2 11,75 81988,2 75,28 108906,9 0,93 

2010 15659,3 13,15 12470,5 10,47 91063,1 76,48 119074,9 0,97 

2011 16777,7 13,98 14798,9 12,33 88414,0 73,68 119994,7 0,95 

2012 16453,4 12,71 14871,2 11,49 98160,2 75,84 129429,8 1,00 

2013 15365,3 11,00 14019,7 10,03 110194,6 78,85 139743,7 1,07 

2014 16429,5 12,36 17667,4 13,29 99073,7 74,51 132961,2 0,96 

2015 18730,4 13,64 18087,0 13,17 100960,4 73,51 137334,7 0,94 

2016 20094,1 15,20 15895,1 12,03 95584,8 72,32 132174,3 0,89 

2017 20459,1 17,72 16947,3 14,68 77918,8 67,50 115427,7 0,76 

Sursa: Rapoarte financiare ale Comisiei Europene privind execuția bugetului UE, perioada 2007-2017. 

Sinopticul cinematicii veniturilor bugetului european este prezentat în figura 12. 

 

Figura 12. Cinematica nominală a veniturilor bugetului UE, pe perioada 2007–2017 
Sursa: autorul. 

Se observă că variația relativă a celor trei surse de venituri nu s-a modificat prea mult în cei 11 ani 

luați în calcul, ceea ce înseamnă că sistemul de resurse ale bugetului european a funcționat pe baza 

completărilor aduse de fiecare stat membru din propriul VNB, pentru a asigura echilibrul bugetar 

statuat de tratatele europene. În figura 13 este reprezentată variația coeficientului Onicescu la nivelul 

UE cu privire la gradul de omogenitate/eterogenitate al resurselor de finanțare. 
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Figura 13. Cinematica gradului de omogenizare/dez–omogenizare a surselor bugetului european 
Sursa: autorul. 

Pentru a compara cazul României cu cazul UE în privința dispersiei surselor de finanțare a bugetului 

european, vom calcula coeficientul de variație, pe perioada considerată, în cele două cazuri (tabelul 

4). 

Tabelul 4. Coeficientul de variație (RO comparativ cu UE) pe sursele de finanțare 

 
RO UE RO–UE 

Res.trad. TVA VNB Res.trad. TVA VNB Res.trad. TVA VNB 

Varianța 8,612 2,834 30,327 3,352 6,193 16,292 5,26 -3,359 14,035 

Sigma 10,210 11,767 70,270 13,974 13,092 72,926 -3,764 -1,325 -2,656 

Media 2,935 1,683 5,507 1,831 2,489 4,036 1,104 -0,806 1,471 

Coef.de 
variație 

0,287 0,143 0,078 0,131 0,190 0,055 0,156 -0,047 0,023 

Sursa: autorul 

Se observă că variabilitatea resursei tradiționale, respectiv a contribuției bazate pe VNB, este mai 

mare în cazul României decât pe ansamblul statelor membre, în timp ce variabilitatea în privința TVA 

este mai mică în cazul României. 

2.5. Analiza actualului sistem de resurse ale bugetului UE 

În acest paragraf nu vom face o analiză descriptiv-statistică (care nu ne poate spune mare lucru, în 

afara unor constatări empirice fără prea mare relevanță, așa cum am arătat în paragraful 2.4), ci vom 

încerca să realizăm o analiză logică, de conținut, a actualului sistem de resurse proprii ale bugetului 

european. Sperăm ca acest mod de abordare a problemei să ne ajute să extragem concluzii pertinente 

și argumentate în legătură cu vulnerabilitățile acestui sistem și, implicit, să sugereze unele căi de 

înlocuire a sa.  

2.5.1. Analiza de stabilitate 

În privința stabilității actualului sistem de resurse ale bugetului Uniunii Europene pot fi făcute 

următoarele comentarii: 

a. din punctul de vedere al mecanismului de formare a veniturilor bugetare, sistemul este stabil, 

în sensul că, indiferent de volumul veniturilor transferate de statele membre pe seama 

resurselor tradiționale, respectiv pe baza TVA, echilibrul bugetar este asigurat, cu certitudine, 

prin intermediul contribuțiilor naționale calculate pe baza VNB. Totuși, trebuie spus că această 

stabilitate este o stabilitate de mecanism, și nu o stabilitate structurală48. Stabilitatea de 

                                                           
48 Stabilitatea structurală a unui sistem este o stabilitate de tip necesar în sensul logic al termenului, deoarece, fiind bazată 
pe structură, în baza faptului că structura generează funcția, se poate prezuma că o stabilitate „implementată” structural 
este o stabilitate inerentă, certă, predictibilă. 

0,71

0,71

0,77
0,78

0,76

0,78

0,80

0,77

0,76

0,75

0,71

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Coeficientul Onicescu (2007-2017) - UE27



36 
 

mecanism este o stabilitate care este normată exclusiv metodologic, și nu din perspectiva 

procesului economic implicat. Desigur, stabilitatea de tip mecanism a resurselor bugetului 

european nu este mai puțin relevantă dar, tocmai pentru că este generată metodologic, ea 

este vulnerabilă, în sensul că o schimbare metodologică va putea vulnerabiliza această 

stabilitate; 

b. din punctul de vedere al structurii sistemului de resurse, acesta este inerent instabil, deoarece 

atât volumul resurselor tradiționale, cât și volumul transferului din TVA colectată, depind de 

ciclul de afaceri din fiecare stat membru. Aceasta înseamnă că orice oscilație în volumul de 

resurse transferat de fiecare stat membru va trebui compensat de o variație de sens contrar, 

dar echivalentă din punct de vedere cantitativ, din perspectiva contribuției bazate pe VNB. Cu 

alte cuvinte, deși avem o stabilitate metodologică certă în privința acoperirii veniturilor de 

echilibru ale bugetului european, avem o instabilitate structurală a acestui sistem de resurse. 

Cum stabilitatea structurală este cea care are atributul propriu–zis de stabilitate, rezultă că, 

de fapt, actualul sistem al resurselor proprii ale bugetului european este instabil în esența sa. 

2.5.2. Analiza de sustenabilitate 

Analiza de sustenabilitate este strâns legată de cea de stabilitate. Într-adevăr, din punct de vedere 

conceptual, sustenabilitatea nu este altceva decât o stabilitate „întinsă” pe un orizont de timp 

convenabil din punct de vedere al analizei sau, după caz, al politicii publice. În figura 14 se indică 

relația conceptuală dintre staționaritate, stabilitate și sustenabilitate într-un sistem oarecare. 

 
Figura 14. Raporturile conceptuale dintre staționaritate, stabilitate și sustenabilitate 

Sursa: autorul (Proiectul de cercetare Evaluarea stării de sustenabilitate fiscală, cu aplicație pe cazul României, CCFM, 
2016, pag. 13). 
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Așadar, din punct de vedere logic, se poate spune că staționaritatea nu are nici un grad de libertate 

(sistemul trebuie să verifice în mod strict punctual valoarea măsurabilă/măsurată a parametrului 

definitoriu), stabilitatea are un grad de libertate (valoarea parametrului definitoriu poate varia de-a 

lungul unui interval pres–stabilit), iar sustenabilitatea are două grade de libertate (valoarea 

parametrului definitoriu poate varia atât în interiorul unui interval, cât și de-a lungul timpului (din 

punct de vedere geometric poate varia în interiorul unei suprafețe49). 

În privința actualului sistem al resurselor bugetului european, din perspectiva sustenabilității, putem 

face următoarele aprecieri. 

a. sustenabilitatea sistemului de resurse ale bugetului european are „soarta” sustenabilității 

sistemului de resurse bugetare ale bugetelor publice naționale, deoarece resursele proprii 

tradiționale sunt dependente de sustenabilitatea economiilor naționale ale statelor membre; 

b. deși această dependență de sustenabilitate nu poate fi eliminată în întregime, ea ar trebui 

redusă la minimum, de exemplu printr-un sistem de stabilizatori automați care să funcționeze 

la nivelul mecanismului de alimentare cu venituri a bugetului european50. În figura 15 se 

vizualizează o posibilitate logică și metodologică de evitare a dependenței de sustenabilitate. 

 
Figura 15. Stabilizarea automată ca „antidot” la dependența de sustenabilitate a resurselor bugetului european 

Sursa: autorul. 

2.5.3. Analiza de adecvare 

Analiza de adecvare are atât o componentă economică (analizată mai sus din perspectiva stabilității, 

respectiv a sustenabilității), cât și o componentă de eficacitate. Cu alte cuvinte, se pune întrebarea: 

acest sistem de resurse ale bugetului european este cel mai adecvat, adică asigură în cel mai înalt 

grad posibil eficacitatea colectării resurselor necesare bugetului european având în vedere 

cheltuielile programate? În acest context, opinia noastră este următoarea: 

a. resursele bugetului european trebuie legate de un criteriu fundamental, și anume de relația 

de cauzalitate dintre beneficiile primite de statul membru din simplul fapt al apartenenței sale 

la comunitatea Uniunii Europene și capacitatea acelui stat membru de a produce venituri 

eligibile pentru transferarea lor la bugetul european. Cu alte cuvinte, se pune problema 

                                                           
49 De unde și sugestia că sustenabilitatea are două grade de libertate. 
50 De altfel, propunerea noastră, care va fi prezentată în Capitolul 5, evită tocmai această dependență de sustenabilitate, 
având (vezi concluziile finale) și caracterul unui stabilizator automat. 
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identificării relațiilor de cauzalitate dintre capacitatea statului membru (mai exact a bugetului 

public al acelui stat membru) de a produce venituri eligibile pentru transferarea lor la bugetul 

european și gradul în care acel stat membru beneficiază de bunurile publice europene51; 

b. sugestia relației de cauzalitatea, propusă mai sus, se lovește de principiul de impozitare 

curent, și anume principiul „plătește mai mult cel care poate plăti mai mult”. Deși din punct 

de vedere practic și, mai ales, din punctul de vedere al individului (respectiv al asigurării 

condițiilor de justiție/dreptate socială la nivel individual) acest principiu de impozitare este, se 

pare, cel mai adecvat52, la nivelul impozitării care are ca subiect de impozitare statul (cum este 

cazul Uniunii Europene) principiul alternativ, bazat pe relația de cauzalitate menționată, pare 

a fi mult mai adecvat53. 

Logica funcționării adecvate a colectării veniturilor pentru bugetul european ar putea fi reprezentată 

sinoptic ca în figura 16. 

 
Figura 16. Logica funcționării principiului de impozitare la nivel statal în Uniunea Europeană 

Sursa: autorul. 
 

 

 

 
  

                                                           
51 Vezi Anexa 2 pentru conceptul de bunuri publice europene. 
52 Se poate ușor arăta că aplicarea principiului alternativ de impozitare („plătește mai mult cel care beneficiază mai mult 
de pe urma bunurilor publice furnizate prin utilizarea veniturilor provenite din impozitare”) este, pur și simplu, inaplicabil 
la nivelul impozitării individuale. Aplicarea principiului de impozitare „plătește mai mult cel care poate plăti mai mult” 
este, de altfel, susținut de principala teorie a dreptății sociale, propusă de John Rawls (O teorie a dreptății, Editura 
Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2011), deoarece este singurul principiu de impozitare care verifică principiul 
diferenței în acceptarea inegalității economice. 
53 Cum se va vedea la Capitolul 5, propunerea noastră privind sistemul de venituri ale bugetului european se bazează 
tocmai pe acest principiu alternativ de impozitare. 
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CAPITOLUL 3. NECESITATEA, POSIBILITATEA ȘI OPORTUNITATEA UNUI IMPOZIT UNIC EUROPEAN 

3.1. Conceptul de impozit unic european 

În sensul cel mai general, printr-un impozit unic european (IUE) vom înțelege o prelevare 

(deocamdată nu contează mecanismul prelevării – de exemplu, care este rata presiunii de prelevare, 

sau rata presiunii fiscale) dintr-o sursă unică de prelevare obligatorie de contribuții ale statelor 

membre la bugetul european. Așadar, din punct de vedere conceptual, un IUE se caracterizează prin 

următoarele: 

a. este alimentat dintr-o singură bază de impozitare; 

b. baza de impozitare unică este aceeași în toate statele membre; 

c. baza de impozitare nu este invariantă ca dimensiune, ci doar ca natură; 

d. rata de impozitare asupra bazei unice de impozitare nu trebuie neapărat să fie unică54; 

e. principiile de stabilire a ratei de impozitare asupra bazei unice de impozitare sunt, la rândul 

lor, unice și invariante între statele membre. 

Faptul că unicitatea unui impozit nu se justifică prin unicitatea ratei de impozitare, ci prin unicitatea 

bazei de impozitare, poate fi susținut de următoarele considerații: 

– „personalitatea” unui impozit este dată, într-adevăr, de baza sa de impozitare, rata de 

impozitare stabilind doar mărimea prelevării; 

– logica de politică economică în ceea ce privește un anumit impozit este extrasă din baza de 

impozitare55, atât din perspectiva rolului jucat de acea bază de impozitare în 

comportamentul economic al contribuabilului, cât și din perspectiva proprietăților bazei de 

impozitare în cauză (stabilitate, reproductibilitate etc.); 

– unei baze de impozitare i se pot asocia mai multe rate de impozitare56, în timp ce unei rate 

de impozitare nu i se pot asocia mai multe baze de impozitare; de aici rezultă că puterea 

de ancorare a bazei de impozitare este mai mare decât puterea de ancorare a ratei de 

impozitare în ceea ce privește natura unui anumit comportament economic al individului. 

Așadar, dacă am încerca formularea unei definiții a unui IUE, ea ar putea fi următoarea: conceptul de 

impozit unic european se referă la un impozit asociat unei baze de impozitare unice și singulare, 

aceeași pentru toate statele membre ale UE. Pentru a preveni unele obiecții privind acuratețea unei 

asemenea definiții, adăugăm următoarele comentarii: 

 și în actualul sistem de resurse proprii ale bugetului european bazele de impozitare sunt 

unice pentru toate statele membre (de exemplu, baza de impozitare numită TVA57). Dar 

                                                           
54 De altfel, studiul va propune două rate de impozitare distincte asupra aceleiași baze de impozitare. 
55 Nu se poate neglija, desigur, relevanța nivelului ratei de impozitare (vezi, de exemplu, curba Laffer, care se concentrează 
pe modificarea comportamentului fiscal pe baza variației ratei de impozitare) dar, în general, baza de impozitare are o 
semnificație superioară în ceea ce privește logica fiscală. 
56 Aici există două cazuri distincte ale non–unicității ratei de impozitare : a) rata de impozitare se modifică în timp (vezi, 
de exemplu, recenta modificare a ratelor de contribuții sociale în România) ; b) rata de impozitare poate avea mai multe 
valori simultan, în funcție de un anumit grid al bazei de impozitare (vezi, de exemplu, cazul impozitării neproporționale – 
fie progresive, fie regresive).  
57 Aici apare un fenomen teoretic și metodologic interesant: contribuția la bugetul european bazată pe TVA nu se 
calculează prin aplicarea unei cote unice de TVA la baza de impozitare privind TVA (consumul sau, mai exact, circulația 
bunurilor și serviciilor) ci pe aplicarea unei cote de prelevare din TVA colectat de fiecare stat membru în parte. Totuși, 
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unicitatea se referă la fiecare tip de venit propriu în parte, și nu la unicitatea bazei de 

impozitare; 

 plecând de la observația anterioară, se poate spune că IUE este „furnizat”, mai degrabă, de 

singularitatea bazei de impozitare, adică de situația în care există o singură bază de 

impozitare, desigur comună pentru toate statele membre, și nu doar o unicitate a mai 

multor baze de impozitare; 

 această coincidență între unicitate și singularitate privind baza de impozitare a sistemului 

de resurse ale bugetului european constituie, de fapt, esența propunerii noastre (care 

urmează a fi formulată în prezentul studiu, în Capitolul 5). 

Această distincție teoretică și metodologică între singularitate și unicitate în privința generării 

impozitului unic european este sugerată, din punct de vedere vizual, în figura 17. 
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Figura 17. Distincția singularitate–unicitate în construirea IUE 

Sursa: autorul. 

3.2. Necesitatea unui impozit unic european 

Din evaluarea prezentată la paragraful „Statu quo-ul construcției europene” rezultă unele argumente 

în susținerea necesității unui impozit unic european (IUE). Vom sistematiza, mai jos, aceste 

argumente și vom adăuga și altele. 

a. argumentul simplității comprehensive: după cum se știe, unul dintre principiile generale ale 

impozitării este cel al simplității din perspectiva subiectului impozitului. Subiectul 

(destinatarul) impozitului trebuie să poată înțelege (în vederea acceptării) impozitul care i 

se aplică. Cu cât gradul de înțelegere a impozitului în cauză este mai mare, cu atât gradul 

                                                           
contribuția bazată pe VNB nu verifică această proprietate, deci apare, iarăși, o anumită eterogenitate în ceea ce privește 
filosofia fiscală asociată bugetului european. 
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de acceptabilitate (și, deci, de conformare voluntară) a acestuia este mai mare58; este 

evident că un impozit unic, mai bine zis, o bază de impozitare singulară și unică, verifică 

într-un grad mai ridicat acest argument decât o bază de impozitare unică dar nesingulară 

(cazul curent al resurselor proprii ale bugetului european) sau decât o bază de impozitare 

singulară dar neunică (caz ipotetic59); 

b. argumentul transparenței: acest argument rezultă, într-o mare măsură, din argumentul 

anterior, dar cele două argumente nu se suprapun și nici nu sunt redundante reciproc. În 

esență, prin transparență a IUE trebuie înțeleasă proprietatea acestuia de a fi accesibil 

contribuabililor, sub aspect informațional, la costuri neprohibitive sau chiar, la limită, fără 

costuri. De menționat că argumentul transparenței IUE trebuie asociat și cu  natura 

democratică a sistemului instituțional în cauză: un grad ridicat de democrație și un grad 

ridicat de transparență sunt în relații de directă proporționalitate; este evident faptul că 

actualul sistem de resurse proprii ale bugetului european nu verifică într-un grad suficient 

de ridicat acest argument, în primul rând ca urmare a non-singularității bazei de impozitare; 

c. argumentul simplității operaționale/metodologice: și acest principiu derivă din principiile 

generale ale impozitării și se referă la înțelegerea modului în care se calculează impozitul. 

Contribuabilul trebuie să poată înțelege, pe baza simțului comun și al unui background de 

specialitate minim (la limită, absent) metoda sau tehnica prin care i se stabilesc obligațiile 

bugetare. Nu are relevanță faptul că IUE se referă la impozitarea statelor membre sau la 

impozitarea directă a cetățenilor lor – în ultimă instanță contribuția statelor membre la 

bugetul european se bazează pe contribuția cetățenilor fiecărui stat membru; este, de 

asemenea, evident faptul că actualul sistem de resurse proprii ale bugetului european nu 

verifică într-un grad suficient acest argument, fie și pentru faptul că diferitele baze de 

impozitare au metode diferite de a determina obligația bugetară a statelor membre către 

bugetul european. 

3.3. Posibilitatea unui impozit unic european 

Posibilitatea introducerii unui IUE poate fi argumentată după cum urmează: 

a. argumentul conștientizării: atât Parlamentul european, cât și Comisia europeană au 

constatat faptul că actualul sistem de resurse proprii ale bugetului european este depășit 

sau, în orice caz, ar trebui restructurat. Cele două instituții europene, precum și numeroși 

deputați europeni sau funcționari ai Comisiei europene, fără a mai adăuga analiștii 

independenți, au emis opinii, rezoluții sau studii în această materie. În acest context, 

aproape toți cei interesați de problematica bugetului european au ajuns la concluzia 

necesității unei schimbări în sistemul de venituri ale bugetului european, ceea ce înseamnă 

că posibilitatea acestei eventuale schimbări este asigurată; 

b. argumentul experimentării: actualul sistem de resurse proprii ale bugetului european a fost 

deja aplicat pe o perioadă de timp semnificativă, ceea ce a permis numeroase analize ale 

funcționării sale, din aproape toate perspectivele: eficacitate, stabilitate, rezonabilitate, 

                                                           
58 Desigur, relația dintre gradul de înțelegere și gradul de acceptabilitate (sau de acceptare) nu este liniară și nici exclusivă: 
astfel, acceptabilitatea (sau acceptarea) unui impozit depinde și de alți factori, dar înțelegerea impozitului este unul dintre 
factorii fundamentali în acest proces. 
59 Acest caz ipotetic poate fi ilustrat astfel : fiecare stat membru are o bază de impozitare singulară (adică o singură bază 
de impozitare) dar care diferă de la stat membru la stat membru (astfel, într-un stat membru, această bază de impozitare 
poate fi TVA, iar în altul poate fi cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră). 
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sustenabilitate, echitate, simplitate etc. Aceasta face ca proiectul unui nou sistem de 

resurse proprii ale bugetului european, precum și dezbaterile asociate, se fac pe un 

fundament informațional și de cunoaștere solid, generat de practica instituțională efectivă. 

Această situație este de natură să mărească gradul de posibilitate al unui demers îndrăzneț, 

radical, de refundamentare a sistemului de resurse proprii ale bugetului european; 

c. argumentul competenței: analiștii, experții și decidenții de politică din cadrul instituțiilor 

europene, respectiv din statele membre, au expertiza, experiența și aptitudinile realizării 

unui proiect instituțional care să introducă un impozit unic european cu toate proprietățile 

de suficiență și necesitate care să asigure o funcționare eficace și morală sistemului de 

resurse ale bugetului european; 

d. argumentul responsabilității: construcția europeană este un proiect intelectual, 

deliberativ, bazat pe formularea scopului căruia i se asociază mijloacele adecvate. Aceasta 

face ca atât oamenii politici, cât și experții, să fie responsabili pentru drumul pe care se va 

angaja, de aici înainte, construcția europeană. Aceasta contribuie la creșterea gradului de 

posibilitate a instituirii unui nou sistem de resurse proprii ale bugetului european. 

3.4. Oportunitatea unui impozit unic european 

În ceea ce privește oportunitatea introducerii unui impozit unic european (IUE), considerăm că 

următoarele argumente sunt de reținut: 

a. Uniunea Europeană se află într-unul dintre punctele sale critice – ieșirea unui stat membru 

din construcția europeană, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. După cum se 

știe, acest stat membru a criticat întotdeauna sistemul de resurse proprii ale bugetului 

european, considerând că valoarea contribuției sale este prea mare în raport cu valoarea 

beneficiilor pe care le obține de la bugetul european60. Ca urmare, deși, desigur, nu acesta 

este singurul motiv (și, probabil, nici cel mai important) în decizia de ieșire61, „ocazia” este 

potrivită pentru a regândi și restructura sistemul de venituri proprii ale bugetului european; 

b. există multe semnale, atât din partea experților, cât și din partea decidenților de politică62, 

că întreaga construcție europeană trebuie reexaminată – atât din perspectiva scopului, 

care nu mai este de actualitate, așa cum era în 1957, când a apărut proiectul european , cât 

și, mai ales, din perspectiva mijloacelor de realizare a acestei construcții – și, ca urmare, 

reproiectată. Semnificativ este faptul că această solicitare de revizuire a proiectului 

european nu vine doar din partea statelor emergente, care consideră că principiul 

solidarității nu este suficient implementat, ci și din partea statelor dezvoltate – inclusiv a  

celor șase state fondatoare. În acest context, se pare că nici o întârziere în această 

reexaminare a filosofiei construcției europene nu mai poate fi tolerată. Desigur, în această 

regândire, sistemul de venituri proprii ale bugetului european trebuie să se bucure de o 

atenție specială; 

                                                           
60 După cum se poate vedea din Anexa 3, rabatul britanic – British rebate (suma pe care Regatul Unit o primea înapoi 
după ce transfera contribuția cuvenită către bugetul european) era între 3 și 6 miliarde de euro anual. 
61 Decizia de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană a fost luată prin referendum, la data de 23 iunie 2016, când 
51,89% dintre alegători au votat pentru această soluție. Din punct de vedere formal, Regatul Unit va părăsi Uniunea 
Europeană la data de 29 martie 2019, în timpul președinției României a Consiliului Uniunii Europene.  
62 De revăzut, în acest sens, vulnerabilitățile curente ale construcției europene, sintetizate în paragraful Statu quo-ul 
construcției europene din prezentul studiu. 
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c. ultimele două valuri de extindere a Uniunii Europene – valul 5, cu cele două episoade: din 

01.05.2004, respectiv din 01.01.2007, și valul șase, din 01.07.2013 – au complicat foarte 

mult capacitatea structurii instituționale a Uniunii Europene de a administra un teritoriu și 

o populație atât de mari. În consecință, se impune ca, în procesul mai larg de reproiectare 

a capacității instituționale a Uniunii Europene, problematica sistemului de venituri proprii 

ale bugetului european să-și ocupe locul cuvenit.  
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CAPITOLUL 4. FUNCȚIILE UNUI IMPOZIT UNIC EUROPEAN 

4.1. Conceptul general de structură a unui sistem 

Structura unui sistem se referă la mulțimea de elemente componente ale unui sistem, împreună cu 
funcționalitatea (interconexiunile dintre elementele structurale), respectiv cu comportamentul 
(interconexiunile dintre elementele structurale, pe de o parte, și mediul acelui sistem, pe de altă 
parte). Dintr-o perspectivă mai elaborată, însă, în legătură cu conceptul de structură mai trebuie 
reținute următoarele proprietăți: 

(a) caracterul necesar al structurii. Deși sistemul reprezintă un decupaj din realitate (fie 
obiectivă, fie subiectivă, în funcție de interesul observatorului sau analistului), având, 
așadar, un caracter contingent, structura acelui sistem63 nu poate avea decât un caracter 
necesar. Așadar, deși sistemul este „construit” gnoseologic și contingent, structura sa 
capătă caracter necesar. Desigur, nu contează criteriul conform căruia se structurează 
sistemul respectiv, dar, odată ce acel criteriu este implementat, structura sistemului capătă 
acest caracter de necesitate. Caracterul necesar al structurii este unul independent de 
modalitatea în care este „desemnat” sistemul și rezidă în faptul că un sistem există tocmai 
prin structura sa. Mai mult decât atât, „personalitatea” unui sistem este dată tocmai de 
structura sa; 

(b) caracterul stabil al structurii. Structura unui sistem, prin intermediul conexiunilor între 
elementele componente ale sistemului, capătă o relativă stabilitate care se manifestă 
tocmai sub forma funcționalității acelui sistem. De fapt, identitatea unui sistem este dată 
tocmai de structura sa și, desigur, menținerea în timp a acestei identități este asigurată 
tocmai de stabilitatea structurii. Cumva, structura unui sistem are o tendință internă, 
implicită, spre auto-conservare64, deci spre stabilitate; 

(c) caracterul criterial al structurii. Această proprietate a structurii se referă la faptul că 
structura unui sistem poate fi relevantă sau semnificativă pentru observator sau analist în 
funcție de scopul din perspectiva căruia este privit/examinat sistemul în cauză. Aceasta face 
ca, de fapt, un sistem să aibă atâtea structuri posibile câte criterii de observare sau analiză 
sunt mobilizate de observator sau de analist. În acest sens, deci, sistemul va exhiba acea 
structură care este de interes într-un anumit context. De exemplu, în societate, poate fi de 
interes structura veniturilor, sau structura instituțiilor, sau structura de putere politică. 
Așadar, ori de câte ori este invocată structura unui sistem, trebuie precizat și criteriul din 
perspectiva căruia acea structură devine relevantă sau, după caz, semnificativă. 

Structura este ceea ce dă identitate unui sistem. Conservarea structurii înseamnă chiar păstrarea 
identității unui sistem în timp. Desigur, pragul la care modificarea structurii semnifică pierderea 
identității sistemului este o problemă dificilă (care nu va fi discutată aici). Totuși, vom face câteva 
considerații: 

 cum vom arăta mai jos, structura este cauza funcțiilor sistemului. Așadar, între variația 
structurii unui sistem și variația funcțiilor acelui sistem trebuie să existe o corespondență, 
desigur, nu univocă, dar totuși o corespondență; 

 atunci când observăm un sistem oarecare, noi nu-i putem observa structura, sau o putem 
observa doar parțial și poate nu tot timpul. De fapt, noi observăm output–ul sistemului sau, 
ceea ce este același lucru, funcțiile pe care sistemul le exhibă; 

                                                           
63 Din punct de vedere metodologic, structura unui sistem, odată ce acesta este identificat, reprezintă elementele 
ontologice care sunt separate, în raport cu mediul, de membrana asociată sistemului în cauză). 
64 Ceea ce se mai numește capacitate auto-poietică. Auto–poieza este tocmai procesul prin care structura unui sistem fie 
rezistă perturbărilor externe (robustețe), fie își regăsește starea din care a fost perturbat (reziliență).  
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 se pune, așadar, problema, dacă nu cumva tot ceea ce putem spune despre variația structurii 
unui sistem este doar ceea ce putem observa în variația funcțiilor acestuia. Cum o funcție 
poate fi generată de mai multe elemente structurale, iar un anumit element structural poate 
genera mai multe funcții65 simpla observare a variației funcțiilor unui sistem nu ne spune prea 
multe (și, în orice caz, nu în mod univoc) despre variația corespondentă a structurii; 

 încercarea de a infera din variația funcțiilor unui sistem variația structurii acelui sistem66 pare 
să fie o operațiune logică de tip inductiv, ceea ce conferă un grad mare de incertitudine 
inferenței în cauză; 

 de fapt, variația structurii care generează o variație în funcțiile unui sistem se produce doar 
dacă ea atinge (sau depășește) un anumit prag pe care-l numim prag de semnificație. 
Observăm că, din însăși denumirea pragului, rezultă natura criterială a variației structurii: 
această variație trebuie să aibă semnificație pentru observator sau analist, deci avem atâtea 
praguri de semnificație câte criterii de interes are observatorul sau analistul în cauză; 

 desigur, pragul de semnificație al variației structurale poate fi atât cantitativ, cât și calitativ. 
Aceste trei categorii de praguri de semnificație nu sunt independente între ele – depășirea 
unui prag de semnificație cantitativ poate să inițieze formarea unui prag de semnificație 
calitativ sau invers, producerea unui prag de semnificație calitativ poate iniția o schimbare 
cantitativă în structura sistemului. 

4.2. Conceptul de funcție a unui sistem 

Conceptul de funcție trebuie înțeles ca un efect al structurii unui sistem. Faptul că funcția este efectul 

structurii (care este, deci, la rândul său, cauza funcției) este consistent cu teoria darwinistă a evoluției. 

Întrucât această teorie este general acceptată67, vom trata relația structură – funcție din această 

perspectivă.   

În figura 18 se reprezintă sinoptic relația logică dintre structură și funcție într-un sistem oarecare. 
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Figura 18. Relația reciprocă dintre structura și funcțiile unui sistem generic 

Sursa: autorul. 

Desigur, un sistem are un set de funcții care, pe baza diferitelor criterii, pot fi clasificate sau chiar 

ierarhizate, în raport de interesul pragmatic sau de interesul de cunoaștere. Cu toate acestea, există 

un număr de criterii de interes general, care se aplică oricărui set de funcții ale unui sistem generic. 

                                                           
65 Acest lucru s-a observat în biologie cu privire la modul în care genele se „grupează” în acțiune pentru a genera anumite 
funcțiuni biologice (de exemplu, în sinteza proteinelor). 
66 De exemplu, aceasta este metodologia generală a economiei comportamentale (behavioural economics). 
67 În domeniul social se pare, totuși, că funcționează un „mix” între darwinism și lamarkism, având în vedere caracterul 
deliberativ (non–aleatoriu) al construcției sociale generale. 
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1. după finalitate:  

 funcții conservative: acele funcții menite ca, fie prin inter–acțiunile interne dintre 

elementele componente ale sistemului, fie prin conexiunile cu mediul sistemului, să 

asigure identitatea sistemului, despre care s-a vorbit mai sus; 

 funcții evolutive: acele funcții menite ca, prin cele două categorii de conexiuni (interne, 

respectiv externe) să genereze evoluția adecvată68 a sistemului în cauză. 

2. după modalitate: 

 funcții repetitive: acele funcții care sunt asociate cu ceea ce se numește acțiune entropică, 

adică cu stările care trebuie restaurate permanent, deoarece, în cadrul funcționării 

sistemului, aceste stări au tendința de a se degrada (de exemplu, funcția de hrănire, în cazul 

sistemelor vii); 

 funcții singulare: acele funcții care sunt asociate cu acele stări ale sistemului care, odată 

dobândite, nu mai suportă deteriorări, deci nu este nevoie ca ele să fie restaurate ulterior 

(de exemplu, funcția de creștere în cazul sistemelor vii). 

3. după orientare: 

 funcții orientate spre interior: acele funcții a căror acțiune se exercită asupra 

componentelor sistemului în cauză sau, deși acțiunea nu este îndreptată în mod 

observațional asupra componentelor sistemului, efectul produs de acțiunea în cauză se 

exercită asupra acestor componente; 

 funcții orientate spre exterior: acele funcții a căror acțiune se exercită asupra mediului 

sistemului în cauză sau, deși acțiunea nu este îndreptată în mod observațional asupra 

mediului sistemului, efectul produs de acțiunea în cauză se exercită asupra acestui mediu. 

4. după impact: 

 funcții constitutive: acele funcții care au ca impact evoluția sistemului în cauză. 

Evoluția este definită ca o schimbare care alterează identitatea calitativă a sistemului; 

 funcții de mecanism: acele funcții care au ca impact funcționarea non–evolutivă a 

sistemului. Funcționarea non–evolutivă implică conservarea identității calitative a 

sistemului. 

4.3. Conceptul de funcție a unui impozit 

Pe baza conceptului general de funcție a unui sistem, dar particularizând la fenomenologia prelevării 

banului public69, vom încerca definirea conceptului de funcție a unui impozit. 

(a) funcția de colectare a banului public: impozitul, care este o normă imperativă, asigură 

transferul unei părți din activele contribuabililor (venit curent sau avere) către bugetul public. 

Aceasta este o funcție mecanică, pasivă. Deși, desigur, are impact asupra economiei și asupra 

                                                           
68 Prin evoluție adecvată trebuie să se înțeleagă acea evoluție care se desfășoară în limitele conservative care asigură 
supraviețuirea sistemului. Așadar, ea trebuie să se refere atât la limitele conservative interne, cât și la limitele 
conservative externe (legate de mediu). Adecvarea este o proprietate a evoluției care, în general, nu poate fi evaluată ex 
ante, ci doar ex post. Totuși, atunci când procesul evolutiv se desfășoară în mod normativ, posibilitatea evaluării ex ante 
a adecvării există.  
69 Vezi Anexa 1 pentru conceptul de ban public. 
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comportamentului economic, funcția de colectare rămâne o funcție „incoloră”; figura 19 

vizualizează această funcție; 

Activitate
lucrativă privată

Activitate
lucrativă de stat

Venit net Venit netAvere

Bunuri publice

I  m  p  o  z  i  t  e

 
Figura 19. Identitatea vs. alteritatea spațială, respectiv temporală 

Sursa: autorul. 

(b) funcția de orientare a comportamentului economic: atât prin mărime70, cât și, mai ales, prin 

variația acestei mărimi, impozitul are impact asupra comportamentului economic, stimulând 

sau, dimpotrivă, inhibând anumite acțiuni ale actorilor economici. Aceste efect se produc 

indirect, și anume prin variația venitului disponibil, respectiv a profitului disponibil la 

contribuabili (la nivelul stocurilor, se va produce o variație a averii disponibile, respectiv a 

capitalului social disponibil). O problemă semnificativă din punct de vedere metodologic, dar 

și general–teoretic, se referă la substituibilitatea dintre rata de impozitare și baza de 

impozitare în asigurarea unui impozit dat (în figura 20 este reprezentată această problemă). 
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Figura 20. Conservarea impozitului în cadrul funcției de orientare a comportamentului economic 

Sursa: autorul. 

Orientarea comportamentului economic (din perspectiva banului public) ca funcție a impozitării se 

face atât prin baza de impozitare, cât și prin rata de impozitare. În literatura economică este 

cunoscută așa–numita curbă a lui Laffer, care exprimă influența variației ratei de impozitare (∆𝑟) 

asupra variației colectării banului public (∆𝑉) (figura 21).  

                                                           
70 Mărimea unui impozit este o funcție multiplicativă de doi factori : a) rata de impozitare ; b) baza de impozitare. 
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Figura 21. Curba impactului variației ratei de impozitare (Laffer) 
Sursa: autorul. 

În ceea ce privește impactul variației bazei de impozitare (∆𝐵) asupra variației colectării banului public 

(∆𝑉), literatura de specialitate nu prezintă puncte de vedere relevante (de fapt, această chestiune 

este aproape necercetată, unele opinii exprimate având, mai degrabă, natură calitativă). În figura 22, 

încercăm o vizualizare a efectului variației bazei de impozitare asupra variației colectării banului 

public. 

B

V

0  

Figura 22. Curba impactului variației bazei de impozitare 
Sursa: autorul. 

(c) funcția de înfăptuire a dreptății economice: se referă la impactul dezirabil al impozitelor de a 

reduce inegalitățile economice din sistemul economic dat71. Această funcție este cea mai 

delicată și mai polemică dintre toate cele trei funcții ale impozitului, deoarece implică judecăți 

                                                           
71 Este vorba despre justiția distributivă, asigurată prin redistribuirea distribuției primare (distribuția primară este 
asigurată de justiția comutativă). 
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de valoare (principii morale). Funcția este îndeplinită în modalități și în grade diferite, în 

dependență de ideologia societății în cauză, de regimul politic și de gradul de libertate 

individuală în vigoare. În figura 23 se sugerează un mecanism de realizare a acestei funcții. 
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prin funcția impozitului

 

Figura 23. Funcția de înfăptuire a dreptății sociale a impozitului (aplatizarea curbei Lorenz) 
Sursa: autorul. 

4.4. Conceptul de funcție a unui impozit unic european 

Impozitul european (și cu atât mai mult, impozitul unic european) nu are exact funcțiile unui impozit 

ordinar. Rațiunile pentru care susținem acest lucru sunt următoarele: 

a) impozitul unic european nu se aplică unui același sistem economic, unitar din punct de vedere 

normativ și instituțional, ci unui sistem agregat de state independente, cu structuri 

instituționale, financiare și fiscal–bugetare diferite, cu niveluri de dezvoltare economică 

diferită și cu culturi și tradiții sociale diferite. În consecință, cea de-a treia funcție a impozitului 

ordinar – funcția de înfăptuire a dreptății economice – nu este proprie impozitului unic 

european; 

b) variația ratei de impozitare, respectiv variația bazei de impozitare72, deși sunt stabilite la nivel 

„central”, adică la nivelul instituțiilor europene (îndeosebi al Parlamentului european și al 

Comisiei europene), nu acționează propriu-zis asupra proceselor economice desfășurate în 

statele membre. În acest sens, cea de-a doua funcție a impozitului ordinar – funcția de 

orientare a comportamentului economic – nu este proprie impozitului unic european; 

c) în ceea ce privește prima funcție a unui impozit ordinar – funcția de colectare a banului public 

– aceasta este proprie și impozitului unic european73.  

Așadar, pe baza raționamentului de mai sus, am ajuns la concluzia că, dintre funcțiile unui impozit 

ordinar, impozitul unic european reține doar una singură – funcția de colectare a banului public. 

                                                           
72 Variația bazei de impozitare este înțeleasă aici în sensul unei variații cauzate instituțional (prin normare/legiferare). Nu 
ne referim la o variație a bazei de impozitare care are caracter emergent, survenind ca urmare a acțiunii și 
comportamentului economic liber al actorilor economici. 
73 Banul public – fie el național, la nivelul statelor membre, fie la nivelul sistemului economic agregat al Uniunii Europene 
–, are aceeași natură, doar că, în ultimul caz, calificativul de public se referă la instituția bugetului european. Într-un fel, 
din rațiuni de unitate conceptuală (și chiar terminologică), statele membre reprezintă contributori privați la formarea 
bugetului european, deși de la acești contributori prelevarea pentru banul public european se face de la banul public al 
statelor membre (bugetele naționale). 
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Vom numi această funcție ca fiind funcția de colectare a banului public european. Să examinăm 

posibilitatea ca impozitul unic european să îndeplinească și alte funcții. În acest sens, facem 

următoarele considerații: 

 impozitul unic european ar trebui să poată stimula/încuraja convergența economică reală 

a statelor membre74. Aceasta înseamnă că, prin diferențierea ratelor de impozitare pe 

statele membre75, impozitul unic european ar putea (de fapt, opinăm că ar trebui) să ajute 

la creșterea gradului de convergență economică reală și, în cele din urmă, să determine 

apropierea suficient de mare de gradul maxim posibil al acestui tip de convergență 

economică pentru toate statele membre; identificăm, așadar, pentru impozitul unic 

european, o funcție de stimulare a convergenței economice reale; 

 impozitul unic european ar trebui să poată contribui la aplicarea principiului solidarității 

între statele membre – principiu fundamental al Uniunii Europene. Aceasta s-ar putea 

face prin aplicarea unei rate unice de colectare a veniturilor bugetului european, bazate 

pe PIB național al statelor membre; cu cât un stat membru are PIB mai mare, cu atât, la 

aceeași rată de impozitare, va contribui cu resurse bugetare mai mari la formarea 

veniturilor bugetului european; identificăm, așadar, la nivelul impozitului unic european, 

o funcție de solidarizare economică între statele membre. 

4.5. Funcțiile dezirabile ale unui impozit unic european 

Pe baza considerațiilor de la paragraful precedent, putem conchide că funcțiile unui posibil impozit 

unic european ar trebui să fie următoarele: 

(a) funcția de colectare a banului public european (CBPE): este similară cu funcția de colectare 

a banului public (național) a impozitului ordinar, cu deosebirea că se aplică la banul public 

european76; 

(b) funcția de stimulare a convergenței economice reale (SCER): se referă la stabilirea ratei de 

impozitare aferentă fiecărui stat în parte pentru colectarea banului public european în așa 

fel încât să determine statele în cauză să-și micșoreze gap–ul față de media europeană a 

convergenței economice reale; 

(c) funcția de solidarizare economică între statele membre (SESM): se referă la stabilirea 

obligațiilor de contribuție a fiecărui stat membru la formarea veniturilor bugetului 

european în așa fel încât, pe ansamblul Uniunii Europene, principiul solidarității între 

statele membre să fie implementat la nivelul maxim posibil. 

Figura 24 sistematizează sinoptic funcțiile unui posibil impozit unic european (IUE). 

                                                           
74 Problema benchmark–ului convergenței economice reale în cadrul Uniunii Europene este suficient de complicată 
pentru a fi tratată de sine stătător, dar aici facem doar o singură remarcă : acest benchmark ar putea fi media, la nivelul 
Uniunii Europene, a unui set de indicatori/criterii de convergență economică reală. Precizăm că, deocamdată, nu există 
codificat, în Tratatele UE, un asemenea set de indicatori/criterii (cum se știe, Tratatul de la Maastricht codifică doar 
indicatorii/criteriile convergență economică nominală).  
75 Amintim că impozitul unic european nu implică unicitatea ratei de impozitare, ci unicitatea bazei de impozitare la nivelul 
Uniunii Europene (vezi și figura 17).  
76 Plecând de la raționamentele din Anexa 1, și procedând prin analogie, vom spune că, prin ban public european trebuie 
să se înțeleagă banul public național al statelor membre care se cuvine, în baza normelor obligatorii din cadrul Uniunii 
Europene, bugetului european.  
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Figura 24. Funcția de înfăptuire a dreptății sociale a impozitului (aplatizarea curbei Lorenz) 

Sursa: autorul. 
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CAPITOLUL 5. O PROPUNERE DE IMPOZIT UNIC EUROPEAN 

5.1.  Considerații preliminare 

Pentru a găsi un astfel de IUE, trebuie stabilit mai întâi, un set de criterii de alegere. În opinia noastră, 
aceste criterii ar trebui să fie următoarele șase: 

 (A) criteriul de apartenență: IUE trebuie să se bazeze pe efectul/impactul direct și 
demonstrabil al Uniunii Europene, adică pe efectul/impactul funcționării UE ca sistem regional 
de integrare economică, socială și instituțională. Un astfel de criteriu ar trebui să „extragă” 
efectele economice sau financiare ale sistemului de integrare europeană din toate efectele 
economice sau financiare generale care s-au produs în general în statele membre; 

 (P) criteriul de stabilitate: IUE trebuie să aibă stabilitate în timp. Prin stabilitatea asociată IUE 
se înțelege o proprietate structurală a IUE, adică IUE trebuie să abordeze atât structura 
economică/financiară a UE în ansamblu, cât și structura economică/financiară a statelor 
membre; 

 (S) criteriul sustenabilității: alături de criteriul de apartenență, acesta este cel mai important 
(și relevant). Aceasta înseamnă că utilizarea transferului financiar de la statele membre la 
bugetul UE trebuie să nu compromită potențialul statelor membre de a continua astfel de 
transferuri în viitor. Cu alte cuvinte, criteriul asigură replicarea sinergică a alimentării 
financiare a bugetului UE. Desigur, criteriul impune pur și simplu ca baza fiscală pe care este 
proiectat IUE să fie reproductibilă după ce IUE este transferat către bugetul european77; 

 (D) criteriul demonstrabilității: IUE trebuie să poată fi stabilit pe baza datelor oficiale de 
înregistrare statistică, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, evitând eventualele 
litigii privind distribuirea incorectă a sarcinilor fiscale între statele membre; 

 (E) criteriul echității: IUE trebuie să fie proiectat astfel încât să nu denatureze contribuția 
națională a bugetului UE legat de formarea veniturilor bugetului european. De exemplu, 
trebuie evitată migrarea bazei de impunere între statele membre sau, mai rău, în afara Uniunii 
Europene; 

 (T) criteriul translaționalității: majoritatea economiștilor implicați în dezbaterile privind un 
nou sistem de resurse proprii al bugetului UE, sunt de acord că chestiunea trebuie examinată 
în paralel cu examinarea problemei cheltuielilor bugetului european. În opinia noastră, o astfel 
de legătură (obligatorie) între IUE și o eventual nouă filozofie de cheltuieli a bugetului UE este 
încorporată foarte mult de criteriul translaționalității IUE; aceasta înseamnă că structura 
cheltuielilor bugetului european trebuie să aibă ca obiectiv fundamental asigurarea condițiilor 
de creștere a nivelului de trai și a calității vieții în Uniunea Europeană. Un proxy pentru un 
asemenea obiectiv ar putea fi creșterea gradului de transformare a cheltuielilor bugetului 
european în bunuri publice europene (vezi Anexa 2). 

În figura 25 se ilustrează sinoptic criteriile care, aplicate simultan, pot identifica un impozit unic 
european (IUE). 

                                                           
77 Unele dintre resursele proprii ale bugetului european din sistemul utilizat în prezent (și, de altfel, și dintre cele trei nou 
propuse de Comisia Europeană pentru Cadrul Financiar Multianual 2021-2027) nu verifică acest criteriu. 
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Figura 25. Grila criteriilor de identificarea a unui impozit unic european (IUE) 

Sursa: autorul. 

Pe baza criteriilor analizate mai sus, vom face, în continuare, propunerea noastră pentru un impozit 
unic european (IUE). Pentru o astfel de sarcină, este nevoie de un raționament suplimentar. 

După cum s-a menționat anterior, cele două obiective fundamentale pentru utilizarea bugetului UE 
sunt: a) realizarea coeziunii în UE (C); b) producerea bunurilor publice europene (BPE). Așadar, IUE 
propus trebuie să asigure că, prin utilizarea instrumentului bugetar al UE, se ating cele două obiective 
menționate. Problema este că, deși prima țintă este mai degrabă dependentă de politicile și resursele 
statelor membre, cea de-a doua depinde mai degrabă de UE în ansamblu. Întrucât nu este posibilă 
împărțirea, pur și simplu, a celor două ținte, rezultă că, în mod preponderent, doar al doilea obiectiv 
rămâne în sarcina bugetului UE, în timp ce primul este, în mod preponderent, în sarcina statelor 
membre. În acest context, mai facem următoarele considerații pregătitoare pentru introducerea 
propunerii de IUE: 

 chiar dacă prima țintă menționată pare a fi sub auspiciile și în mâinile statelor membre, 
de fapt situația nu este foarte importantă, deoarece statele membre funcționează în 
cadrul instituțiilor UE și se presupune că acest lucru influențează (mai mult sau mai puțin) 
activitatea economică proprie a statelor membre. Așadar, este dificil, atât teoretic, cât și 
empiric, să se separe propriul „merit” al statelor membre de „meritul” apartenenței la UE 
în atingerea primului obiectiv; 

 cel de-al doilea obiectiv, la rândul său, este într-adevăr atins pentru că statul membru 
aparține UE, dar, în același timp, trebuie să se ia în calcul faptul că eforturile UE de a 
produce BPE pot fi implementate și li se poate garanta succesul doar în cadrul național al 
funcționării instituțiilor europene, precum și în contextul național cultural, politic etc. De 
asemenea, este dificil să operăm separarea eforturilor proprii ale statelor membre de 
efortul asociat instituțiilor, mecanismelor și resurselor europene. 

5.2.  Condițiile de proiectare a impozitului unic european 

Într-un astfel de cadru, presupunând imposibilitatea de a discerne cu exactitate între eforturile 
financiare necesare pentru atingerea celor două obiective distincte, considerăm că IUE ar trebui să 
fie proiectat după cum urmează: 

i. suma pe care un stat membru o plătește pentru bugetul UE trebuie să fie direct 
proporțională cu decalajul dintre poziția sa privind convergența economică reală și punctul 
de referință al mediei convergenței economice reale a UE; De ce direct proporțional? 
Deoarece eforturile statelor membre (inclusiv capacitatea lor de a beneficia de apartenența 
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la UE) trebuie să fie răsplătite, iar această recompensă constă în reducerea contribuției 
fiscale la bugetul UE pe măsură ce se reduce decalajul în cauză; 

ii. decizia de a aplica această facilitate fiscală ar trebui luată după menținerea cursului de 
reducere a decalajului de convergență economică reală timp de doi ani consecutiv. Această 
măsură de precauție metodologică este necesară pentru a nu lua în calcul o tendință 
accidentală, care este reversibilă și care, deci, nu ar putea fi datorată eforturilor statului 
membru implicat; 

iii. simetric, dacă timp de doi ani consecutiv va apărea procesul invers, de creștere a decalajului 
de convergență economică reală, decizia de majorare a contribuției fiscale la bugetul 
european se va face în mod corespunzător; 

– aici este de discutat un aspect important și anume riscul de a se crea un cerc vicios în 
procesul de atingere a convergenței economice reale. Dacă creșterea decalajului de 
convergență economică reală este penalizat cu creșterea contribuției statului 
membru în cauză la bugetul european, se pune întrebarea: această măsură nu va 
reduce posibilitățile (financiare) ca statul membru în cauză să reducă acest decalaj? 
Adică, în alte cuvinte, nu se generează un feed-back pozitiv în menținerea gap-ului 
de convergență economică reală? Răspunsul nostru este că acest risc este mai mic 
decât beneficiul obținut de statul membru în cauză cu privire la sporirea eforturilor 
de reducerea a gap–ului tocmai pentru a „scăpa” de plata penalizărilor. În plus, 
trebuie ținut cont de faptul că reducerea gap–ului de convergență economică reală 
nu este numai (și nici măcar în măsură decisivă) efectul cheltuielii publice (care se 
reduce, desigur, atunci când se plătește penalizarea menționată) ci al unei multitudini 
de factori, printre care menționăm: stimularea sectorului privat, predictibilitatea 
mediului de afaceri, stabilitatea politică, reducerea corupției etc. În același timp, 
fondurile europene pe care statul membru în cauză le primește sunt direct 
proporționale cu mărimea bugetului european, care este sporită inclusiv de plata 
acestor penalizări, deci statul membru în cauză poate „compensa” pierderea de 
fonduri publice prin creșterea gradului de accesare a fondurilor europene; 

iv. bugetul UE va continua să fie stabilit în conformitate cu filosofia bugetelor publice, și anume 
prin stabilirea în primul rând a cheltuielilor necesare și apoi a veniturilor posibile; 

v. o întrebare crucială apare acum: la ce nivel ar trebui să se stabilească veniturile bugetului 
UE, odată ce au fost stabilite cheltuielile sale? Până în prezent, contribuțiile naționale bazate 
pe VNB au fost stabilite astfel încât bugetul UE să fie echilibrat, prin colectarea de la statele 
membre a diferenței dintre suma cheltuielilor și suma resurselor proprii totale. Problema 
dacă bugetul UE ar trebui (sau nu) să fie echilibrat, este o problemă per se și nu este abordată 
în această lucrare, deci conducem discuția în continuare în ipoteza că bugetul UE trebuie să 
fie întotdeauna echilibrat; 

vi. în ipoteza de mai sus, rezultă că veniturile UE vor fi stabilite la nivelul de acoperire a tuturor 
cheltuielilor programate; 

vii. întreaga sumă a veniturilor necesare bugetului european va fi apoi distribuită pe statele 
membre. Această distribuție se va referi la PIB, nu la VNB, așa cum este în prezent. Această 
propunere se bazează pe următoarele considerații: 

– baza de calcul a PIB-ului pentru contribuțiile naționale utilizate în prezent nu este 
compatibilă cu sistemul de resurse proprii, deoarece el conține TVA. Or, TVA reprezintă 
o sursă separată de cele tradiționale pentru veniturile bugetului european, deci am avea 
o dublă impunere.  Acesta este motivul pentru care, în prezent, se utilizează VNB-ul în 
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loc de PIB, pentru acoperirea diferenței dintre veniturile asigurate de sistemul de 
resurse proprii ale bugetului european și cheltuielile programate ale acestuia; 

– deoarece VNB include subvențiile acordate de stat, rezultă că statele membre sunt 
penalizate astăzi pentru acordarea unor astfel de subvenții. O astfel de chestiune este 
foarte discutabilă; ca rezultat, însă, al propunerii noastre ca PIB să înlocuiască VNB 
(propunere prezentată mai jos), acest aspect nu mai are nicio relevanță. 

5.3.  Conținutul propunerii privind impozitul unic european 

Suma datorată de fiecare stat membru, cu titlu de contribuție obligatorie la formarea veniturilor 
bugetului european, va fi formată pe baza următorului „algoritm”: 

– 50% din totalul cheltuielilor planificate sunt acoperite de statele membre proporțional 
cu ponderea PIB-ului lor în PIB-ul total al UE; 

– 50% din totalul cheltuielilor planificate sunt acoperite de statele membre pe baza 
decalajului de convergență economică reală față de benchmark-ul reprezentat de media 
UE la acest indicator. 

 Notații: 

 𝑦𝑖
𝑗
: PIB al statului membru 𝑖 în anul 𝑗 

 𝑌𝑗: PIB al UE în anul 𝑗 

 �̃�𝑖
𝑗
: PIB per capita al statului membru 𝑖 

 �̃�𝑗: PIB per capital la nivelul Uniunii Europene 

 𝐶𝐸𝑅𝑖
𝑗
: indicatorul convergenței economice reale a statului78 𝑖 în anul 𝑗 

 𝐶𝐸𝑅𝑗: benchmark–ul convergenței economice reale72, la nivelul UE în anul 𝑗 

 𝐸𝑗: suma totală a cheltuielilor bugetului european planificată pentru  anul 𝑗 

 𝑉𝑗: suma totală a veniturilor bugetului european necesară pentru anul 𝑗, în ipoteza 
bugetului european echilibrat  

 𝑉𝑖
𝑗
: suma totală a contribuției statului 𝑖 în anul 𝑗 la bugetul european, aferentă lui 𝑉𝑗 

 �̂�𝑖
𝑗
: contribuția datorată de statul 𝑖 în anul 𝑗 în condițiile aplicării impozitului unic 

european, aferentă lui 𝑉𝑗 

 𝑔𝑖
𝑗
: gap–ul statului membru 𝑖 în anul 𝑗 privind indicatorul convergenței economice reale 

 𝑆𝑖
𝑗
: componenta de solidaritate a contribuțiilor naționale la bugetul european, privind 

statul membru 𝑖 în anul 𝑗 

 𝑆𝑗: componenta de solidaritate a veniturilor bugetului european în anul 𝑗 

 𝐶𝑖
𝑗
: componenta de coeziune/convergență a contribuției naționale la bugetul european, 

privind statul membru 𝑖 în anul  𝑗 

 𝐶𝑗: componenta de coeziune/convergență a bugetului european în anul 𝑗 

                                                           
78 Așa cum s-a menționat mai sus, aici este necesară elaborarea unei metodologii speciale. Până la elaborarea unei 
asemenea metodologii, propunem ca benchmark-ul convergenței economice reale să fie reprezentat de PIB per capita, 
exprimat în PPS sau euro (desigur, în același mod va fi calculat și indicatorul convergenței economice reale a fiecărui stat 
membru). 
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 𝛼𝑠𝑖
𝑗
: coeficientul distribuției sarcinii fiscale pentru componenta de solidaritate, pentru 

statul membru 𝑖 în anul 𝑗 

 𝛼𝑐𝑖
𝑗
: coeficientul distribuției sarcinii fiscale pentru componenta de 

coeziune/convergență, pentru statul membru 𝑖 în anul 𝑗 

 Σ𝑖
𝑘: suma plătită de statul membru 𝑖 în anul 𝑘 

 Σ̅𝑖
𝑗
: media79 sumei plătite de statul membru 𝑖 în doi ani consecutiv anteriori anului 𝑗 

 �̅�𝑖
𝑗
: media73 gap–ului indicatorului de convergență economică reală al statului membru 

𝑖 în doi ani consecutiv anteriori anului 𝑗 

 Formule algebrice: 

 𝑌𝑗 = ∑ 𝑦𝑖
𝑗27

𝑖=1  

 𝑔𝑖
𝑗
= 𝐶𝐸𝑅𝑗 − 𝐶𝐸𝑅𝑖

𝑗
 

 𝐸𝑗 = 𝑉𝑗  

 𝑆𝑗 = 0,5 ∙ 𝐸𝑗  

 𝐶𝑗 = 0,5 ∙ 𝐸𝑗 

 𝑆𝑗 = 𝐶𝑗 

 �̅�𝑖
𝑗
=

𝑔𝑖
𝑗−1

+𝑔𝑖
𝑗−2

2
 

 𝛼𝑠𝑖
𝑗
=

𝑦𝑖
𝑗

𝑌𝑗
 

 𝛼𝑐𝑖
𝑗
=

𝑔𝑖
𝑗
−�̅�𝑖

𝑗

�̅�
𝑖
𝑗  

 Stabilirea sarcinii fiscale pentru statele membre 

 ipotezele: 

– în ceea ce privește cei doi ani care trebuie luați în considerare pentru a stabili 
componenta de coeziune/convergență a contribuțiilor naționale ale statului 
membru la bugetul UE, considerăm că în anii respectivi bugetul european a fost, de 
asemenea, echilibrat; 

– considerăm că putem calcula decalajele statelor membre față de criteriul de 
referință al UE pentru convergența economică reală; 

– astfel, modificarea contribuțiilor naționale bazate pe componenta de 
coeziune/convergență va fi operată cu privire la valoarea contribuțiilor care au avut 
loc în cei doi ani consecutiv anteriori introducerii noului sistem al bugetului UE80, 
adică al introducerii IUE; 

– în acest fel, se pare că bugetul UE ar putea deveni dezechilibrat, dar această 
problemă nu va fi abordată în această lucrare. În orice caz, cei doi ani de calibrare a 
noului sistem al veniturilor bugetului UE iau în considerare un buget echilibrat al UE. 

                                                           
79 De observat că, pe baza formulelor de calcul, avem aici utilizarea unei medii aritmetice mobile. 
80 Se pare că, în cadrul noului mecanism al bugetului UE, pe care îl propunem aici, nu este adecvat să vorbim despre 
resurse proprii ale bugetului UE. De fapt, niciodată veniturile bugetului UE nu au fost „resurse proprii” în sensul corect al 
termenilor, fiind, întotdeauna, formate din contribuțiile naționale ale statelor membre (vezi și concluziile finale ale 
prezentului studiu). 
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 calculul 

 𝑆𝑖
𝑗
= 𝑆𝑗 ∙ 𝛼𝑠𝑖

𝑗−1
 

 𝐶𝑖
𝑗
= Σ̅𝑖

𝑗
∙ (1 + 𝛼𝑐𝑖

𝑗
) 

 �̂�𝑖
𝑗
= 𝑆𝑖

𝑗
+ 𝐶𝑖

𝑗
 (cheie de control)81 

5.4. O analiză calitativă a impozitului unic european 

5.4.1. Problema componentei de convergență/coeziune a veniturilor bugetului european 

Aplicarea formulelor pentru stabilirea obligațiilor de plată ale statelor membre la formarea 

componentei de convergență/coeziune a veniturilor bugetului european trebuie să se supună 

următoarelor judecăți calitative: 

(1) calculul tuturor indicatorilor utilizați în stabilirea mărimii contribuțiilor statelor membre la 

bugetul european trebuie făcute în PPS82 pentru a obține omogenitatea metodologică a 

acestui calcul; 

(2) în lipsa unei metodologii speciale privind calculul indicatorului care măsoară nivelul 

convergenței economice reale, trebuie utilizată valoarea PIB per capita, atât pentru statele 

membre, cât și pentru Uniunea Europeană ca întreg; 

(3) indicatorul care măsoară nivelul convergenței economice reale va fi utilizat sub forma indicelui 

anului 𝑖 față de media aritmetică a anilor (𝑗 − 1), și (𝑗 − 2); 

(4) ca urmare, gap-ul privind convergența economică reală dintre un stat membru și Uniunea 

Europeană va rezulta ca un coeficient de devansare83; aceasta creează posibilitatea de a 

măsura toate cazurile de variație a gap–ului (tabelul 2) – gap–ul este considerat între statul 

membru 𝑖 și media Uniunii Europene, din perspectiva indicelui anului 𝑗 în raport cu media 

aritmetică a anilor (𝑗 − 1), și (𝑗 − 2); 

Tabelul 5. Cazurile posibile ale variației gap-ului între statul membru 𝑖 și UE în privința convergenței economice reale 

UE 𝐼𝑖
𝑗
↑ 𝐼𝑖

𝑗
↔ 𝐼𝑖

𝑗
↓ 

i 𝐼𝑗 ↑= 𝐼𝑗 ↑ + 𝐼𝑗 ↑ − 𝐼𝑗 ↓ 𝐼𝑗 ↔ 𝐼𝑗 ↔ 𝐼𝑗 ↑ 𝐼𝑗 ↓ 𝐼𝑗 ↓= 𝐼𝑗 ↓ + 𝐼𝑗 ↓ − 𝐼𝑗 ↑ 𝐼𝑗 ↔ 

𝑔 ↑              

𝑔 ↔              

𝑔 ↓              

Sursa: autorul. 

Legendă:  

 ↑: crește 

 ↓: scade 

 ↔: se menține constant 

 ↑ +: crește mai repede 

 ↑ −: crește mai încet 

 ↑=: crește cu același ritm 

 ↓ +: scade mai repede 

                                                           
81 După cum vom arăta, propunerea noastră este să se accepte dezechilibrul bugetului european, deci această cheie de 
control nu mai este necesară la nivelul Uniunii Europene, dar poate funcționa pentru fiecare stat membru în parte. 
82 PPS (paritatea puterii standard) este moneda de calcul utilizată în Uniunea Europeană, adică cu privire la moneda euro, 
în scopul eliminării diferențelor de inflație dintre statele membre, atunci când se calculează indicatori macroeconomici 
valorici comparabili între statele membre sau între statele membre, pe de o parte, și Uniunea Europeană ca întreg, pe de 
altă parte. Este analogul monedei de calcul PPP (paritatea puterii de cumpărare), utilizate în cazul dolarului SUA. 
83 Coeficientul de devansare este un raport dintre doi indici. În consecință, acest coeficient are semnificația unei elasticități 
(NB: totuși el nu este chiar o elasticitate – în mod riguros, elasticitatea se calculează ca raport între două ritmuri). 
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 ↓ −: scade mai încet 

 ↓=: scade cu același ritm 

Așadar, există cinci cazuri în care putem avea creșteri ale gap–ului de convergență economică reală 

(celulele evidențiate cu culoare roșie în tabelul 2): 

 cazul (A–A): (𝐼𝑖
𝑗
↑, 𝐼𝑗 ↑ −), pe care-l putem numi cazul ascendent–ascendent al creșterii 

gap–ului; 

 cazul (A–D): (𝐼𝑖
𝑗
↑, 𝐼𝑗 ↓), pe care-l putem numi cazul ascendent–descendent al creșterii gap–

ului; 

 cazul (A–C): (𝐼𝑖
𝑗
↑, 𝐼𝑗 ↔), pe care-l putem numi cazul ascendent–conservator al creșterii 

gap–ului; 

 cazul (C–D): (𝐼𝑖
𝑗
↔, 𝐼𝑗 ↓), pe care-l putem numi cazul conservator–descendent al creșterii 

gap–ului; 

 cazul (D–D): (𝐼𝑖
𝑗
↓, 𝐼𝑗 ↓ +), pe care-l putem numi cazul descendent–descendent al creșterii 

gap–ului. 

(5) atunci când gap–ul convergenței economice reale crește, contribuția statului membru în cauză 

se ajustează conform relației de calcul de la paragraful 5.3.; dacă gap–ul respectiv scade sau 

rămâne constant, contribuția statului în cauză rămâne aceeași cu cea din anul imediat anterior 

(sau, ceea ce este același lucru, se ajustează cu coeficientul 1); justificarea acestei reguli 

calitative este următoarea: 

– dacă gap–ul convergenței economice reale crește, înseamnă (conform rezultatelor 

sistematizate în tabelul 2) că statul membru în cauză a pierdut „pasul” cu cinematica 

medie a Uniunii Europene; indiferent de motivul pentru care apare această situație, statul 

membru în cauză este prezumat a fi „vinovat” pentru ea, deci este justificată penalizarea 

sa pentru ca, astfel, prin creșterea veniturilor bugetului european, producția de bunuri 

publice europene să crească și statul cu cinematică mai mică să fie ajutat să-și sporească 

această cinematică; 

 obiecție posibilă: penalizarea statului membru care și-a mărit diferența față de 

media Uniunii Europene, în ceea ce privește convergența economică reală, va 

conduce la reducerea potențialului său de a elimina această mărire a diferenței și, 

ulterior, de a reduce diferența în cauză. Obiecția, luată în sine este pertinentă și, 

prima facie, pare întemeiată; 

 respingerea obiecției: obiecția de mai sus nu trebuie considerată în sine, ci în 

raport cu două situații contrafactuale posibile: 

 situația contrafactuală 1: statul care și-a mărit gap–ul convergenței 

economice reale nu este penalizat; pe cale de consecință, contribuția sa la 

formarea veniturilor bugetului european rămâne aceeași cu cea a anului 

imediat anterior; considerăm că, în acest caz, statul respectiv va dezvolta 

un hazard moral care va conduce, în timp, la de-responsabilizarea sa 

privind construcția europeană în general; așadar, faptul că statului în cauză 

îi rămân în buget banii pe care, altfel, ar fi trebui să-i transfere către 

bugetul european, nu garantează deloc inversarea trendului privind gap–
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ul de convergență economică reală ci, posibil, chiar un comportament 

advers; 

 situația contrafactuală 2: statul care a mărit gap–ul convergenței 

economice reale este premiat – de exemplu, reducerea sumei de 

contribuție la formarea veniturilor bugetului european; aceasta va genera 

un feed–back pozitiv malefic, de natură a mări acest gap în scopul 

beneficierii de reducerea sarcinii fiscale aferente; această situație 

contrafactuală este chiar mai „toxică” decât prima, din perspectiva 

comportamentului economic pe care-l generează la statele membre. 

– dacă gap–ul convergenței economice reale scade, înseamnă că statul membru în cauză, 

din diverse motive, reușește cumva să se apropie de media europeană în această materie; 

acest comportament (sau acest rezultat) trebuie, cel puțin, să evite penalizarea, tocmai 

pentru a încuraja statul membru pe calea reducerii în continuare a gap–ului. Se formează, 

astfel, un feed–back pozitiv benefic, ceea ce va face ca banii „economisiți” prin absența 

penalizării (adică a creșterii contribuției la formarea veniturilor bugetului european) să fie 

folosiți pentru reducerea, în continuare, a acestui gap, pentru a evita și pe viitor 

penalizarea respectivă; 

– dacă gap–ul convergenței economice se conservă, înseamnă că statul membru în cauză 

reușește să mențină ritmul convergenței economice reale la nivelul ritmului mediei 

europene, ceea ce înseamnă, oricum, că nu contribuie la scăderea acestei medii; din nou, 

considerăm că este justificată evitarea măririi contribuției acelui stat la formarea 

veniturilor bugetului european, deoarece această evitare va contribui cel puțin la 

menținerea acestui comportament. În plus, pe baza principiului subsidiarității84, banii 

astfel „economisiți” vor fi utilizați de statul membru cu mai multă eficacitate; 

(6) având în vedere faptul că impozitul unic european se bazează pe două rate de impozitare 

diferite (adică având o rațiune metodologică diferită), deși se aplică aceleiași baze de 

impozitare (PIB), este util să facem o analiză calitativă a diferitelor cazuri posibile. Tabelul 6 

sistematizează o asemenea analiză. 

Tabelul 6. Cazurile posibile ale cinematicii concomitente ale celor două componente ale contribuției naționale la bugetul 
Uniunii Europene 

 
�̃�𝑖
𝑗
 

↑ ↓ ↔ 
1 2 3 

𝑔𝑖
𝑗
 

↑ 1 (𝑆𝑖
𝑗
↑)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↑) (𝑆𝑖

𝑗
↓)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↑) (𝑆𝑖

𝑗
↔)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↑) 

↓ 2 (𝑆𝑖
𝑗
↑)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↓) (𝑆𝑖

𝑗
↓)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↓) (𝑆𝑖

𝑗
↔)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↓) 

↔ 3 (𝑆𝑖
𝑗
↑)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↔) (𝑆𝑖

𝑗
↓)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↔) (𝑆𝑖

𝑗
↔)⋀(𝐶𝑖

𝑗
↔) 

Sursa: autorul. 

Se pune, desigur, problema rezultatului net al cinematicii concomitente a celor două componente 

(componenta de solidaritate, respectiv componenta de convergență/coeziune) a contribuției unui 

stat membru la formarea veniturilor bugetului european.  

Din punct de vedere calitativ, avem următoarele cazuri distincte: 

 creștere consonantă: celula (1.1) 

                                                           
84 De precizat că principiul subsidiarității funcționează și în cazul ne-penalizării situației în care se reduce gap–ul 
convergenței economice reale dintre statul membru analizat și media Uniunii Europene. 
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 descreștere consonantă: celula (2.2) 

 stagnare consonantă: celula (3.3) 

 cinematici contrare: celulele (1.2), (2.1) 

 cinematici singulare85: celulele (1.3), (2.3), (3.1), (3.2) 

5.4.2. Problema deficitului bugetului european 

Se pune, acum, următoarea problemă: dacă statele membre care nu înregistrează creșteri ale gap–

ului de convergență economică reală față de media Uniunii Europene își mențin volumul valoric al 

contribuției la formarea veniturilor bugetului european, iar statele membre care înregistrează creșteri 

în acest sens  plătesc o contribuție mai mare, ce se întâmplă cu deficitul bugetului european? 

Elementele de analiză sunt următoarele: 

– în ceea ce privește componenta de solidaritate a veniturilor bugetului european, care 
reprezintă jumătate din totalul cheltuielilor planificate ale acestuia, ea se distribuie pe 

statele membre în conformitate cu coeficientul 𝛼𝑠𝑖
𝑗
: coeficientul distribuției sarcinii fiscale 

pentru componenta de solidaritate, pentru statul membru 𝑖 în anul 𝑗 (vezi paragraful 5.3.); 
așadar, indiferent de dinamica PIB pe statele membre, această componentă se va ajusta în 
mod automat; 

– în ceea ce privește componenta de convergență/coeziune economică reală, nu există 
siguranța acoperii celeilalte jumătăți a cheltuielilor bugetului european, deși următoarele 
judecăți pot fi considerate pertinente: 

 pe ansamblul statelor membre, această componentă va crește, din moment ce, la orice 
medie86 a indicatorului de convergență economică reală a statelor membre, vor exista 
state membre care se vor situa sub medie, deci care vor plăti mai mult la bugetul 
european comparativ cu anul anterior; 

 chiar și în acest caz, nu există garanția acoperirii celeilalte jumătăți din suma 
cheltuielilor bugetare planificate, deoarece acestea pot crește, față de anul anterior, 
mai mult87 decât pot crește contribuțiile statelor membre „obligate” să plătească mai 
mult la bugetul european; 

– în consecință, pe baza propunerii unui impozit unic european, determinat conform 

metodologiei prezentate în prezentul studiu, dezechilibrul bugetar european nu este 

exclus, deoarece nu mai există un mecanism de acoperire integrală și certă a deficitului, așa 

cum există acum (pe baza VNB). Deși nu vom dezvolta consecințele acestei situații posibile, 

considerăm că, principial, această eventualitate de apariție a deficitului bugetar european 

are câteva semnificații pozitive: 

 evită caracterul pasiv, exclusiv contabil al bugetului european, care, în prezent, 

reprezintă un simplu intermediar instituțional de redistribuire a contribuțiilor 

naționale între statele membre (îndeosebi pentru obiectivul de convergență și mai 

puțin pentru producția de bunuri publice europene); 

                                                           
85 Când avem variație doar în cazul uneia dintre cele două componente ale contribuției naționale la bugetul european. 
86 Există un caz, foarte puțin probabil, deoarece exprimă chiar finalitatea potențială a Uniunii Europene, în care nici un 
stat membru nu se va situa sub medie: este exact cazul în care nici un stat membru nu se va situa peste medie, deci cazul 
în care media Uniunii Europene va fi egală cu indicatorul de convergență economică reală din fiecare stat membru.  
87 Să ne amintim că cheltuielile bugetului european se stabilesc înainte și independent de stabilirea veniturilor bugetului 
european, acesta fiind un principiu metodologic al oricărui buget public (NB : pe o logică inversă față de cazul bugetelor 
private). 
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 încurajează urmărirea efectivă și responsabilă, atât din partea instituțiilor europene, 

cât și din partea instituțiilor naționale ale statelor membre, a realizării convergenței 

economice reale la nivelul Uniunii Europene; 

 permite, în principiu, utilizarea bugetului european pentru creșterea cheltuielilor 

destinate producției de bunuri publice europene, inclusiv prin finanțarea deficitului 

bugetului european prin emisiune de obligațiuni europene; 

– în opinia noastră, implementarea propunerii privind impozitul unic european va conduce, 

cu o probabilitate foarte mare, la formarea de excedente ale bugetului european, care vor 

putea fi utilizate exclusiv pentru finanțarea producției de bunuri publice europene 

5.5. O simulare cantitativă a impozitului unic european – cazul României 

Vom aplica propunerea noastră pentru impozitul unic european pentru cazul României și pentru 

perioada 2007–2017. Vom organiza datele empirice în tabelul 7, iar pe cele calculate, conform 

metodologiei propuse, în tabelele 8–10. 

Tabelul 7. Datele empirice realizate privind aplicarea impozitului unic european 

Anul 𝑌𝑗  (mil.€) 𝑦𝑖
𝑗
 (mil.€) 𝐶𝐸𝑅𝑗  (€) 𝐶𝐸𝑅𝑖

𝑗
 (€) 𝐸𝑗  (mil.€) 𝑉𝑗 (mil.€) 𝑉𝑖

𝑗
 (mil.€) 

2007 13006697,2 128617,8 26100 6200 109987,5 109987,5 1089,4 

2008 13086037,7 146106,0 26100 7100 111169,1 111169,1 1217,6 

2009 12329520,4 124141,0 24500 6100 108906,9 108906,9 1342,3 

2010 12841529,7 125408,8 25500 6200 119074,9 119074,9 1143,1 

2011 13217466,1 131925,4 26200 6500 119994,7 119994,7 1225,9 

2012 13484170,8 133147,1 26600 6600 129429,8 129429,8 1457,1 

2013 13596773,8 143801,6 26800 7200 139743,7 139743,7 1473,7 

2014 14071985,2 150458,0 27700 7600 132961,2 132961,2 1458,9 

2015 14828169,1 160297,8 29100 8100 137334,7 137334,7 1446,4 

2016 14958090,5 170393,6 29300 8600 132174,3 132174,3 1570,2 

2017 15377371,4 187939,9 30000 9600 115427,7 115427,7 1391,0 

Sursa: Eurostat. 

Tabelul 8. Datele empirice calculate privind aplicarea impozitului unic european 

Anul 𝑔𝑖
𝑗
 (€)88 �̅�𝑖

𝑗
 (€) 𝑎𝑐𝑖

𝑗
 (coef.) 𝛼𝑠𝑖

𝑗
 (coef.) Σ̅𝑖

𝑗
 (mil.€) 

2007 19900  - 0,009889 - 

2008 19000  - 0,011165 - 

2009 18400 19450 -0,05398 0,010069 1153,5 

2010 19300 18700 0,032086 0,009766 1280,0 

2011 19700 18850 0,045093 0,009981 1242,7 

2012 20000 19500 0,025641 0,009874 1184,5 

2013 19600 19850 -0,01259 0,010576 1341,5 

2014 20100 19800 0,015152 0,010692 1465,4 

2015 21000 19850 0,057935 0,01081 1466,3 

2016 20700 20550 0,007299 0,011391 1452,7 

2017 20400 20850 -0,02158 0,012222 1508,3 

Sursa: calcule ale autorului, pe baza datelor Eurostat și a metodologiei propuse. 

Așadar, în anii 2009, 2013 și 2017 s-a înregistrat o reducere a gap–ului de convergență economică 

reală a României față de media Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că, în acești ani, contribuția pe 

baza componentei de convergență/coeziune va fi identică cu cea din anul imediat anterior. Neavând 

altă cheie de separare, pentru cazul curent, a celor două componente de contribuții, vom considera, 

                                                           
88 Se iau în calcul doar valorile pozitive, cele negative semnifică faptul că statul membru în cauză se află peste media UE 
privind convergența economică nominală, deci va achita componenta de convergență/coeziune la bugetul european la 
nivelul anului imediat anterior. 
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și pentru cazul actualului sistem de resurse proprii, ca partea plătită pe baza VNB să reprezinte 

componenta de solidaritate, iar restul până la suma plătită efectiv să reprezinte componenta de 

convergență/coeziune. 

Tabelul 9. Valorile calculate ale contribuției României, prin aplicarea retroactivă a IUE 

Anul 𝑆𝑖
𝑗
= 𝑆𝑗 ∙ 𝛼𝑠𝑖

𝑗−1
 𝐶𝑖

𝑗
= Σ̅𝑖

𝑗
∙ (1 + 𝛼𝑐𝑖

𝑗
) �̂�𝑖

𝑗
 (mil.€) 

2009 548,3 671,2 1219,5 

2010 581,4 579,7 1161,2 

2011 598,8 655,4 1254,2 

2012 639,0 839,1 1478,1 

2013 739,0 736,9 1475,9 

2014 710,8 759,4 1470,2 

2015 742,3 744,9 1487,2 

2016 752,8 823,4 1576,2 

2017 705,4 695,5 1400,9 

Sursa: calcule ale autorului, pe baza datelor Eurostat și a metodologiei propuse. 

Tabelul 10. Diferențele de contribuție a României la bugetul european 

Anul 𝑉𝑖
𝑗
 (mil.€) �̂�𝑖

𝑗
 (mil.€) ∆(�̂�𝑖

𝑗
− 𝑉𝑖

𝑗
) (mil.€)  ∆% 

2009 1342,3 1219,5 -122,8 -9,15% 

2010 1143,1 1161,2 18,1 1,58% 

2011 1225,9 1254,2 28,3 2,31% 

2012 1457,1 1478,1 21 1,44% 

2013 1473,7 1475,9 2,2 0,15% 

2014 1458,9 1470,2 11,3 0,77% 

2015 1446,4 1487,2 40,8 2,82% 

2016 1570,2 1576,2 6 0,38% 

2017 1391 1400,9 9,9 0,71% 

Total 12508,6 12523,4 14,8 0,12% 

Sursa: calcule ale autorului, pe baza datelor Eurostat și a metodologiei propuse. 

Figura 26 vizualizează concluziile calculării contribuției României la formarea veniturilor bugetului 

european pe baza impozitului unic european, comparativ cu cazul efectiv al resurselor proprii ale 

acestui buget, pentru perioada 2009–2017. 

  
Figura 26. Diferența de contribuție pe care România ar fi trebuit s-o plătească (sau să n-o plătească) în cazul în care s-ar fi 

aplicat impozitul unic european 
Sursa: autorul. 
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Principalele concluzii privind semnificația analizei contrafactuale (simulării pentru trecut) a utilizării 

impozitului unic european sunt următoarele: 

1. prin aplicarea retroactivă (contrafactuală) a metodologiei bazate pe impozitul unic european 

pentru a calcula contribuția României cuvenită bugetului european, se constată că România 

ar fi trebuit să achite suplimentar, pe perioada 2009–2017, o diferență de aproape 15 milioane 

euro, reprezentând o medie anuală de 1,6 euro; cea mai mare diferență ar fi trebuit achitată 

în anul 2015 (40,8 milioane euro) iar cea mai mică în anul 2013 (2,2 milioane euro). În schimb, 

în anul 2009 ar fi trebuit să plătească mai puțin cu circa 123 milioane euro față de contribuția 

achitată. Media, pe perioada analizată, a sumei suplimentare datorate bugetului european 

este de 0,12% față de suma efectiv achitată; 

2. România a înregistrat reduceri ale gap-ului convergenței economice reale față de media 

Uniunii Europene în trei ani din perioada analizată: 2009 (cu 5,4%), 2013 (cu 1,3%) și 2017 (cu 

2,2%); 

3. conform metodologiei propuse privind introducerea unui impozit unic european, aferent unei 

singure baze de impozitare (PIB național), dar pe două rate de impozitare (pe componenta de 

solidaritate, respectiv pe componenta de convergență/coeziune), România a fost favorizată 

deși, în conformitate cu logica propunerii noastre, eforturile de a avansa în privința 

convergenței economice reale ar fi trebuit penalizate de Comisia Europeană și, probabil, 

rezultatele pozitive în economia națională, în această privință, s-ar fi văzut; 

4. este aproape cert că o creștere a contribuției României la bugetul european ar fi determinat 

autoritățile să facă eforturi reale și accentuate pentru a accesa fondurile europene care ar fi 

condus la reducerea gap–ului convergenței economice reale față de media Uniunii Europene, 

deci ar fi redus, pe cale de consecință, valoarea contribuției la bugetul european în anii 

următori; cu alte cuvinte, așa cum am arătat și în analiza calitativă, s-ar fi diminuat hazardul 

moral în comportamentul autorităților naționale cu privire la problema convergenței 

economice reale. 

5. metodologia propusă se dovedește, așadar, a fi stimulativă pentru scopul final al construcției 

europene: omogenizarea statelor membre din perspectiva nivelului de trai și a calității vieții, 

care este efectul realizării convergenței economice reale. 
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CONCLUZII FINALE 

Introducerea impozitului unic european (IUE), așa cum s-a propus în prezentul studiu, va avea o serie 

de consecințe, dintre care enumerăm: 

1. Consecințe instituționale 

 introducerea unui impozit unic european implică modificarea Tratatelor Uniunii 

Europene; această modificare poate fi decisă de Consiliul European, apoi proiectată de 

Comisia Europeană, aprobată de Consiliul Uniunii Europene (ECOFIN) și, în fine, votată de 

Parlamentul European; 

 din punct de vedere practic, aceasta s-ar putea face cel mai devreme la jumătatea CFM, 

adică în cursul anului 2024; 

 în cazul în care se ia decizia menționată, perioada bugetară 2025-2027 va trebui 

restructurată și anume nu numai la nivelul veniturilor bugetului european (care vor 

crește), ci și la nivelul cheltuielilor bugetare (care și ele vor crește, pentru a asigura, 

eventual, echilibrul bugetului european); 

 suplimentul de venituri bugetare va trebui folosit, cu prioritate, pentru creșterea 

producției de bunuri publice europene care, la rândul lor, vor avea un efect stimulativ 

asupra reducerii gap–urilor de convergență economică reală între statele membre și 

media Uniunii Europene; 

 prin introducerea impozitului unic european, se accelerează procesul de formare a Uniunii 

Fiscale a Uniunii Europene, inclusiv a unui Minister al Finanțelor Publice Europene. 

2. Consecințe economice 

 noul sistem de venituri ale bugetului european va stimula mult mai mult procesul de 

convergere economică reală a statelor membre, care este finalitatea Uniunii Europene, 

tocmai în încercarea statelor membre de a evita plăți suplimentare la bugetul european 

ca urmare a penalizărilor legate de această componentă a contribuțiilor naționale; 

 statele membre care vor fi penalizate pe componenta de convergență/coeziune a 

veniturilor bugetului european vor încerca să contracareze această cheltuială 

suplimentară printr-un efort mai susținut de accesare a fondurilor bugetului european 

(fonduri structurale și de coeziune)89.  

3. Consecințe fiscale 

 niciun venit nu mai poate fi considerat ca resursă proprie a bugetului UE; toate veniturile 

reprezintă contribuții naționale ale statelor membre; 

 impozitul unic european nu mai este gestionat, așa cum se întâmplă în sistemul curent de 

resurse proprii ale bugetului european, de statele membre, ci el este transferabil, în mod 

automat, către bugetul european; în fapt, impozitul unic european propus în acest studiu, 

are multe valențe reale de stabilizator fiscal automat – odată ce indicatorii economici și 

financiari sunt disponibili, volumul contribuției naționale a statelor membre este calculat 

în mod automat; 

                                                           
89 Din punct de vedere conceptual, fondurile structurale și de coeziune ale bugetului european sunt bunuri publice 
europene. 
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4. Consecințe bugetare 

 bugetul UE nu mai poate fi echilibrat în mod obligatoriu, ceea ce poate avea, de fapt, un 

efect pozitiv al afacerilor fiscale ale UE, și anume posibilitatea intervențiilor bugetare ale 

UE în țările sau regiunile în care este nevoie de astfel de măsuri supra–naționale de 

intervenție. Acest fapt este în concordanță cu tendințele actuale de construire a unei 

Uniuni Fiscale în UE, care să fie complementară Uniunii Economice și Monetare; 

 apariția, mult mai probabilă, a excedentului bugetului european, ca urmare a aplicării 

impozitului unic european, va putea crea surse de finanțare suplimentare pentru bunurile 

publice europene; în plus, prin modificarea Tratatelor Uniunii Europene, s-ar putea stabili 

ca excedentele bugetului european să aibă ca destinație împrumuturi ale bugetului 

european acordate bugetelor naționale, prin cumpărarea de obligațiuni guvernamentale 

ale statelor membre de către bugetul european. 

5. Consecințe sociale 

 principiul solidarității în UE este mult mai funcțional în cadrul noului sistem al veniturilor 

bugetului UE, având în vedere faptul că, prin propunerea impozitului unic european, 

jumătate din veniturile care acoperă cheltuielile bugetului european vin pe această 

componentă, bazată pe PIB al statelor membre; astfel, statele membre care au o creștere 

mai mare de PIB (această creștere este, desigur, și urmarea apartenenței acelui stat 

membru la Uniunea Europeană) vor contribui cu o sumă mai mare la formarea veniturilor 

bugetului european, ajutând, în felul acesta, statele emergente să-și procure mai multe 

fonduri pentru propria dezvoltare economică și socială, prin accesarea fondurilor 

structurale și de coeziune; 

 funcționarea impozitului unic european va crea mai multă încredere a statelor membre 

(inclusiv a populației din aceste state membre) în proiectul european și în instituțiile 

europene, din perspectiva mersului ascendent în privința nivelului de trai și a calității vieții 

asigurate prin efectul de sinergie al „clubului” european. 

6. Alte consecințe 

 discuțiile privind o Europă cu două viteze își pierd justificarea, semnificația și relevanța; în 

fapt, introducerea impozitului unic european va institui exact o Europă cu două viteze, 

dar viteza mai mare este atribuită, de data aceasta, statelor membre emergente; 

 importanța unor criterii de convergență economică reală devine evidentă, ceea ce poate 

conduce la introducerea unui asemenea set de criterii în Tratatele Uniunii Europene, în 

modul formal în care au fost introduse, prin Tratatul de la Maastricht, criteriile de 

convergență economică nominală. 
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ANEXA 1. CONCEPTUL DE BAN PUBLIC 

I. Ce sunt banii? 

Prin termenul „bani” trebuie înțeleasă conceptual numai o entitate (indiferent dacă este fizică sau 
virtuală), care este un mijloc universal de schimb în tranzacțiile economice (tranzacțiile economice se 
referă la bunuri și servicii, în ultimă instanță, deși multe etape intermediare s-ar putea referi la non-
bunuri și non-servicii - de exemplu, instrumente financiare derivate). Nici o altă funcție/rol 
independent nu poate fi asociate cu banii, deși funcțiile/rolurile dependente pot fi derivate de la 
funcția/rolul de mijloc de schimb universal (de exemplu, funcția de stocare a valorii). În sistemul 
monetar actual, ceva este calificat drept bani numai prin credință (fie că banii sunt sau nu sunt 
asigurați de altceva - bunuri și servicii, aur sau altă entitate economică relativ stabilă). Mai mult decât 
atât, banii sunt acceptați ca atare dacă costul tranzacției (nu confundați costul tranzacției cu costul 
de tranzacționare - ultimul este chiar prețul) este cel mai mic posibil sau, echivalent, lichiditatea sa 
este cea mai mare posibilă. Nu este deloc important, bineînțeles, cum se numește un semn special 
de bani - euro, dolar, leu etc. Deci, în cele ce urmează, vom lua în considerare această definiție 
generală a banilor. 

II. Care este criteriul de clasificare a naturii banilor? 

În ceea ce privește problema naturii banilor, vom discuta aici numai caracteristicile lor de a fi bani 
publici, sau, alternativ, bani privați. În acest scop, se va răspunde la patru întrebări: a) de ce este 
important să se stabilească natura banilor în acest sens; b) care ar trebui să fie cel mai relevant criteriu 
pe baza căruia se poate decide natura banilor; c) cât de neambiguu este criteriul care 1decide” în 
privința naturii banilor; d) ce se întâmplă cu un posibil conflict între banii publici și banii privați? 

(a) importanța clarificării naturii banilor 

Prima cerință de a clarifica natura banilor este teoretică. De foarte mult timp, problema cine are 
dreptul (nu numai legal, dar și legitim) de a emite bani ca bază monetară (adică, sub forma banilor 
fizici) este dezbătută fără a ajunge la un răspuns general acceptat. Dar, stabilind granița banului 
public, răspunsul pare să fie mai ușor de dat. 

A doua cerință a clarificării naturii banilor vizează politica economică (în special cele două politici de 
ajustare: monetară și fiscală). Într-adevăr, pentru a proiecta ajustarea macroeconomică, cea mai 
operabilă variabilă, cel puțin pe termen scurt, este reprezentată de bani. Cele două politici de ajustare 
evocate mai sus utilizează, ambele, sub o formă sau alta, banii. În consecință, este important să 
clarificăm natura diferitelor tipuri de bani, pentru a pune în practică politici economice corecte și 
legitime. 

(b) criteriul de clasificare a banilor pe baza naturii sale 

Un astfel de criteriu trebuie să abordeze, după părerea mea, cea mai relevantă trăsătură economică 
a economiei de piață libere: proprietatea. Cu toate acestea, proprietatea nu trebuie privită nici din 
perspectiva producătorului de bani, nici din perspectiva titularului de bani, ci din perspectiva 
destinației banilor. În conformitate cu aceasta, emitentul (sau deținătorul) banilor nu este deloc 
proprietarul acestuia (de exemplu, banca centrală nu este proprietarul bazei monetare emise). 

Titularul deținerii banilor este proprietarul acestora numai dacă acești bani nu sunt datorați (legal sau 
contractual) să fie transferați către altcineva; în caz contrar, proprietarul banilor este altcineva și 
anume cel care trebuie să primească, sub o formă sau alta, acei bani. 
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III. Non-ambiguitatea clasificării 

Pe baza considerațiilor de mai sus, se poate spune că banii publici sunt acei bani, indiferent cine este 
proprietarul lor (mai exact spus, deținătorul90 lor), care sunt datorați, prin lege, statului ca guvern 
(NB: aici prin guvernul trebuie să se înțeleagă sectorul public numai, fără a include domeniul privat al 
statului - de exemplu, o bancă de stat sau o companie cu capital integral de stat), fără o contrapartidă 
corespunzătoare. Astfel, impozitul pe venitul personal, inclus în salariul brut reprezintă bani publici, 
precum și TVA inclusă în prețul perceput de vânzător, deși acești bani sunt deținuți de salariat, 
respectiv de vânzător. 

În mod simetric, se poate spune că banii privați sunt acei bani datorați, prin contract, cuiva, cu 
excepția statului (adică a guvernului, prin care înțelegem sectorul public), indiferent de motivul 
special al unei astfel de obligații de a transfera banii. Pe de altă parte, dacă niște bani sunt datorați 
statului, pe baza unui contract, și nu pe baza legii, acești bani nu sunt nici publici, nici privați. 

Rezultă necesitatea logică de a accepta un al treilea tip de bani: bani mixați. Prin bani mixați trebuie 
să înțelegem banii care se datorează, pe bază de contract, domeniului privat al statului (acel domeniu 
al statului care produce și furnizează bunuri și servicii private prin intermediul pieței). 

Deci, natura banilor stabilește prin dreptul de proprietate asupra lor, acordat fie prin lege (atunci 
când avem bani publici), fie prin contract (atunci când avem bani privați sau bani mixați). O viziune 
sinoptică a unei astfel de tipologii se poate face ca în figura 27 de mai jos. 

prin lege prin contract

datorați
sectorului
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datorați
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bani
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privați

bani
mixați

sector de stat

sector privat

 
Figura 27. Determinațiile logice ale naturii banilor 

Sursa: autorul 

IV. „Conflictul" dintre lege și contract 

Prin contract înțeleg contractul privat (contractul social între stat și cetățenii săi este presupus că este 
„tradus" în legi). Într-un astfel de context, ce se poate spune când o lege și un contract „guvernează" 
aceeași sumă de bani? De exemplu, nivelul salariilor din sectorul de stat este stabilit prin lege, însă, 
în ceea ce privește salariul, are loc și un contract între angajat și stat. În opinia mea, atunci când un 
contract se suprapune cu o lege cu privire la aceiași bani, contractul ar trebui să prevaleze asupra 
legii. Astfel, salariul din sectorul bugetar ar trebui considerat drept bani privați. Bineînțeles, partea 
din acest salariu numită impozitul pe salariu (mai riguros, pe venitul personal) constituie bani publici, 
așa cum am arătat mai sus. Motivul pentru a spune acest lucru este următorul: ori de câte ori o lege 
stabilește că o anumită sumă de bani este datorată guvernului, fără a antrena o contrapartidă 
directă91 din partea guvernului, banii corespunzători constituie bani publici. Atunci când legea 
stabilește salariul în sectorul bugetar, el stabilește în același timp o contrapartidă necesară: munca în 
schimbul salariului, astfel încât acest salariu constituie bani privați. 
  

                                                           
90 Banii sunt active financiare la purtător (ne-nominale), de aceea se confundă adesea calitatea de proprietar cu cea de 
deținător al banilor. 
91 Cuvântul „direct” este foarte important aici, deoarece, în principiu și în mod indirect și impozitele sunt însoțite de o 
contrapartidă, sub forma bunurilor publice (dar nu numai). 
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ANEXA 2. CONCEPTUL DE BUNURI PUBLICE EUROPENE 

I. Introducere  

Din punct de vedere istoric, crearea statului a fost determinată de necesitatea de a obține în mod 
obișnuit anumite rezultate ale societății, și anume acele rezultate care sunt necesare tuturor 
indivizilor, dar nu ar putea fi obținute direct de către indivizi. Teoria economică a numit astfel de 
rezultate ca bunuri publice sau externalități pozitive. 

Logic, crearea unui sistem (fie ontologic, fie gnoseologic) generează la nivelul întregului sistem 
anumite rezultate care nu au fost obținute, sau nu ar fi putut fi niciodată obținute de componentele 
sistemului, înainte de integrarea lor în sistemul dat. Acest efect special se numește efect de sinergie. 

Pe baza efectului de sinergie, vom discuta conceptul de bunuri publice europene și vom trage unele 
concluzii cu privire la o schimbare necesară în structura cheltuielilor bugetului european, ținând cont 
de scopul fundamental al Uniunii Europene. 

I.1. Sistem și sinergie 

(a) Ce este un sistem? 

În primul rând, trebuie clarificate unele aspecte privind anatomia și fiziologia generală a sistemului. 
Trebuie spus că nu este posibilă nicio acțiune sau cunoaștere decât prin intermedierea construcției 
sistemului. 

Cu alte cuvinte, pentru a acționa sau pentru a ști, obiectul acțiunii sau al cunoașterii trebuie să apară 
ca un sistem. Prin sistem înțelegem o decupare din realitate (de obicei din realitatea actuală, dar 
poate fi constituită și din realitatea potențială trecută, anticipată sau imaginată) pe care se 
concentrează acțiunea cognitivă (și/sau praxiologică) a subiectului. Decuparea reală poate apărea 
prin identificarea sau introducerea, după caz, a membranelor care separă sistemul de mediul său. 
Pentru ca un sistem să existe, el trebuie să îndeplinească patru predicate de suficiență: 

 un set de componente distincte distincte între ele: E 

 membrană care separă în mod clar componentele de mediul lor: M 

 un set de conexiuni între componente (conexiuni intra-membrane): F 

 un set de conexiuni între componente și mediul lor: 

O imagine abstractă a conceptului de sistem este prezentată în Figura 28. 
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Figura 28. Sistemul generic 

Sursa: autorul 
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(b) Ce este sinergia sistemului? 

Prin „găzduirea" funcționalității, adică a conexiunilor dintre componente, sistemul generează o 
proprietate oarecum ciudată, denumită sinergie. În general, fiecare componentă (element) a unui 
sistem are proprietăți proprii, ceea ce duce la propriile sale funcții și comportamente legate de alte 
componente. Odată ce sistemul se naște un set de proprietăți care apar la nivelul întregului sistem cu 
următoarea „proprietate": nici una dintre aceste proprietăți noi nu poate fi găsită la componentele 
sistemului, ele apar doar dacă sistemul este format (fie ontologic, fie cognitiv) și lucrează numai la 
nivelul sistemului. Cum? Explicația oferită de teorie este mai degrabă orientativă decât una cauzală: 
sinergia apare ca rezultat al conexiunilor dintre componente sub „suveranitatea" sistemului. Ce 
înseamnă „suveranitatea" sistemului? Cel mai probabil ar trebui să acceptăm faptul că punerea unui 
set de elemente în cadrul propriilor reguli ale sistemului implicat introduce unele restricții noi, pe de 
o parte, și unele libertăți noi, pe de altă parte, pentru acele componente. Ca urmare a noilor 
constrângeri și a noilor relaxări, funcționarea și comportamentul sistemului câștigă noi proprietăți: 
fie prin reducerea gradului de libertate, fie prin creșterea gradului de libertate a componentelor. 
Desigur, nimeni nu poate spune sau prezice cum se va manifesta sinergia atunci când se naște un 
sistem. Dar, în anumite cazuri, unele dintre noile astfel de proprietăți ar putea fi, probabil, anticipate. 
Din punctul de vedere al evoluționistului, putem spune că formarea unui sistem va modifica, probabil, 
structura din cadrul componentelor care trebuie să funcționeze și deci noile funcții sunt generate de 
noua structură sau, simetric, unele funcții anterioare vor fi inhibate. Pentru considerațiile care 
urmează vom numi efectul de sinergie ca efect de sistem. Deci, prin efectul de sistem înțelegem 
rezultatele pe care un sistem le produce numai ca urmare a faptului că este un sistem. 

I.2. Conceptul de rezultate sistemice 

Pe baza conceptului de sinergie discutat mai sus, vom introduce acum conceptul de rezultate 
sistemice. De fapt, vrem să abordăm și să numim rezultate sistemice acele rezultate ale unui sistem 
dat care sunt generate exclusiv de sistemul care funcționează în ansamblu, adică acele rezultate care 
nu ar apărea în afara sistemului și fără sistem. Pentru a selecta rezultatele sistemice, așa cum sunt 
definite aici, ar trebui desfășurată în sine o lucrare de cercetare foarte complicată, dar, dintr-un punct 
de vedere generic, putem declara că astfel de rezultate există și trebuie să existe. Desigur, în interiorul 
unui sistem, componentele lor continuă să genereze rezultate așa cum au făcut înainte de a intra în 
sistem în caz. Astfel de rezultate nu ne interesează din perspectiva problemei discutate aici. Figura 29 
indică rezultatele sistemice de interes pentru această anexă. 
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Figura 29. Apariția rezultatelor sistemice în cadrul unui sistem format 

Sursa: autorul 

II. Rezultate sistemice și bunuri publice 

Într-un sens general, rezultatele sistemice ar putea fi considerate rezultate „publice”, adică ele sunt 
generate prin „punerea împreună" a componentelor unui agregat și formarea, în acest fel, a unui 
sistem. Dar acesta este un mod mai mult metaforic de a vorbi. De fapt, vrem să specificăm acum că 
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sistemele de care suntem interesați sunt sistemele sociale (și, într-un sens mai restrictiv, sistemele 
economice). Așa cum am spus mai sus, sistemele sociale (de exemplu, statul) generează în mod 
necesar rezultate sistemice. Desigur, așa cum am definit deja, rezultatele sistemice nu ar fi fost 
obținute fără acest sistem sau în afara acestuia. Astfel, aceste rezultate ar putea fi definite ca rezultate 
care sunt dorite de toate componentele acestui sistem, adică ar putea fi considerate și numite ca 
rezultate publice. Desigur, astfel de rezultate publice pot oferi public avantaje sau, dimpotrivă, pot 
oferi dezavantaje. Așa cum a afirmat deja teoria economică, rezultatele publice care oferă avantaje 
pentru toate componentele sistemului social (economic), adică pentru toți indivizii din interiorul 
acestuia, sunt cunoscute ca bunuri publice sau, adeseori, ca externalități pozitive publice92. 

Cu alte cuvinte, limitat la domeniul social (economic) și la rezultatele pozitive sistemice, avem de-a 
face cu bunurile publice. 

III. Conceptul de bunuri publice europene 

Uniunea Europeană (UE) este, desigur, un sistem. Acesta poate fi considerat drept sistem din cel puțin 
următoarele puncte de vedere: a) economic - UE este integrat din punct de vedere economic sau în 
proces de integrare economică ireversibilă, a se vedea, de exemplu, funcționarea celor patru libertăți 
economice în cadrul pieței economice unice europene ; b) instituțional - în UE există un set de reguli 
care sunt comune tuturor statelor membre în ceea ce privește funcționarea societății; c) monetar - 
UE are o arie monetară proprie, cu o monedă unică; d) politic - deși UE nu este nici o federație, nici o 
confederație, ea acționează ca subiect de drept internațional, adică exprimând poziția externă aliniată 
a statelor membre. În plus, în cadrul UE, un proces de stabilire a unui set comun de valori, alăturat 
sub denominația europenismului, se află în curs de dezvoltare.  

În măsura în care UE este un sistem, conform celor menționate mai sus, aceasta generează rezultate 
pozitive sistemice, adică bunuri publice. Dar, cum am putea înțelege conceptul de bunuri publice 
europene (BPE)? Facem câteva considerații. 

 BPE ar trebui identificate ca fiind acele bunuri publice pe care UE le oferă statelor membre, 
precum și tuturor persoanelor din UE, care altfel nu ar fi fost furnizate de nici un stat, în sine, 
fără a fi stat membru al UE; 

 în general, astfel de BPE nu ar putea fi bunuri obișnuite, cum ar fi produse, servicii și așa mai 
departe, deoarece acestea ar putea fi oferite și de statele individuale, fără a fi nevoie să fie 
state membre ale UE; 

 în esență, BPE trebuie căutate mai degrabă în cadrul structurilor instituționale europene care 
guvernează procesele economice, sociale și politice ale UE. 

Pe baza unor astfel de „criterii", BPE sunt, în opinia noastră, instituțiile europene (care includ și 
politicile europene) care au sau ar putea avea potențialul de a furniza orice rezultate economice sau 
sociale care, în afara UE, nu ar putea fi oferite statelor sau cetățenilor93. 

Considerăm că o „listă" a BPE ar putea cuprinde următoarele trei clase: 

                                                           
92 O externalitate este un efect neintenționat sau intenționat produs de un actor economic asupra altui actor economic, 
fără ca acesta din urmă să-și fi dat consimțământul (sub orice formă) pentru suportarea acelui efect. Dacă efectul este 
neintenționat și se produce chiar asupra actorului generator al acelui efect, avem, de asemenea, de-a face cu o 
externalitate. Externalitățile pot fi publice sau private (după natura actorului generator), respectiv pozitive sau negative 
(după cum se prezintă ca beneficii, respectiv costuri). Dacă externalitatea se referă la actorul generator, dar efectul este 
asupra deciziilor viitoare ale acestuia, atunci se numește internalitate. 
93 Desigur, aici este interesantă o clasificare a bunurilor publice europene, de ex. în bunuri publice europene de care 
beneficiază statele membre, respectiv bunuri publice europene de care beneficiază indivizii (cetățenii europeni). 
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• politici comune (exemple: PAC, apărare, monedă unică, uniune fiscală, cercetare științifică, 
afaceri externe, ajutor extern pentru statele slab dezvoltate, imigrație, probleme globale ale 
omenirii și altele); 

• instituții comune (exemple: Tratatul Uniunii Europene, Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Banca Centrală Europeană, Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul 
European, Curtea de Conturi Europeană și altele) 

• valori comune (exemple: coeziune, solidaritate, unitate în diversitate, europenism, 
democrație, stat de drept, egalitate de gen și altele). 

Bineînțeles, BPE ar putea fi clasificate și pe baza rolului lor în construcția europeană: 

• BPE de natura cauzei finale, adică acelea care constituie scopurile construcției europene 
(exemple: creșterea calității vieții pentru toți cetățenii europeni, pacea pentru toți, 
dezvoltarea economică sustenabilă); 

• BPE de natura cauzei formale, adică acelea care constituie ghidajele construcției europene 
(exemple: valori și instituții europene, strategii și programe europene); 

• BPE de natura cauzei eficace, adică acelea care constituie motoarele construcției europene 
(exemple: politici și acțiuni europene comune); 

• BPE de natura cauzei materiale, adică acelea care constituie resursele construcției europene 
(exemple: educație, cultura economiei sociale). 

IV. De ce este necesară o întoarcere spre bunurile publice europene ? 

Astăzi, ca și până acum, construcția europeană s-a concentrat mai curând pe asigurarea coeziunii 
economice și sociale a statelor membre decât pe furnizarea de BPE în sensul explicat mai sus. O astfel 
de viziune, pe lângă faptul că a introdus tensiuni între statele membre dezvoltate, pe de o parte, și 
statele emergente, pe de altă parte, a creat un fel de hazard moral în statele emergente care sunt 
tentate să se aștepte ca Uniunea Europeană să facă toată munca pentru propria lor dezvoltare. În 
același timp, nu este exclusă o altă consecință: statele membre dezvoltate ar putea considera că 
existența unui număr de state emergente (cu o competitivitate economică mică și un standard și o 
calitate a vieții scăzute este foarte utilă pentru ele: perspectiva de a oferi o piață mare pentru agenții 
lor economici, forță de muncă ieftină care stă la baza supra-naționalizării/globalizării economice, 
precum și o sursă de alte resurse economice pentru ei. 

Luând în considerare motivele pentru a spori importanța, relevanța și eficacitatea BPE asupra 
procesului de coeziune în Uniunea Europeană, primul punct decisiv de schimbare pare să fie o 
schimbare în filosofia bugetului european. Mai exact, în structura cheltuielilor bugetului european 
trebuie să se realizeze o reorientare a principalelor linii de cheltuieli de la obiectivele de coeziune 
către crearea BPE. 

V. Două consecințe remarcabile 

Pentru un astfel de moment de cotitură, credem că sunt necesare cel puțin două schimbări majore în 
întreaga filozofie a construcției europene: 

a) o mai bună combinație între solidaritatea dintre statele membre și asumarea responsabilă din 
partea statelor membre (indiferent dacă sunt dintre cele mai puțin dezvoltate în prezent) a 
propriei dezvoltări economice, sociale și instituționale;  

b) o schimbare a accentului bugetului european de la obiectivul coeziunii europene asupra 
bunurilor publice europene. 

(a) această modificare nu poate fi pusă în aplicare decât prin modificarea tratatelor europene. Astfel, 
din aceste schimbări trebuie să fie clar faptul că statele membre care nu reușesc să asigure 
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convergența economică, socială și instituțională cu Uniunea Europeană din vina lor, nu sunt 
calificate să beneficieze de principiul ajutorului de solidaritate european. Un astfel de ajutor ar 
putea veni în cazul în care statele membre implicate dovedesc că nu este vina lor pentru eșec; 

(b) această schimbare trebuie să se bazeze pe o nouă filozofie a bugetului european, atât în privința 
veniturilor, cât și a cheltuielilor. În prezent, bugetul european verifică toate principiile bugetare 
acceptate teoretic, inclusiv principiul neafectării veniturilor bugetare. Deci, indiferent de ce fel 
de venituri sunt colectate, ele sunt cheltuite pentru capitolele de cheltuieli aprobate conform 
tratatelor. Propunerea noastră în această privință este următoarea: 

• bugetul european ar trebui să aibă două capitole principale de cheltuieli: 1) coeziunea 
economică, socială și instituțională; 2) bunurile publice europene; 

• veniturile pentru bugetul european ar trebui, de asemenea, împărțite în două categorii: 1) 
venituri în scopul coeziunii; 2) venituri pentru scopul bunurilor publice europene; 

• pentru a finanța primul scop – coeziunea –, în opinia noastră, actualul sistem al veniturilor 
bugetului european ar trebui înlocuit cu un impozit european unic; 

• pentru finanțarea celui de-al doilea scop – producerea BPE, s-ar putea folosi metodologia 
actuală de obținere a balanței bugetului european, adică contribuțiile naționale bazate pe PIB, 
cu aceeași pondere pentru toate statele membre sau într-o altă modalitate de distribuție a 
efortului național, bine fundamentată și argumentată. 
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ANEXA 3. CONTRIBUȚIILE ANUALE ALE STATELOR MEMBRE LA BUGETUL EUROPEAN, PE 

CATEGORII DE RESURSE 
 

 

Tabelul 11. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2007-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 

VNB 

Belgia 1685,1 468,5 1985,8 4371,9 1,31 

Bulgaria 60,8 46,3 163,0 290,8 1,02 

Cehoslovacia 178,8 199,9 703,8 1167,0 0,98 

Danemarca 329,8 332,8 1393,5 2219,0 0,96 

Germania 3126,8 3635,2 14653,8 21710,0 0,89 

Estonia 42,8 26,8 95,8 176,7 1,21 

Irlanda 218,0 276,4 972,2 1586,4 1,00 

Grecia 229,6 697,9 1946,6 3019,9 1,35 

Spania 1290,1 1722,8 6073,4 9838,2 0,96 

Franța 1332,5 3113,8 11215,7 16988,9 0,90 

Italia 1687,2 2030,1 9143,7 14024,2 0,92 

Cipru 46,4 25,0 88,2 170,3 1,13 

Letonia 30,9 35,2 118,0 199,0 1,04 

Lituania 45,4 47,1 158,3 271,0 1,01 

Luxemburg 19,2 53,2 202,2 295,8 1,02 

Ungaria 110,9 137,8 546,7 870,2 0,93 

Malta 11,8 9,1 32,5 57,0 1,09 

Olanda 1873,5 936,3 3400,6 6302,8 1,10 

Austria 201,1 409,0 1564,9 2218,1 0,82 

Polonia 338,4 508,7 1745,6 2808,6 0,96 

Portugalia 137,1 269,4 940,1 1460,4 0,93 

România 159,2 162,1 681,7 1089,4 0,93 

Slovenia 82,5 55,9 198,3 359,4 1,09 

Slovacia 90,5 84,6 302,5 519,2 0,98 

Finlanda 148,9 260,7 1087,7 1629,4 0,91 

Suedia 438,4 486,6 1948,9 2915,2 0,86 

Regatul Unit94 2657,0 3409,6 12551,2 13429,0 0,66 

Total UE27 16573,0 19440,8 73914,8 109987,5 0,90 

Sursa datelor: Financial Report  2007 (Comisia Europeană) 

 

 

  

                                                           
94 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 5188,9 mil euro. 
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Tabelul 12. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2008-mil. euro, prețuri curente) 

 
 

Resurse 
tradițional

e-total 
TVA VNB Total 

% din 
VNB 

Belgia 1820,2 465,9 2041,5 4631,0 1,34 

Bulgaria 86,3 52,5 196,2 363,7 1,08 

Cehoslovacia 206,9 221,4 843,9 1 396,0 1,01 

Danemarca 343,6 322,3 1420,6 2 301,2 0,97 

Germania 3337,0 3 336,3 15139,9 22215,3 0,88 

Estonia 33,9 23,7 89,0 161,2 1,08 

Irlanda 201,1 260,1 974,4 1576,6 1,00 

Grecia 230,6 394,5 1482,0 2327,9 0,99 

Spania 1189,7 1655,0 6189,7 9966,1 0,93 

Franța 1568,5 2991,6 11742,3 18025,1 0,92 

Italia 1648,6 2907,1 9186,1 15144,5 0,98 

Cipru 45,0 25,5 95,2 179,9 1,14 

Letonia 29,1 35,3 131,9 215,6 0,95 

Lituania 60,0 53,1 190,3 329,2 1,05 

Luxemburg 14,8 44,8 172,0 259,4 0,9 

Ungaria 113,3 152,8 591,7 947,1 0,98 

Malta 12,6 9,0 33,6 60,1 1,10 

Olanda 032,8 910,6 3643,4 6668,7 1,13 

Austria 201,6 389,4 1567,5 2194,4 0,79 

Polonia 450,6 562,9 2157,8 3472,5 1,00 

Portugalia 134,0 251,5 940,1 1465,7 0,92 

România 199,9 168,5 741,1 1217,6 0,93 

Slovenia 89,9 60,6 226,5 408,5 1,13 

Slovacia 111,7 72,8 360,7 594,9 0,94 

Finlanda 166,7 246,1 1126,8 1710,0 0,92 

Suedia 454,3 453,8 2269,0 3223,1 0,96 

Regatul Unit95 2500,1 2940,5 10925,2 10113,9 0,55 

Total EU27 17282,9 19007,7 74478,5 111169,1 0,89 

Sursa datelor: Financial Report  2008 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
95 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 6252 mil euro. 
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Tabelul 13. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2009-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 1423,0 349,4 2409,2 4661,4 1,37 

Bulgaria 52,9 51,0 240,9 389,6 1,18 

Cehoslovacia 166,8 170,0 860,8 1374,1 1,06 

Danemarca 282,8 274,9 1599,7 2490,9 1,09 

Germania 2945,9 1705,0 17112,6 20509,9 0,84 

Estonia 24,0 19,9 94,0 158,5 1,18 

Irlanda 176,6 201,4 947,4 1533,6 1,16 

Grecia 190,8 328,3 1578,5 2424,8 1,05 

Spania 1001,8 1527,9 7211,7 11169,9 1,08 

Franța 1263,0 2545,6 13629,3 20093,0 1,04 

Italia 1505,4 1378,6 10395,4 15418,1 1,03 

Cipru 34,5 24,8 117,6 199,4 1,20 

Letonia 18,5 22,5 147,5 215,6 1,07 

Lituania 40,3 41,8 202,6 322,3 1,21 

Luxemburg 10,8 41,1 194,5 286,7 1,11 

Ungaria 92,9 113,2 589,1 908,9 1,04 

Malta 9,6 8,2 38,8 64,3 1,20 

Olanda 1721,1 264,2 3992,0 3337,0 0,60 

Austria 156,9 270,7 1872,2 2315,8 0,85 

Polonia 299,5 427,6 2031,9 3133,9 1,04 

Portugalia 117,6 227,7 1078,0 1636,7 1,04 

România 124,3 156,6 902,1 1342,3 1,18 

Slovenia 68,8 53,9 256,1 427,7 1,24 

Slovacia 83,6 77,0 463,1 711,6 1,14 

Finlanda 114,9 237,2 1204,1 1813,9 1,06 

Suedia 370,1 152,9 2045,4 1855,4 0,64 

Regatul Unit96 2232,0 2124,7 10773,5 10111,6 0,63 

Total EU27 14528,2 12796,2 81988,2 108906,9 0,93 

Sursa datelor: Financial Report  2009 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
96 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 5657,7 mil euro. 
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Tabelul 14. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2010-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 1489,6 439,2 2662,4 4783,2 1,34 

Bulgaria 42,4 46,0 247,2 352,6 1,00 

Cehoslovacia 189,4 180,9 1051,4 1497,7 1,10 

Danemarca 306,8 256,9 1705,7 2380,5 1,10 

Germania 3064,5 1586,9 18703,8 23772,6 0,94 

Estonia 17,2 19,7 98,9 142,4 1,03 

Irlanda 185,6 193,8 950,1 1394,3 1,11 

Grecia 215,4 293,6 1616,9 2310,1 1,03 

Spania 1158,1 760,4 7611,3 10095,4 0,96 

Franța 1407,3 2380,6 14762,0 19580,8 1,00 

Italia 1668,0 1558,9 11386,6 15332,4 1,00 

Cipru 26,4 24,9 124,3 184,5 1,08 

Letonia 16,8 13,7 133,9 175,0 0,95 

Lituania 39,1 31,6 186,4 269,1 1,00 

Luxemburg 12,7 39,3 196,6 261,2 0,88 

Ungaria 92,6 119,4 702,2 955,0 1,02 

Malta 9,8 8,1 40,4 61,2 1,05 

Olanda 1749,2 202,3 4219,2 5613,6 0,95 

Austria 166,6 287,1 2131,7 2626,9 0,93 

Polonia 317,8 518,3 2630,9 3656,8 1,07 

Portugalia 134,2 276,3 1349,4 1847,9 1,11 

România 100,9 124,1 859,6 1143,1 0,95 

Slovenia 66,6 50,1 250,9 386,6 1,09 

Slovacia 107,3 53,4 450,1 647,3 0,99 

Finlanda 127,0 226,7 1256,0 1702,2 0,93 

Suedia 434,3 149,5 2771,6 3243,1 0,92 

Regatul Unit97 2513,5 2629,0 12963,4 14659,4 0,85 

Total EU27 15659,3 12470,5 91063,1 119074,9 0,97 

Sursa datelor: Financial Report  2010 (Comisia Europeană 

  

                                                           
97 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 3562,7 mil euro. 



77 
 

Tabelul 15. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2011-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 1581,0 516,5 2627,3 4926,5 1,31 

Bulgaria 49,1 51,2 274,1 395,2 1,05 

Cehoslovacia 220,6 207,7 1170,4 1682,5 1,17 

Danemarca 327,6 291,3 1701,2 2448,3 0,99 

Germania 3456,0 1671,5 17610,4 23127,1 0,89 

Estonia 21,9 22,9 106,9 158,6 1,05 

Irlanda 199,8 193,5 884,4 1338,7 1,07 

Grecia 141,0 278,6 1376,1 1903,0 0,91 

Spania 1170,2 1964,4 7355,1 11046,3 1,05 

Franța 1566,3 2916,6 14035,3 19617,2 0,96 

Italia 1741,7 1811,8 11703,4 16078,0 1,02 

Cipru 24,6 27,0 123,5 184,8 1,08 

Letonia 22,6 15,9 133,6 182,3 0,90 

Lituania 44,6 27,9 213,7 302,0 1,02 

Luxemburg 14,3 46,7 215,1 293,1 0,96 

Ungaria 101,0 116,6 666,4 937,4 0,99 

Malta 10,1 9,5 43,5 66,5 1,14 

Olanda 1935,7 290,3 4217,2 5868,9 0,97 

Austria 189,5 306,1 2150,0 2688,7 0,90 

Polonia 352,6 527,0 2494,5 3580,4 1,01 

Portugalia 135,0 299,3 1207,8 1734,4 1,05 

România 109,9 138,8 902,2 1225,9 0,91 

Slovenia 74,2 54,7 251,9 401,1 1,14 

Slovacia 117,4 60,0 474,9 693,7 1,02 

Finlanda 152,4 266,9 1436,1 1955,2 1,01 

Suedia 466,9 173,1 2798,9 3333,6 0,84 

Regatul Unit98 2551,8 2513,1 12240,0 13825,2 0,79 

Total EU27 16777,7 14798,9 88414,0 119994,7 0,95 

Sursa datelor: Financial Report  2011 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
98 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 3595,9 mil euro. 
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Tabelul 16. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2012-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 1600,9 475,8 2953,1 5243,6 1,38 

Bulgaria 45,9 52,8 295,5 416,9 1,08 

Cehoslovacia 198,5 198,1 1113,2 1594,0 1,12 

Danemarca 306,4 292,9 1960,3 2697,5 1,07 

Germania 3393,6 1803,2 20616,9 26213,8 0,97 

Estonia 22,1 23,0 121,4 175,7 1,08 

Irlanda 203,5 191,1 975,1 1439,2 1,07 

Grecia 123,1 215,6 1364,7 1804,5 0,93 

Spania 1084,9 1317,1 7777,8 10746,5 1,04 

Franța 1499,3 2877,1 15783,2 21296,2 1,03 

Italia 1563,3 2294,4 11803,7 16543,6 1,06 

Cipru 20,3 25,9 130,5 185,2 1,08 

Letonia 24,4 22,1 170,4 229,1 1,03 

Lituania 49,2 36,7 238,7 342,7 1,09 

Luxemburg 11,8 40,9 207,7 276,4 0,86 

Ungaria 96,8 89,0 692,9 928,4 1,02 

Malta 9,4 9,3 46,8 68,6 1,09 

Olanda 1906,9 257,3 4503,7 6080,2 1,00 

Austria 177,1 327,0 2390,9 2942,2 0,95 

Polonia 382,9 543,9 2783,6 3908,3 1,07 

Portugalia 119,5 235,3 1318,9 1765,5 1,09 

România 131,0 147,1 1098,0 1457,1 1,12 

Slovenia 65,0 51,9 262,9 398,5 1,14 

Slovacia 96,6 84,0 524,5 742,8 1,06 

Finlanda 139,7 277,2 1470,3 2001,9 1,03 

Suedia 464,9 188,3 3211,5 3754,1 0,90 

Regatul Unit99 2716,3 2794,3 14344,0 16177,5 0,85 

Total EU27 16453,4 14871,2 98160,2 129429,8 1,00 

Sursa datelor: Financial Report  2012 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
99 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 3803,6 mil euro. 
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Tabelul 17. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2013-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 1359,5 476,9 3198,0 5289,0 1,39 

Bulgaria 54,7 60,0 336,0 477,4 1,19 

Cehoslovacia 171,7 199,8 1152,4 1616,0 1,17 

Danemarca 293,3 290,4 2153,0 2903,3 1,13 

Germania 3251,1 1804,1 23848,5 29363,6 1,05 

Estonia 21,7 24,9 154,0 211,9 1,19 

Irlanda 210,6 202,2 1234,2 1734,2 1,30 

Grecia 112,3 204,2 1480,7 1905,5 1,04 

Spania 993,1 1292,1 8415,7 11364,0 1,12 

Franța 1417,2 2837,1 17685,4 23282,1 1,11 

Croația 11,5 32,1 180,5 238,2 0,56 

Italia 1419,8 1732,2 13003,8 17160,8 1,11 

Cipru 14,8 24,2 135,6 184,8 1,17 

Letonia 20,7 26,5 206,1 268,9 1,15 

Lituania 55,3 43,4 284,2 404,6 1,21 

Luxemburg 11,3 42,9 246,4 321,7 1,03 

Ungaria 90,9 109,2 751,2 1010,7 1,09 

Malta 8,9 11,2 62,0 86,4 1,30 

Olanda 1807,6 260,2 5074,5 6549,4 1,09 

Austria 163,9 333,8 2639,1 3190,0 1,02 

Polonia 383,8 501,4 3083,2 4212,8 1,13 

Portugalia 114,0 225,6 1347,4 1792,2 1,12 

România 105,3 153,8 1122,0 1473,7 1,06 

Slovenia 57,5 52,2 293,3 425,5 1,22 

Slovacia 85,9 67,9 598,7 799,0 1,12 

Finlanda 127,6 285,3 1614,5 2158,2 1,10 

Suedia 442,6 198,6 3664,3 4209,6 0,98 

Regatul 
Unit100 

2558,8 2527,3 16230,0 17110,3 
0,91 

Total EU28101 15365,3 14019,7 110194,6 139743,7 1,07 

Sursa datelor: Financial Report  2013 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
100 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 4329,5 mil euro. 
101 La 1 iulie Croația a aderat la UE. 
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Tabelul 18. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2014-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 1572,5 508,6 2864,4 5232,7 1,30 

Bulgaria 56,7 58,7 315,3 460,5 1,12 

Cehoslovacia 197,9 183,8 1023,5 1506,7 1,04 

Danemarca 294,2 279,5 1737,7 2507,6 0,95 

Germania 3327,0 3698,7 21737,7 29143,0 0,98 

Estonia 22,2 25,7 138,3 200,4 1,05 

Irlanda 225,6 203,2 1108,0 1650,6 1,03 

Grecia 123,2 286,0 1410,9 1949,8 1,09 

Spania 1132,9 1382,0 7850,3 11111,0 1,06 

Franța 1394,1 2956,4 15025,0 20967,7 0,96 

Croația 42,5 63,0 294,6 429,6 1,03 

Italia 1520,4 1760,1 11443,0 15888,6 0,98 

Cipru 17,8 23,0 107,7 160,6 0,97 

Letonia 25,9 32,5 192,7 270,0 1,13 

Lituania 64,3 40,3 253,8 384,7 1,09 

Luxemburg 14,0 38,5 171,4 246,2 0,84 

Ungaria 105,5 118,1 700,8 995,8 0,99 

Malta 10,5 10,6 49,4 76,1 1,00 

Olanda 1981,7 818,6 5493,3 8372,7 1,26 

Austria 178,6 453,0 2197,5 2869,5 0,87 

Polonia 428,2 445,1 2787,0 3954,6 1,00 

Portugalia 111,0 242,3 1271,1 1747,9 1,02 

România 105,8 161,3 1090,4 1458,9 1,00 

Slovenia 58,2 52,8 247,2 385,0 1,05 

Slovacia 95,1 69,0 502,6 720,2 0,98 

Finlanda 126,8 270,5 1365,3 1904,1 0,93 

Suedia 466,1 553,1 3219,6 4294,3 0,96 

Regatul 
Unit102 

2730,7 2932,9 14475,0 14072,3 
0,65 

Total EU28 16429,5 17667,4 99073,7 132961,2 0,96 

Sursa datelor: Financial Report  2014 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
102 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 6066,3 mil euro. 
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Tabelul 19. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2015-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 1778,8 584,7 2826,4 5470,7 1,32 

Bulgaria 59,8 61,1 330,0 484,0 1,13 

Cehoslovacia 227,2 206,1 1007,2 1542,4 1,02 

Danemarca 330,6 294,5 1715,4 2521,2 0,92 

Germania 3842,0 3673,2 20249,5 28125,5 0,91 

Estonia 25,3 29,1 141,5 210,1 1,05 

Irlanda 280,9 222,1 1216,6 1839,3 1,01 

Grecia 137,2 171,1 916,9 1342,8 0,76 

Spania 1317,0 1255,0 6768,1 10089,4 0,93 

Franța 1593,7 2849,1 14669,2 20606,2 0,93 

Croația 40,3 61,1 269,5 397,1 0,91 

Italia 1688,7 1486,9 11619,4 15920,3 0,97 

Cipru 18,3 35,5 162,5 230,2 1,32 

Letonia 29,7 28,5 161,6 235,6 0,97 

Lituania 73,9 42,9 247,4 389,7 1,09 

Luxemburg 16,5 60,2 274,3 355,8 1,07 

Ungaria 127,8 134,2 738,2 1073,6 1,02 

Malta 11,8 15,6 70,4 104,1 1,22 

Olanda 2187,9 770,7 4902,1 7947,1 1,17 

Austria 197,1 445,3 2047,6 2726,4 0,81 

Polonia 518,4 542,5 2898,5 4236,4 1,03 

Portugalia 117,7 253,9 1153,4 1646,4 0,94 

România 127,0 153,0 1058,1 1446,4 0,92 

Slovenia 62,7 56,9 257,7 403,4 1,06 

Slovacia 88,9 85,0 473,4 696,8 0,92 

Finlanda 125,1 265,6 1328,9 1854,1 0,89 

Suedia 506,0 565,4 2898,1 4019,3 0,88 

Regatul 
Unit103 

3199,9 3737,5 20555,6 21409,3 
0,85 

Total EU28 18730,4 18087,0 100960,4 137334,7 0,94 

Sursa datelor: Financial Report  2015 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
103 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 6083,6 mil euro. 
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Tabelul 20. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2016-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 2070,8 516,6 2737,1 6061,9 1,44 

Bulgaria 71,9 62,4 281,7 466,8 0,99 

Cehoslovacia 251,0 204,0 1021,2 1733,2 1,06 

Danemarca 336,3 307,2 1803,8 2391,2 0,84 

Germania 4149,4 1947,7 20672,0 25426,4 0,80 

Estonia 27,3 30,8 134,3 217,7 1,06 

Irlanda 285,1 252,1 1251,0 2130,4 0,97 

Grecia 158,4 227,8 1136,7 1728,5 0,98 

Spania 1512,0 1416,9 7228,7 11520,2 1,03 

Franța 1636,5 2913,8 14668,4 22176,5 0,98 

Croația 46,7 66,5 286,3 450,7 1,02 

Italia 1788,4 1777,3 10776,6 16615,7 0,99 

Cipru 21,1 25,9 111,4 182,9 1,05 

Letonia 34,7 29,6 167,1 259,6 1,03 

Lituania 77,5 45,3 242,9 408,8 1,10 

Luxemburg 19,5 52,5 226,1 335,5 0,95 

Ungaria 142,3 131,9 701,8 1111,7 1,02 

Malta 12,1 13,7 59,0 95,1 1,02 

Olanda 2373,7 418,1 4540,4 4918,3 0,72 

Austria 214,0 467,0 2235,6 3156,8 0,91 

Polonia 591,3 536,9 2674,2 4300,4 1,05 

Portugalia 138,4 261,3 1173,6 1802,9 1,00 

România 163,2 166,4 1068,4 1570,2 0,95 

Slovenia 65,8 53,6 253,0 427,4 1,09 

Slovacia 99,1 79,9 501,2 778,8 0,98 

Finlanda 133,1 274,6 1374,1 2094,7 0,97 

Suedia 513,2 300,5 3081,0 3190,3 0,68 

Regatul 
Unit104 

3161,1 3314,9 15177,2 16621,6 
0,71 

Total EU28 20094,1 15895,1 95584,8 132174,3 0,89 

Sursa datelor: Financial Report  2016 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
104 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 5870,2 mil euro. 
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Tabelul 21. Structura contribuțiilor la veniturile bugetului european, pe statele membre (2017-mil. euro, prețuri curente) 

 
Resurse 

tradiționale-
total 

TVA VNB Total 
% din 
VNB 

Belgia 2114,2 546,7 2156,0 5092,5 1,15 

Bulgaria 76,2 72,6 274,1 454,9 0,90 

Cehoslovacia 266,6 211,8 957,0 1548,9 0,85 

Danemarca 342,3 330,9 1544,7 2268,9 0,77 

Germania 4095,5 2008,1 17015,3 23682,5 0,71 

Estonia 30,2 33,4 106,6 184,3 0,82 

Irlanda 285,0 257,9 1367,3 2062,0 0,85 

Grecia 160,8 219,0 911,7 1408,5 0,79 

Spania 1535,7 1634,2 5715,1 9615,7 0,83 

Franța 1669,0 3103,5 11643,9 17902,9 0,77 

Croația 45,6 74,0 255,0 405,0 0,86 

Italia 1839,9 2132,9 8765,2 13840,2 0,80 

Cipru 21,6 28,3 97,5 158,9 0,84 

Letonia 34,4 34,3 133,2 218,7 0,82 

Lituania 80,3 51,0 196,7 353,9 0,88 

Luxemburg 21,6 62,2 218,6 329,0 0,89 

Ungaria 149,0 146,3 599,4 969,8 0,82 

Malta 11,8 16,7 59,1 94,1 0,90 

Olanda 2464,5 460,0 3560,2 5848,7 0,80 

Austria 220,4 511,1 1856,8 2649,6 0,72 

Polonia 667,7 566,6 2203,8 3716,0 0,83 

Portugalia 156,4 308,0 947,8 1531,8 0,84 

România 162,3 196,2 919,5 1391,0 0,76 

Slovenia 66,4 56,9 209,6 359,7 0,43 

Slovacia 93,4 93,5 451,9 693,1 0,83 

Finlanda 140,0 276,8 1173,7 1734,9 0,77 

Suedia 526,3 315,1 2431,5 3155,1 0,65 

Regatul 
Unit105 

3182,1 3199,0 12147,2 13757,1 
0,60 

Total EU28 20459,1 16947,3 77918,8 115427,7 0,76 

Sursa datelor: Financial Report  2017 (Comisia Europeană) 

  

                                                           
105 Fără rabatul britanic (British rebate) la suma totală: 4937,6 mil euro. 
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