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1. FINANŢE PUBLICE – CONCEPT,
CONŢINUT, FUNCŢII
1.1. Conceptul de finanţe publice
1.2. Evoluţia finanţelor publice
1.1 Conceptul de finanţe publice
1.2 Evoluţia finanţelor publice
1.3. Conţinutul economic al finanţelor publice
1.4. Funcţiile finanţelor publice
1.4.1. Funcţia de repartiţie
1.4.2. Funcţia de control
1.5. Rolul finanţelor publice în economia de piaţă
1.1. Conceptul de finanţe publice
Finanţele publice constituie o componentă importantă a
vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra
economiei naţionale are conotaţii atât în dimensiunile şi
distribuirile Produsului Intern Brut (P.I.B.), cât şi în modul
concret de realizare a acestui proces. Existenţa finanţelor
publice este indisolubil legată de existenţa statului, care are de
îndeplinit funcţii şi sarcini importante în ce priveşte
organizarea şi conducerea activităţii economico-sociale
naţionale, apărarea independenţei şi suveranităţii ţării.
În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare
necesare statului pentru a-şi îndeplinii funcţiile şi sarcinile sale,
se formează anumite relaţii sociale, de natură economică, care
exprimă modul de repartizare a unei părţi din P.I.B. între
diverse categorii sociale. Aceste relaţii se concretizează în
transferuri băneşti de la agenţi economici, instituţii şi
persoane fizice la bugetul statului, de la bugetul de stat către
7

agenţii economici, între instituţii şi chiar în interiorul unor
structuri economice, cu prilejul formării sau utilizării diferitelor
fonduri. De aceea, există o deosebire clară între finanţele
publice şi cele particulare, astfel:
finanţele publice sunt asociate cu resursele, cheltuielile, împrumuturile, datoria statului, unităţilor
administrativ-teritoriale şi altor instituţii de drept
public;
finanţele private cuprind resursele, cheltuielile,
împrumuturile, creanţele de încasat şi obligaţiile de
plată ale agenţilor economici, băncilor, societăţilor de
asigurare private.
Între finanţele publice şi cele private există unele
asemănări, dar şi deosebiri, aşa cum rezultă din tabelul nr. 1.1.
Tabelul nr. 1.1.
Asemănări şi deosebiri între finanţele publice şi cele private
ASEMĂNĂRI ÎNTRE FINANŢELE PUBLICE ŞI CELE PRIVATE:
Atât finanţele publice, cât şi cele private se confruntă cu probleme de
echilibru financiar.
DEOSEBIRI ÎNTRE FINANŢELE PUBLICE ŞI CELE PRIVATE:
FINANŢELE PUBLICE
FINANŢELE PRIVATE
Resursele necesare realizării func- Resursele necesare realizării funcţiilor şi sarcinilor statului se procură ţiilor şi sarcinilor întreprinderii
de la persoane fizice şi juridice prin private se procură de la persoane
măsuri de constrângere în principal fizice şi juridice în principal pe baze
şi într-o proporţie mai mică pe baze contractuale.
contractuale.
Întreprinderile
private,
pentru
Prelevarea unei părţi din venitul completarea resurselor proprii, îşi
persoanelor fizice şi juridice la procură resursele financiare de pe
bugetul statului are caracter obliga- piaţă, pe baze contractuale, în
toriu, fără contraprestaţie şi este condiţiile rezultate din confruntarea
nerambursabilă.
cererii şi ofertei de capital de
împrumut.
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Statul poate lua anumite măsuri în
legătură cu moneda naţională, în
care se constituie fondurile publice.
Finanţele publice sunt folosite în
scopul satisfacerii nevoilor generale
ale societăţii.
Gestiunea finanţelor publice este
supusă dreptului public.

Întreprinderile private nu pot
influenţa în mod legal această
monedă pe care şi ele o folosesc.
Finanţele private sunt puse în slujba
realizării de profit de către
întreprinzătorii individuali.
Gestiunea financiară a întreprinderilor urmează regulile dreptului
comercial.

Concepţiile specialiştilor privind finanţele sunt diferite.
Astfel, finanţele sunt considerate1 ca fiind, după caz:
fonduri băneşti la dispoziţia statului;
bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea instituţiilor
publice;
mijloace de intervenţie a statului în economie
(impozite, împrumuturi, alocaţii bugetare, subvenţii şi
alte pârghii sau instrumente cu ajutorul cărora statul
intervine în viaţa economică);
ansamblul activităţii desfăşurate de sectorul public al
economiei;
relaţii sociale, de natură economică, care apar în
procesul constituirii şi repartizării fondurilor publice
etc.
În realitate, între resursele băneşti prelevate la dispoziţia
statului în vederea satisfacerii nevoilor sociale, modalităţile
concrete prin care se procură şi se distribuie aceste resurse,
instrumentele prin care statul intervine în viaţa economică,
metodele de gestionare a resurselor financiare publice şi
formele juridice pe care le îmbracă toate acestea, există legături
strânse. Prin urmare, finanţele publice reprezintă relaţiile

1

Văcărel I, Finanţe publice, Ed. a IV-a, E.D.P., Bucureşti, 2003, pag. 31
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apărute în procesul de asigurare şi repartizare a fondurilor
necesare statului, exprimate în formă bănească (valorică).
1.2. Evoluţia finanţelor publice
În vorbirea curentă, ca şi în literatura de specialitate, se
utilizează diverse expresii care fac parte din familia cuvântului
finanţe, în sensuri apropiate sau diferite, după caz: finanţe,
finanţe publice, finanţe private ş.a.
Cuvântul finanţe2 provine de la latinescul finare, care
înseamnă, în sens general, a termina, a încheia şi în sens
restrâns, a aranja o afacere, a termina un diferend prin
mijlocirea banului, o acţiune judecătorească sau o hotărâre a
justiţiei în legătură cu o plată de bani.
În secolele al XIII-lea şi al XIV-lea s-au folosit expresiile
finantio, financias şi financia pecuniria, cu sensul de plată în
bani. În secolul al XV-lea, în Franţa, se foloseau expresiile
hommes de finances şi financiers pentru denumirea
arendaşilor de impozite şi a persoanelor care încasau
impozitele regelui, finance pentru suma de bani, venit al
statului, financies pentru denumirea întregului patrimoniu al
statului.
În Germania, în secolele al XV-lea – al XVII-lea, se
utilizau termenii finanz, care desemna plată în bani şi
finanzer, care desemna pe cămătar.
În ţara noastră, încă din secolul al XIX-lea, s-a folosit
noţiunea de fisc, care denumea organul financiar care încasa
impozitele, taxele, amenzile, etc.

2

Văcărel I, Finanţe publice, Ed. a IV-a, E.D.P., Bucureşti, 2003, pag. 32
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De-a lungul anilor, conceptul de finanţe a evoluat
continuu. În această evoluţie se conturează două etape
distincte:
- prima corespunde, în linii generale maşinismului,
capitalismului ascendent (secolele al XVIII-lea – al
XX-lea),
- iar ce-a de-a doua corespunde dezvoltării monopolurilor
(secolul al XX-lea, mai ales după marea recesiune
economică mondială din 1929-1933).
Concepţiile din prima etapă sunt considerate clasice, iar cele
din etapa următoare, moderne.
Concepţiile clasice reflectă doctrina liberală predominantă în
perioada capitalismului ascendent, potrivit căreia activitatea
economică trebuie să se desfăşoare în conformitate cu principiul laissez-faire, laissez-passer, urmărindu-se evitarea
oricărei intervenţii din partea autorităţii publice care ar putea
perturba iniţiativa privată, libera concurenţă, acţiunea legilor
obiective ale pieţei. Statul se limitează la sarcinile sale
tradiţionale vizând menţinerea ordinii sale interne, apărarea
ţării şi întreţinerea de relaţii diplomatice cu alte state, iar
cheltuielile publice se restrâng la minimum. În această
concepţie sarcina finanţelor publice consta în asigurarea
resurselor necesare întreţinerii instituţiilor publice, funcţionării
normale a acestora; impozitele, împrumuturile şi celelalte
metode de procurare a resurselor financiare trebuind utilizate
astfel încât să aibă caracter neutru, să nu modifice relaţiile
social-economice existente. Păstrarea echilibrului între veniturile şi cheltuielile bugetare era considerată drept o cerinţă
fundamentală a bunei gestiuni, cheia de boltă a finanţelor
publice. Apariţia deficitului bugetar generator de inflaţie era
considerată un fenomen nedorit, cu efecte negative asupra
funcţionării normale a mecanismului economic.
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În concluzie, principiile formulate de către adepţii
doctrinei liberale care au stat la baza finanţelor publice în
concepţia economiştilor clasici pot fi sintetizate3 astfel:
cheltuielile publice, restrânse la minimum, ar trebui să
acopere, pe seama contribuţiei generale, numai costurile
serviciilor, instituţiilor şi lucrărilor publice strict
necesare societăţii şi pe care piaţa nu le poate furniza;
dat fiind caracterul neproductiv al armatei, flotei, al muncii
prestate de judecători, poliţişti şi alţi agenţi publici,
cheltuielile publice conduc la diminuarea capitalului
productiv al ţării;
cheltuielile publice ar trebui finanţate pe seama impozitelor
suportate de membrii comunităţii numai în măsura în
care ele se fac în interesul general al societăţii şi nu pot
fi integral acoperite de către beneficiarii direcţi ai
serviciilor prestate de instituţiile publice;
impozitele constituie un rău, deoarece influenţează procesul
reproducţiei şi afectează acumularea de capital
productiv, dar răul acesta este necesar deoarece asigură
colectarea resurselor necesare finanţării cheltuielilor
publice indispensabile societăţii;
veniturile bugetare curente ar trebui să acopere în fiecare an
cheltuielile publice, deoarece deficitul bugetar obligă
statul să apeleze la emisiunea de bani sau să contracteze
împrumuturi pentru scopuri neproductive;
apelul la împrumuturi este nefast deoarece conduce la
creşterea datoriei publice care antrenează cheltuieli
bugetare suplimentare cu plata dobânzilor aferente,
constituind o povară pentru generaţiile viitoare.
În această epocă în care prevala doctrina liberalismului
economic, preocuparea specialiştilor era orientată cu precădere
3

Văcărel I, Finanţe publice, Ed. a IVa, E.D.P., Bucureşti, 2003, pag. 33

12

spre problemele procurării resurselor necesare statului,
utilizării lor cu spirit de economie, repartizării sarcinilor fiscale
pe categorii de plătitori, contractării şi rambursării împrumuturilor, întocmirii şi executării echilibrate a bugetului,
respectării anumitor reguli care ţin de disciplina financiară şi
de buna gestionare a fondurilor, conceptul de finanţe avea un
pronunţat caracter juridic.
După această perioadă, adică spre sfârşitul sec. al XIX-lea,
începutul sec. al XX-lea şi mai ales după recesiunea din
perioada 1929-1933, se afirmă tot mai mult concepţia
intervenţionistă, potrivit căreia autoritatea publică este
chemată să joace un rol activ în viaţa economică, să influenţeze
procesele economice, să corecteze evoluţia ciclică, să prevină
crizele sau cel puţin să le limiteze efectele negative. Această
modificare de poziţie a fost determinată de adâncirea
contradicţiilor interne şi externe ale modului de producţie
capitalist şi de necesitatea găsirii de soluţii la problemele
complexe cu care era confruntată economia naţională. Este
apreciată şi încurajată intervenţia statului în economie prin
măsuri ca:
acordarea de subvenţii şi de facilităţi întreprinderilor
private,
acţiuni pentru combaterea şomajului,
acţiuni pentru restabilirea echilibrului general economic
vremelnic perturbat,
acţiuni pentru redresarea economiei stagnante, etc.
Pentru statul modern, finanţele publice nu mai sunt un
simplu mijloc de asigurare a acoperirii cheltuielilor sale, ci un
mijloc de intervenţie în economie. Preocuparea principală a
specialiştilor devine studierea instrumentelor cu ajutorul cărora
statul poate interveni în viaţa economică, a modalităţilor de
influenţare a proceselor economice, a relaţiilor sociale.
Obiectul cercetării se deplasează spre analiza mijloacelor de
13

intervenţie a statului prin intermediul cheltuielilor şi al
veniturilor publice.
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea s-au afirmat cu
tot mai multă vigoare concepţiile neoliberale, care susţin
retragerea statului din economie, renunţarea acestuia la
folosirea impozitelor, taxelor, subvenţiilor de la buget şi a altor
instrumente financiare şi monetare de influenţare a activităţii
economice, lăsarea pieţei să se autoregleze prin mijloacele sale
specifice.
1.3. Conţinutul economic al finanţelor publice
Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este
necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la
dispoziţia autorităţilor publice. Mobilizarea resurselor băneşti
la dispoziţia statului are loc pe seama P.I.B. sau a venitului
naţional (V.N.) prin transfer de resurse şi implicit de putere
de cumpărare, de la persoane fizice şi juridice la dispoziţia
organelor administraţiei de stat, centrale şi locale. De la aceste
fonduri se efectuează transferuri de putere de cumpărare către
diverşi beneficiari – persoane fizice şi juridice.
Prin urmare, au loc fluxuri de resurse băneşti în dublu sens –
către şi de la fondurile publice – ceea ce generează anumite
relaţii sociale între participanţii la acest proces şi anume:
relaţiile care apar între participanţii la procesul de
constituie a fondurilor de resurse financiare şi anume:
agenţii economici, indiferent de forma de proprietate,
care desfăşoară activitate în scop lucrativ şi membrii
societăţii luaţi în mod individual, ca cetăţeni ai statului
care realizează venituri, pe de o parte şi colectivitate,
reprezentată prin stat, pe de altă parte;
relaţiile care apar în procesul de distribuire a fondurilor
publice între colectivitate, reprezentată prin stat, pe de o
14

parte şi beneficiarii acestor fonduri: întreprinderi,
instituţii publice, membri ai societăţii luaţi în mod
individual, ca cetăţeni care încasează pensii, alocaţii
pentru copii, ajutoare, burse şi alte îndemnizaţii, pe de
altă parte.
Relaţiile sociale (1 şi 2) apărute în procesul mobilizării şi
repartizării fondurilor de resurse băneşti din economie sunt prin
natura lor relaţii economice, legate indisolubil de repartiţia
PIB. În condiţiile existenţei producţiei de mărfuri şi ale acţiunii
legii valorii, repartiţia celei mai mari părţi a produsului creat în
economia naţională se face prin intermediul banilor, iar relaţiile
economice de mai sus sunt exprimate în formă bănească
(valorică), adică sunt relaţii financiare sau pe scurt finanţe.
Finanţele publice reprezintă relaţiile economice exprimate
valoric (prin intermediul banilor) care apar în procesul
repartiţiei PIB în legătură cu satisfacerea nevoilor colective
ale societăţii.
Trebuie precizat că nu toate relaţiile băneşti care apar
în procesul repartiţiei şi circulaţiei P.I.B. sunt, concomitent
şi relaţii financiare. Sfera finanţelor este mai îngustă decât
cea a relaţiilor băneşti şi cuprinde numai relaţiile băneşti
care exprimă un transfer de valoare, nu şi pe cele care
reflectă o schimbare a formelor valorii. Transferul de valoare
are caracterul de transfer de putere de cumpărare şi se
efectuează fără contraprestaţie directă. Un agent economic
care a vărsat la bugetul de stat o sumă de bani cu titlul de
impozit pe profit nu are dreptul să solicite statului nici
rambursarea acestuia şi nici o altă prestaţie de valoare egală.
Un liber profesionist care a vărsat la buget o sumă de bani cu
titlu de impozit pe venit nu dobândeşte prin aceasta nici un
drept de creanţă asupra statului; Sumele primite de la buget de
15

la persoana în cauză, cu titlu de alocaţie de stat pentru copii,
pensie de asigurări sociale, etc., nu au nici o legătură directă cu
impozitul plătit de aceasta.
Transferul de valoare care se realizează prin actul de
vânzare-cumpărare a unor bunuri reflectă o schimbare a
formelor valorii, din forma marfă în forma bani sau invers, deci
nu reprezintă transfer fără contraprestaţie de putere de
cumpărare. Salarizarea muncii presupune de asemenea un
schimb de echivalente şi nu un transfer de putere de cumpărare
fără contraprestaţie. În asemenea cazuri, transferul de valoare
adăugată dă naştere la relaţii băneşti, dar acestea nu constituie
relaţii financiare.
Între relaţiile financiare şi relaţiile băneşti legate de
schimbarea formelor valorii există o strânsă legătură, cele
dintâi fiind condiţionate de înfăptuirea celor din urmă. Astfel,
plata salariului constituie o premisă a prelevării la buget a unei
părţi din venitul unui muncitor ori funcţionar sub formă de
impozit pe salariu şi contribuţii aferente la diferite fonduri
publice.
După modalitatea în care se realizează transferul de
valoare, în cadrul relaţiilor financiare se particularizează:
– relaţiile care exprimă un transfer de resurse băneşti
fără echivalent şi cu titlu nerambursabil (sunt relaţii
financiare clasice care sunt reflectate în bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în
anumite fonduri publice extrabugetare; finanţele publice);
– relaţiile care exprimă un împrumut de resurse băneşti
pe o perioadă de timp determinată, pentru care se
percepe dobândă (acestea sunt relaţii de credit, mijlocite
de bănci sau de alte instituţii specializate);
16

–

relaţiile care exprimă, după caz, un transfer obligatoriu
sau facultativ de resurse băneşti, în schimbul unei
contraprestaţii care depinde de producerea unui fenomen aleatoriu (aceste relaţii apar în procesul constituirii şi
repartiţiei fondurilor de asigurări de bunuri, de persoane şi
de răspundere civilă, a fondului pentru ajutor de şomaj
etc.);
– relaţiile care apar în procesul mobilizării şi repartizării resurselor băneşti la dispoziţia unităţilor economice în vederea desfăşurării activităţii economice şi a
dezvoltării acestora, pe seama veniturilor realizate, a creditelor bancare, a vânzării de acţiuni, a emiterii de obligaţiuni
sau pe alte căi (acestea sunt denumite finanţe ale întreprinderii).
În literatura de specialitate, ca şi în vorbirea curentă,
noţiunea de finanţe este folosită în dublu sens:
a) în sens larg, ea cuprinde toate categoriile de relaţii
arătate mai sus;
b) în sens restrâns, ea cuprinde numai relaţiile financiare
având la bază principiile prelevării fără contraprestaţie
la fondurile publice de resurse băneşti şi al alocării
acestora cu titlu nerambursabil către diverşi beneficiari,
adică finanţele publice. În această din urmă interpretare, creditul, asigurările şi finanţele întreprinderilor
nu intră în sfera finanţelor publice.
Prin urmare, finanţele întreprinderilor, creditul, asigurările
ca şi finanţele publice deservesc procesul reproducţiei lărgite,
contribuind, decisiv, la satisfacerea nevoilor generale ale
societăţii.
În cele ce urmează ne vom ocupa de finanţele publice,
care sunt legate de constituirea şi repartizarea fondurilor de
resurse financiare la dispoziţia autorităţilor publice.
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1.4. Funcţiile finanţelor publice
1.4.1. Funcţia de repartiţie
Misiunea socială a finanţelor publice se înfăptuieşte prin
funcţiile pe care le exercită şi anume:
funcţia de repartiţie;
funcţia de control.
Funcţia de repartiţie a finanţelor publice cuprinde două
faze, distincte, dar organic legate între ele, şi anume:
constituirea fondurilor publice şi
distribuirea fondurilor publice
1. Constituirea fondurilor publice se realizează în
procesul distribuirii şi redistribuirii P.I.B., între diverse
persoane fizice şi juridice, pe de o parte, şi stat, pe de
alta.
La constituirea acestor fonduri participă, în proporţii
diferite, în raport cu capacitatea lor financiară:
unităţile economice, indiferent de forma juridică de
organizare a acestora şi de forma de proprietate
asupra capitalului social;
instituţiile publice şi unităţile din subordinea acestora;
populaţia;
persoanele fizice şi juridice rezidente în străinătate, dar
care realizează venituri în ţara considerată.
Participarea la constituirea fondurilor publice de resurse
financiare îmbracă forme diferite, şi anume:
impozite, taxe, contribuţii la asigurările sociale şi la
alte fonduri speciale, amenzi, penalităţi, vărsăminte
din veniturile instituţiilor publice;
redevenţe şi chirii din concesiuni şi închirieri de
terenuri şi alte bunuri proprietate de stat;
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venituri din valorificarea unor bunuri proprietate de
stat şi a bunurilor fără stăpân;
împrumuturi de stat primite de la persoane fizice şi
juridice;
rambursări ale împrumuturilor de stat acordate;
dobânzi aferente împrumuturilor acordate;
donaţii, ajutoare, resurse primite cu titlu nerambursabil şi alte transferuri primite;
alte venituri.
Aşadar, constituirea fondurilor publice se realizează în
procesul distribuirii şi redistribuirii PIB, între diverse
persoane juridice şi fizice, pe de o parte, şi stat, pe de alta.
2. Distribuirea fondurilor publice de resurse financiare
constă în repartizarea acestora pe beneficiari, persoane
fizice şi juridice, după ce s-au inventariat nevoile
sociale, respectiv cererea de resurse financiare de la
fondurile publice în anul de referinţă. Datorită faptului
că cererea de resurse financiare este mai mare decât
oferta, este necesar ca autorităţile publice competente să
trieze şi să ierarhizeze cererile organelor centrale şi
locale în funcţie de importanţa pe care o reprezintă
unele în raport cu celelalte.
Distribuirea acestor fonduri reprezintă, de fapt, dimensionarea
volumului cheltuielilor publice pe destinaţii, şi anume
pentru:
învăţământ, cultură, sănătate;
asigurări sociale şi protecţie socială;
gospodărie comunală şi construcţii de locuinţe;
apărare naţională;
ordine publică;
acţiuni economice;
alte acţiuni;
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datorie publică.
În cadrul fiecărei destinaţii, resursele se defalcă pe
beneficiari, obiective şi acţiuni. Aceste fluxuri de resurse
financiare se prezintă concret sub forma cheltuielilor pentru:
plata salariilor şi a altor drepturi de personal;
procurări de materiale şi plata serviciilor;
subvenţii acordate unor instituţii publice şi unităţi
economice;
transferuri către diverse persoane fizice (pensii,
alocaţii, burse, ajutoare etc.);
investiţii etc.
Aşadar, dirijarea resurselor financiare de la fondurile
publice către diverşi beneficiari se realizează tot în procesul
distribuirii şi redistribuirii P.I.B. şi are loc între stat şi
diverse persoane fizice şi juridice.
Prin urmare, constituirea şi dirijarea fondurilor
publice de resurse financiare constituie un proces unitar şi
neîntrerupt, care se realizează cu ajutorul funcţiei de
repartiţie a finanţelor şi joacă un rol important în înfăptuirea reproducţiei sociale lărgite.
Distribuirea şi redistribuirea PIB, mijlocite de finanţe, se
înfăptuiesc în cadrul aceleiaşi forme de proprietate
(prelevări de resurse de la unităţile de stat la fondurile publice
şi transferuri de resurse de la aceste fonduri la unităţi de stat)
sau cu schimbarea formei de proprietate (prelevări de
resurse de la unităţi economice private la fondurile publice şi
de la fondurile publice la întreprinderi private) şi de la
populaţie către fondurile publice şi de la fondurile publice către
populaţie.
Necesitatea constituirii unor fonduri de resurse financiare la dispoziţia statului, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi
sarcinilor sale, se resimte în toate ţările, indiferent de gradul
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lor de dezvoltare economică, ceea ce conferă funcţiei de
repartiţie un caracter obiectiv.
În schimb, distribuirea acestor resurse are un caracter
subiectiv, deoarece depinde de capacitatea organelor
decizionale de a percepe şi răspunde corect nevoii sociale la un
moment dat şi de opţiunea forţelor politice aflate la putere.
Pe măsură ce creşte volumul fondurilor publice, sporesc şi
posibilităţile autorităţilor publice de satisfacere a nevoilor
sociale. Minusul de resurse înregistrat de plătitorii de impozite
şi taxe devine plus de resurse pentru beneficiarii de alocaţii
bugetare pentru investiţii, întreţinerea şi funcţionarea instituţiilor, subvenţii pentru unele întreprinderi şi respectiv pentru
beneficiarii de pensii, burse, ajutoare pentru populaţie. De
vreme ce la scară naţională volumul resurselor prelevate la
fondurile publice este egal cu cel al resurselor distribuite de la
acestea, s-ar putea crede că redistribuirea mijlocită de finanţele
publice nu influenţează procesul reproducţiei sociale, nu
modifică proporţiile în economia naţională. În realitate, chiar în
condiţiile egalităţii dintre prelevări şi distribuiri, au loc
importante mutaţii între sferele de activitate, între ramurile şi
subramurile economice, între sectoarele sociale, între zonele
geografice şi între membrii societăţii. Aceasta pentru simplul
motiv că persoanele fizice şi juridice care beneficiază direct sau
indirect de pe urma cheltuielilor publice, nu sunt aceleaşi cu
persoanele care au participat la constituirea fondurilor publice.
Chiar dacă unele persoane sunt şi plătitoare şi beneficiare, între
sumele cedate statului şi cele primite de la acesta, sub formă de
bani, servicii sau avantaje în natură, nu există o corespondenţă.
Resursele prelevate la fondurile publice se depersonalizează şi
nu se mai poate stabili ce destinaţie au căpătat impozitele
încasate de la persoana x sau de la întreprinderea y.
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1.4.2. Funcţia de control
Funcţia de control a finanţelor publice este îndeplinită
concomitent cu funcţia de repartiţie, dar are o sferă de
manifestare mult mai largă decât aceasta, deoarece vizează, pe
lângă constituirea şi repartizarea fondurilor financiare publice,
şi modul de utilizare a resurselor. Între cele două funcţii ale
finanţelor publice există raporturi de intercondiţionare.
Această intercondiţionare se manifestă prin faptul că repartiţia
ocazionează controlul, iar controlul determină un anumit mod
de mobilizare şi alocare a resurselor prin repartiţie.
Necesitatea funcţiei de control a finanţelor publice
decurge din faptul că fondurile de resurse financiare
publice aparţin întregii societăţi şi că acestea materializează o bună parte din P.I.B.
Controlul statului are o sferă largă de manifestare,
cuprinzând toate domeniile vieţii sociale care ţin de sectorul
public şi anume: activitatea economică, cultural-educativă, de
ocrotire medicală, de asigurări sociale de stat, de apărare
naţională, de menţinere a ordinii publice, de protecţie socială,
de promovare a relaţiilor cu celelalte state ale lumii ş.a. Ca
urmare, controlul îmbracă forme diferite, se realizează de
organe diferite şi foloseşte instrumente diferite.
Chiar dacă nu în toate cazurile controlul statului favorizează luarea de măsuri care adaugă un plus de valoare
patrimoniului public, el împiedică adesea irosirea avutului
public, previne efectuarea de cheltuieli ilegale, inoportune sau
ineficiente, contribuie la repararea prejudiciului adus avutului
public, la instaurarea ordinii şi disciplinei în gestionarea
banilor şi a altor valori publice.
Controlul financiar vizează următoarele aspecte:
- modul de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor
de resurse financiare publice,
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- păstrarea integrităţii şi a bunei gestionări a patrimoniului public,
- încasarea integrală şi la timp a creanţelor statului,
- onorarea plăţilor datorate de către stat terţilor.
Controlul financiar se exercită în toate fazele reproducţiei
sociale, astfel:
a) în faza repartiţiei, urmăreşte:
provenienţa resurselor care alimentează fondurile
publice şi destinaţia acestora;
nivelul la care se constituie aceste fonduri;
titlul cu care se mobilizează şi cel cu care se
repartizează către diverşi beneficiari;
gradul şi modul de redistribuire a fondurilor financiare
publice între sferele de activitate, sectoarele sociale,
membrii societăţii şi între diverse regiuni şi zone
geografice;
modul de asigurare a echilibrului între necesarul de
resurse financiare şi posibilităţile de procurare etc.
Controlul financiar nu se limitează la faza repartiţiei,
ci se extinde, în amonte de aceasta, asupra producţiei, iar în
aval, asupra schimbului şi consumului.
- în faza producţiei, controlul financiar urmăreşte
producţia realizată în sectorul public;
- în faza schimbului, în sectorul public, controlul
urmăreşte dacă produsele obţinute în unităţile economice cu capital de stat se realizează ca mărfuri, dacă
oferta corespunde cererii şi dacă preţurile mărfurilor,
stabilite prin mecanismul pieţii, acoperă cheltuielile de
producţie şi circulaţie şi un anumit profit;
- în faza consumului, controlul financiar vizează atât
consumul productiv al unităţilor economice cu capital
de stat (gradul de valorificare a materiilor prime şi a
materialelor, rentabilitatea diferitelor produse, cursul de
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revenire la export etc.), cât şi consumul final al
instituţiilor publice (de învăţământ, sănătate, cultură,
apărare naţională etc.).
În ţara noastră, controlul financiar se exercită de organe
specializate ale Curţii de Conturi, ale Ministerului Finanţelor
Publice, organe specializate ale ministerelor, departamentelor,
autorităţilor publice locale, garda financiară, etc.
1.5. Rolul finanţelor publice în economia de piaţă
Repartizarea unei părţi importante din P.I.B., prin
intermediul finanţelor publice, generează anumite efecte utile
pentru întreaga societate, pentru unele grupuri sociale sau
pentru anumite persoane luate în mod individual. Astfel, prin
intermediul finanţelor se derulează acţiuni publice care
urmăresc, printre altele:
sporirea potenţialului economic al ţării;
dezvoltarea economică a unor regiuni rămase în urmă;
asigurarea forţei de muncă într-o structură socioprofesională corespunzătoare nevoilor economiei
naţionale;
menţinerea stării de sănătate a populaţiei cât mai
aproape de standardele europene;
ridicarea gradului de cultură al tuturor membrilor
societăţii;
asigurarea condiţiilor pentru instaurarea şi consolidarea
unei democraţii pluripartidiste;
respectarea drepturilor omului şi ale minorităţilor
naţionale;
îndeplinirea riguroasă a angajamentelor asumate prin
tratate, acorduri şi convenţii bi şi multilaterale;
participarea ţării la diviziunea internaţională a muncii.
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De asemenea, impactul finanţelor publice asupra
economiei se manifestă sub forma redistribuirii veniturilor
şi averii în rândurile populaţiei, ca şi ale întreprinzătorilor.
Prelevările de impozite şi taxe de la persoanele fizice şi juridice
la fondurile publice de resurse financiare, se fac cu titlu
definitiv şi nerambursabil şi diferit de la un contribuabil la
altul. Prin urmare, impozitele şi taxele sunt nu numai
mijloace de procurare a resurselor necesare statului, dar şi
instrumente de redistribuire a veniturilor şi averii
contribuabililor.
Redistribuirea realizată cu ajutorul impozitelor şi taxelor
este urmată de o a doua redistribuire, înfăptuită pe calea
alocaţiilor bugetare, subvenţiilor şi a transferurilor de resurse
de la fondurile publice la diverşi beneficiari, în scopul
sprijinirii, cu prioritate, a celor lipsiţi de posibilităţi materiale
sau cu un potenţial economic redus.
Autorităţile publice folosesc instrumentele financiare şi
pentru a influenţa procesele economice în scopul înlăturării
dezechilibrelor economice. Astfel, în ipostaza de boom, a
ciclului economic, se adoptă măsuri pentru temperarea creşterii
economice, iar în cea de recesiune economică se acordă
facilităţi fiscale pentru asigurarea relansării economice.
De asemenea, în scopul orientării dezvoltării economicosociale în direcţia dorită de organele de decizie politică, au fost
create instituţii şi instrumente financiare, au fost adoptate
reglementări şi normative financiare, au fost elaborate tehnici
şi metode financiare de lucru care au fost încorporate în
mecanismul de conducere a economiei. Mai ales după marea
criză economică mondială din perioada 1929-1933, impozitele,
taxele, împrumuturile publice, alocaţiile, subvenţiile şi
transferurile bugetare au devenit instrumente de intervenţie a
statului în economie, alături de preţuri şi tarife, credit şi
dobânzi şi alte categorii specifice economiei de piaţă.
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Efectele utile ale acţiunilor sociale, economice şi de altă
natură, finanţate din fondurile publice, nu sunt direct
proporţionale cu efortul cerut de acestea. Chiar mai mult,
greşelile comise de autorităţile publice, însărcinate să
stabilească priorităţile şi opţiunile în satisfacerea nevoilor
sociale pot provoca efecte adverse, ca limitarea progresului
social-economic din cauza orientării lor spre acţiuni ineficiente
sau neconforme cu nevoile reale ale ţării, în perioada
considerată. De aceea perfecţionarea deciziilor financiare ale
autorităţilor publice constituie o preocupare de cea mai mare
actualitate şi importanţă în toate ţările.
Amploarea rolului regulator al autorităţilor publice în
economie diferă de la o ţară la alta şi de la o perioadă la alta.
Intervenţia autorităţilor publice pentru corectarea unor
fenomene economice este contestată de către unii economişti
pe motiv că economia de piaţă se poate autoregla, în timp ce
alţii o consideră inevitabilă şi binevenită.
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