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Sub aspect conceptual, prin resurse financiare publice se înţelege 
totalitatea mijloacelor băneşti care se administrează de către 
autorităţile publice în scopul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor ce 
revin acestora, asigurând funcţionarea structurilor organizatorice 
corespunzătoare (instituţii publice centrale şi locale, întreprinderi de 
stat etc.). Ele se caracterizează şi prin aceea că aparţin de drept 
statului, respectiv autorităţilor publice şi sunt utilizate pentru 
satisfacerea nevoilor de consum public. [1, p.164] 

Cea mai mare parte a resurselor financiare publice o constituie 
veniturile cu caracter fiscal, al căror nivel este însă limitat şi de cele 
mai multe ori insuficient. Este bine cunoscut faptul că încasările din 
impozite nu pot spori rapid. Măsurile de creştere a nivelului resurselor fiscale 
se bazează pe modificări ale sistemului fiscal, fie în ceea ce priveşte 
nivelul cotelor de impunere folosite, fie prin introducerea unor noi 
impozite. Introducerea unor astfel de măsuri, care trebuie să primească 
girul puterii legislative, nu se poate realiza rapid şi ca urmare se apelează 
la alte categorii de resurse pentru a acoperi nevoia la un moment dat. 

Nivelul resurselor financiare publice depinde, în primul rând, de 
mărimea cheltuielilor publice. Deciziile Guvernului cu privire la 
nivelul resurselor financiare publice sunt influenţate şi de unele 
condiţii conjuncturale. Dacă cheltuielile publice cresc în limite 
rezonabile, atunci poate să nu apară necesitatea luării unor măsuri de 
apelare la noi surse publice sau de sporire a veniturilor fiscale.  

Există şi situaţii când sporirea resurselor publice nu este 
determinată de creşterea cheltuielilor, ci de alte scopuri cu caracter 
economic. Astfel dacă Guvernul duce o politică economică de 
reducere a consumului, el va lua măsuri de majorare a impozitelor.  

Alţi factori care pot crea posibilitatea acoperirii cererii de resurse, 
adică care pot influenţa creşterea resurselor financiare publice, pot fi: 

a) Factori economici, care imprimă o anumită evoluţie a 
produsului intern brut, ceea ce poate să determine sporirea 
veniturilor impozabile. Un buget care dispune de venituri suficiente, 
devine un mijloc eficient în asigurarea echilibrului general economic 
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Totodată, creşterea economică are ca efect creşterea bazei de 
impozitare şi respectiv sporirea veniturilor fiscale.  

b) Factori monetari, (dobândă, credit, masă monetară), care 
influenţează resursele financiare prin stabilirea preţului. Creşterea 
dobânzii, de exemplu, atrage după sine creşterea preţurilor care 
accentuează fenomenele inflaţioniste, iar acestea la rândul său 
determină creşterea salariilor şi a profiturilor, şi respectiv la 
creşterea încasărilor fiscale. 

c) Factori sociali, care presupun redistribuirea resurselor în 
scopul asigurării nevoilor de educaţie, protecţie şi asigurări sociale, 
etc. Creşterea necesităţilor cu caracter social (mai mulţi bani pentru 
educaţie, sănătate, cultură, protecţie socială) atrage creşterea 
fiscalităţii (fără a duce la o evaziune fiscală în aceeaşi măsură pentru 
că cetăţenii vor plăti mai multe impozite pentru a beneficia de aceste 
măsuri sociale) şi, astfel, rezultă şi creşterea resurselor financiare publice. 

d) Factori demografici, care în anumite condiţii, pot influenţa 
numărul populaţiei active, deci şi sporirea numărului 
contribuabililor, respectiv creşterea încasărilor fiscale. 

e) Factori politici, care prin măsură de politică economică, 
socială sau financiară pe care le implică, pot avea ca efect sporirea 
producţiei şi a veniturilor, creşterea contribuţiilor pentru asigurările 
sociale, sporirea fiscalităţii, presiuni asupra bugetului general 
consolidat, influenţând, în acelaşi timp, nivelul resurselor financiare 
publice. [3, pag. 145; 4, pag. 342] 

Este adevărat că metodele de mobilizare a resurselor băneşti  la 
dispoziţia statului, precum şi factorii care influenţează nivelul 
acestora, diferă de la o ţară la alta, dat principala categorie de resurse 
financiare publice o constituie totuşi impozitele şi taxele. Astfel, în 
perioadele de expansiune economică, randamentul impozitelor 
poate să crească fără a fi necesară sporirea cotelor de impunere sau 
instituirea unor noi impozite. La un venit impozabil mai mare, şi 
venitul fiscal va fi respectiv mai mare. Pe de altă parte, în perioadele 
inflaţioniste, veniturile fiscale cresc în mod automat. [2, pag. 61-62] 
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