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Deşi linia oficială este că a trecut criza, investiţiile publice
sunt în cădere liberă faţă de anii trecuţi. Î n plus,
transparenţa guvernării a scăzut, cu se r ioa se consecinţe
polit ice , a r a t ă EFOR

Am u r gu l
investiţiilor
M D RAP a cen t ra liz a t şi secretizat
alocările de fonduri pe n t ru
administraţia locală

 După 2012 clientelismul în
aloca r e a de f ond ur i a
r e venit , deşi nu la cot e le
îna lt e din ult im ii a n i a i
guvernării Tăricea nu
 Distribuţia de fonduri a f ost
m e r e u plutocratică:
sistematic, localităţile şi
judeţele înstărite pr im esc
mai mulţi ba ni
 Ma i gr a v, din 2 0 1 3 , pe nt r u
prima oară în două decenii,
alocările pentru primării nu
se mai publică în Monitorul
Oficia l

Acum un an şi jumătate, când EFOR
lansa I ndicele Client elism ului Local
împreună cu Harta alocărilor teritoriale
de fonduri de investiţii1 , constatam că
pe o măsurătoare obiectivă a politizării
dist r ibuirii banilor de la buget ( deci,
excluzând grant urile UE) , client elism ul a
avut un m axim în perioada 2007- 08,
car e a coincis cu balonar ea buget elor
publice înainte de criză. Recomandam
at unci ca inst r um ent ele de alocare a
investiţiilor către Consiliile Judeţene şi
primării, din care noi analizasem pe
principalele şase, să fie raţionalizat e iar
alocările să se facă doar prin competiţie
de proiect e, cu t er m ene, priorităţi şi
evaluări t ranspar ent e.
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Din păcate, act ualizând analiza în iunie
2014, constatăm regrese ale bunei
guvernări pe toată linia:
( i) investiţiile publice sunt în cădere
liberă în ultimii doi ani;

Fig. 1. Cheltuieli pentru invest itii, primele
4 luni ale anului, % PIB
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( ii) politizarea alocărilor a revenit;
2013

( iii) iar opacit at ea deciziei a cr escut în
loc să scadă.

1 . Căderea investiţiilor publice
Unul din principalele subiect e de
dezbatere publică în Rom ânia în ultim ii
doi ani, dacă n- ar fi fost br uiaj ul de
zgomot politic şi diversiuni mediatice, ar
fi trebuit să fie r educerea investiţiilor
publice. Această tendinţă e bizară din
m ai m ult e m otive. Î n prim ul rând,
obiectivul declarat al guvernării era
accelerarea absorbţiei de fonduri UE,
ceea ce presupune alocări crescute
pentru cofinanţarea investiţiilor. Dacă
absorbţia ar fi sporit, cum se spune din
sur se oficiale, ar fi trebuit să se vadă în
paralel şi cheltuieli cr escut e în buget ul
naţional, ceea ce nu e cazul.
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În al doilea rând, soluţia clasickeynesiană de combatere a crizei prin
investiţii publice sporite a fost una
cerută şi asumată clar de socialdemocraţi, înainte şi după ce au preluat
guv ernar ea în 2012. Minist r ul Buget ului
(până recent) a scris ani de zile pe
această temă; este curios că ceea ce sa pus în practică e exact opusul
priorităţilor declarate, după cum arată
Fig. 1, şi asta într- o perioadă în care,
tot după evaluările oficiale ale
guv ernului, econom ia a m er s bine,
revenind pe creştere.
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Vedeţi aici spre exemplu plăţile CANDNR:
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Primarii opozitie

77%

2011

23%

47%

53%

51%

2009

49%

73%

27%

2008

76%

24%

2007

77%

23%

2006

60%

40%

2005

59%

41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fig. 3. Alocari politizate in dauna
opozitiei, dupa alegeri 2012
Alocări fonduri opoziţie*
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Fig. 2. Alocari pro-guvern: disproportia
alocarilor, dupa afiliere politica
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Un exem plu: pe POS- Transpor t t r ebuie
absorbiţi anul acesta 5.46 bnRON, care
alt fel se v or pierde; până la 1 iulie s- au
tras însă 0.23 bnRON (adică 4.2%).
Contractorii, la nivel central şi local, nu
sunt plătiţi deci nu există nici cereri de
rambursare către Bruxelles2 .
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2 . Politizarea alocărilor de bani

Fig. 4. Alocari plutocratice: fonduri de
investititii cat re primarii bogate / sarace
2012

5.4%

Am arătat în materialele EFOR citate că
a existat tot timpul după 20053 o
influenţă politică asupra distribuirii
fondurilor de investiţii în teritoriu. Acest
lucru a fost ştiut mereu, anecdotic, din
presă, însă noi am măsurat sistematic
fenom enul pent r u perioada 2005- 2011
şi am det erm inat că a av ut un vâr f în
anii 2007- 08. Acest efect s- a dim inuat
înt rucât v a – o dată cu sumele
disponibile – în anii de criză economică,
dar pare să reînvie o dată cu sfârşitul
r ecesiunii, după cum arată datele
analizat e pr elim inar ( Fig. 2- 3) .
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Fig. 5. Alocari plutocratice: fonduri catre
primarii, dupa quartila de venituri proprii
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Perioada analizată de noi; probabil însă că şi
înaint e
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O altă faţetă interesantă a politizării
alocărilor pentru investiţii în teritoriu o
reprezintă “plut ocrat iza re a” acest or a –
adică favorizarea exact a celor mai
înstăriţi şi cu resurse proprii, tendinţă de
la car e doar doi din cei nouă ani
analizaţi au făcut excepţie. Î n m edie, pe
toată perioada, primele 100 de primării
în or dinea v eniturilor proprii au prim it de
două ori mai multe fonduri decât cele
mai sărace 100 ( Fig. 4) . Quar tila cea
mai de jos a primăriilor, în ordinea
venit urilor proprii per capit a, a prim it
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Disproporţia de reprezentare politică
după ultim ele alegeri locale, când USL şi
aliaţii săi informali au câştigat peste
75% din primării ( dacă luăm în
considerare şi migraţiile survenite până
la finalul anului) face mai puţin
relevantă analiza doar în termeni de
put er e- opoziţie pent ru anul 2012. Cu
alte cuvinte, USL& aliaţii au ajuns să
ocupe o proporţie atât de m ar e din
administraţie încât competiţia cea mai
acerbă pentru resurse/alocări s- a
declanşat în int eriorul t aber ei put erii:
există opinii, ce nu pot fi încă verificat e
pe baza noastră de date, în sensul că
prim arii PNL au fost put er nic
dezavantajaţi financiar în 2012 şi
ult erior . Dacă judecăm însă strict
arit m etic pe datele existente, opoziţia a
primit fonduri doar în proporţie de 2/3
prin comparaţie cu o situaţie de strictă
neutralitate politică (Fig. 3).
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mai puţin de jumătate din sumele
alocat e quar t ilei superioar e ( Fig. 5) .

3 . Secretizarea alocărilor în
t e rit oriu
Schim bar ea cea mai deprimantă constă
însă în aceea că, dacă înainte puteam
cel puţin şti cui s- au dat banii, începând
cu 2013 acest lucru nu m ai e posibil
( sau e m ult m ai gr eu) . Până în 2012
aceste alocări, în special din Fondul de
Rezervă al Guvernului, se făceau prin
HG, sub forma unui tabel cu localităţi şi
sum e, iar noi ne lupt am pent ru ideea ca
banii (sau măcar grosul lor) să fie
alocaţi după apeluri de proiecte, cu
priorităţi şi t er m ene anunţate în
prealabil, în urma unei jurizări şi cu un
sist em de scor ur i. Ori, măcar , at unci
când se fac abat eri de la r egula de bun
simţ, să existe o justificare scrisă.
Din păcate guvernul a ales să meargă în
direcţie contrară: prin OUG 103/ 2013
decizia a fost delegată către MDRAP,
pentru ca toate repartizările de sume să
se facă prin ordin al m inist rului – car e,
nefiind HG, nu se publică în
Mon it oru l Oficial. Pr act ic, în
continuare nu există criterii de
prioritizare a transferurilor către judeţe
şi primării, doar că acum nici nu mai
putem şti unde au ajuns banii. ! n num ai
o lună, de la finalul lui noiembrie şi
până în decembrie 2013, guvernul a
alocat MDRAP 228 m ilRON, pe car e
acest a i- a transferat mai departe către
administraţii locale prin ordin de
ministru. Nu am reuşit încă să obţinem
tabelul cu distribuţia (şi nu credem să
existe altceva în formă scrisă decât cel
mult un tabel, fără vreo justificare).
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Î n 2014 m ecanism ul a fost pr elungit
prin OUG 8/ 2014 înt r- o formă şi mai
flexibilă decât înainte: MDRAP poate
aloca fonduri “ pentru finanţarea unor
chelt uieli ur gent e (deci nu neprevăzute,
n.m ) în vederea derulării în bune

condiţii a activităţilor specifice
administraţiei publice” , de unde în 2011
şi 2012 destinaţia sumelor fusese
limitată la cofinanţarea de proiecte UE.
Pract ic m inist r ul poat e da bani oricui,
pent r u orice, fără obligaţia publicării în
Mof, deciziile fiind considerat e “ cu
car act er individual” ( ceea ce est e
cont r at spiritului legii) . Destinaţia
fondurilor e larg şi tentant definită,
incluzând dom eniile cultural, religios şi
spor t iv , prin cheltuieli “ r ealizat e la niv el
cent r al sau local car e nu pot fi asigurat e
din bugetul apr obat ” ( OUG 27/ 2014) .
Practic, asistăm la dispariţia oricăror
crit erii sau const r ângeri pe
instrumentele de finanţare a
administraţiei locale în România; în plus,
la opacizarea şi deresponsabilizar ea
deciziei, după ce ani de zile se
înregistraseră progrese timide în direcţia
bunei guvernări. E posibil ca pr oast ele
pract ici alocative, bazat e cel m ai
probabil pe client elism , să cont am ineze
m ai depart e pr ocesul de achiziţie publică
în m om ent ul în car e prim ăriile prim esc
banii şi devin aut orit ăţi cont r act ant e.
Ceea ce e obţinut pe lângă reguli, v a fi
folosit m ai depar t e t ot pe lângă r eguli,
pent r u a plăti ser v iciul prim it – est e în
fir ea lucr urilor .
Cel mai trist e faptul că asemenea
involuţii, care ne înt or c la t ehnicile
buget ar e ale anilor ’90, s- au pet r ecut pe
mandatul unor miniştri de finanţe şi
buget tehnocraţi, provenind din zona
academică şi a societăţii civile, car e cel
puţin t eor etic au v enit în guver n pe o cu
t ot ul alt ă agendă.
Sorin Ioniţă est e analist de administraţie
publică la
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