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Economia subteran? continu? s? se dezvolte în România, nestingherit? de autorit??i.
Potrivit unui studiu realizat de unul dintre speciali?tii în m?surarea economiei
subterane, profesorul Friedrich Schneider de la Linz University, economia subteran?
din România a ajuns la38,2 miliarde de euro, respectiv 29,8% din PIB. Potrivit
speciali?tilor, statul român pierdeanual între 15 ?i 20 de miliarde de euro de pe urma
economiei subterane, adic? procentul de 50% care ar putea fi încasat prin taxe ?i
impozite.
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Dup? ce, în 2010, economia subteran? în România a cunoscut un "vârf" ca pondere a ei în
PIB (29,8%), nivelul acesteia a coborât cu 0,2 puncte procentuale, dar în termen absolu?i ea
a crescut la 38,2 miliarde de euro, se arat? în studiul citat de HotNews. Comparativ, în UE,
media economiei subterane se cifreaz? la 19% din PIB-ul regiunii.
Astfel, România se afl? în prezent pe locul doi în Europa, dup? Bulgaria, în topul ??rilor cu
cele mai dezvoltate economii subterane, ca pondere din PIB. Paradoxal, se pare c?
autorit??ile autohtone nu cunosc cu adev?rat dimensiunea acestui fenomen. Ministrul
Finan?elor, Daniel Chi?oiu, a declarat recent ce economia subteran?, de?i este greu de
cuantificat, oscileaz?undeva între 3,5-8% din PIB. Totodat?, a mai spus Chi?oiu, 2-3% din
PIB-ul ??rii, însemnând 3-4 miliarde de euro, pleac? în paradisurile fiscale.
Bl?nculescu: Pierdem între 15 ?i 20 miliarde de euro
Combaterea economiei clandestine poate fi f?cut?în prezent doar printr-o for?? de control
unit? ?i în colaborare direct? cu alte astfel de institu?ii de peste hotare, fapt cauzat de libera
circula?ie a capitalurilor, este de p?rere fostul ministru al Controlului, Ionel Bl?nculescu. „De
economia subteran? se ?tie c? este la un nivel situat undeva între 30 ?i 36% din PIB. Unii
chiar au vorbit de 40%. Acest? economie este una nefiscalizat?. Dac? ar fi s? o impozit?m,

teoretic, am putea încasa 50% din ea. Practic, noi acum pierdem undeva între 15 ?i 20 de
miliarde de euro. Ceea ce face în prezent Ministerul Finan?elorîn privin?a unific?rii institu?iilor
de control poate avea succes în combaterea economiei nefiscalizate ?i a evaziunii. Noua
entitate de control va trebui s? coopereze îndeaproape cu institu?iile str?ine, întrucât
evaziunea a început s? se interna?ionalizeze, circula?ia de capitaluri fiind acum mai liber? ca
niciodat?”, ne-a declarat Bl?nculescu.
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