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Obiectivele prezentării

Guvernanța economică:

EvoluțieEvoluție

Efecte

Concluzii

2



Debutul
1992 2005  2011-20131992 2005  2011-2013

*12 state membre

P ti d tă ii d i Perspectiva adoptării monedei euro
 Cheltuieli publice ridicate
 Deficite bugetare cronice (5 % din PIB) Deficite bugetare cronice (5 % din PIB)
 Datorii publice în creștere (60% din PIB)
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Debutul
1992 2005   2011-20131992 2005   2011-2013

Tratatul de la Maastricht

 Interzicerea finanțării deficitului de către băncile centrale

Tratatul de la Maastricht

ț
 Interzicerea accesului privilegiat al statului la instituțiile 

financiare
 Clauza “no bail out” Clauza no bail-out
 Criteriile nominale de convergență
 Valori de referință pentru deficitul bugetar  (3 % din PIB) și 

datoria publică (60% din PIB)

1997 Introducerea Pactului de Stabilitate și Creștere/ PSC
Brațul preventiv – buget echilibrat sau în excedent (apariție MTO)15 state membre
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Brațul preventiv buget echilibrat sau în excedent (apariție MTO)
Brațul corectiv – procedura de deficit excesiv

15 state membre



Prima reformă
1992  2005 2011-20131992  2005 2011-2013

*25 state membre

 După ameliorarea situațiilor bugetare în 
perioada 1992 -1998, începând cu anul 2000 
media deficitului bugetar în Zona Euro crește la 
3%

 Mai multe state membre depășesc valoarea deMai multe state membre depășesc valoarea de 
referință de 3% din PIB (PT în 2001, FR și DE 
în 2002, NL și EL în 2003, IT în 2004)
C ili l i d C i i i d Consiliul respinge recomandarea Comisiei de 
sancționare a FR și DE în cadrul procedurii de 
deficit excesiv (noiembrie 2003)
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deficit excesiv (noiembrie 2003)
 CEJ anulează decizia Consiliului (iulie 2004)



Prima reformă
1992 2005 2011-20131992 2005 2011-20131992  2005 2011 20131992  2005 2011 2013

Flexibilizarea PSC
Brațul preventiv

Obiectiv bugetar pe termen mediu (MTO) diferențiat pentru statele membre, care 
poate devia de la cerința de poziție bugetară echilibrată sau în surplus

Efort de ajustare de minim 0,5% din PIB în termeni structurali pentru statele 
membre din Zona Euro și Mecanismul Ratei de Schimb II

Luarea în considerare a reformelor structurale cu impact asupra sustenabilitățiiLuarea în considerare a reformelor structurale cu impact asupra sustenabilității 
finanțelor publice (atenție deosebită pentru reforma sistemelor de pensii)

Brațul corectiv

O nouă definiție pentru “severe economic downturn” și clarificarea factorilorO nouă definiție pentru severe economic downturn și clarificarea factorilor 
relevanți care sunt luați în considerare în analiza respectării PSC

Extinderea termenelor de reacție a statelor membre și a termenelor de corecție a 
deficitului
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deficitului

Statele membre cu deficit excesiv din Zona Euro trebuie să înregistreze un efort 
de ajustare de 0,5% in PIB în termeni structurali



A doua reformă
1992  2005 2011-20131992  2005 2011-2013

*27 state membre

 2008 – căderea Lehman Brothers
 După ameliorarea situațiilor bugetare în 

perioada 2005-2007, începând cu anul 2008 
media deficitului bugetar în Zona Euro crește.

 În 2010 23/27 state membre înregistreazăÎn 2010, 23/27 state membre înregistrează 
deficite excesive.

 De la o medie de 66% din PIB în 2007, nivelul 
datoriei publice ajunge la 85% din PIB în 2010 
în cazul statelor membre din Zona Euro.

 În 2010 Grecia primește primul împrumut
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În 2010 Grecia primește primul împrumut



A doua reformă
1992  2005 2011-20131992  2005 2011-2013

Întărirea PSCÎntărirea PSC
6 pack (5 regulamente și 1 directivă) și 2 pack (2 regulamente)

 Semestrul European

 Procedura privind dezechilibrele macroeconomice

 Operaționalizarea criteriului privind datoria publică (inclusiv referință reducere)

R l i i d h lt i lil b t Regula privind cheltuielile bugetare

 Definirea deviației semnificative de la MTO sau calea de ajustare (0,5% din PIB 
sau 0,25% din PIB 2 ani consecutiv)

 Sancțiuni financiare (atât în brațul preventiv, cât și în cel corectiv) pentru Zona 
Euro

 Utilizarea majorității calificate inversate ca și modalitate de vot
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j ț ș

 Cerințe privind cadrele bugetare (reguli fiscale, cadre bugetare pe termen 
mediu, utilizarea de scenarii prudente, transparență)



A doua reformă
1992  2005 2011-20131992  2005 2011-2013

2010 Crearea mecanismelor de salvare pentru Zona Euro
F d l E d St bilit t Fi i ă î l it î 2012 d M i l

Tratatul privind Stabilitatea Coordonarea și2012

 Fondul European de Stabilitate Financiară, înlocuit în 2012 de Mecanismul 
European de Stabilitate

Tratatul privind Stabilitatea, Coordonarea și 
Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare -

Compactul fiscal

2012

 Poziția bugetară echilibrată sau în excedent
 MTO de - 0,5% din PIB (-1% pentru statele membre cu nivel al datoriei publice 

semnificativ sub 60% din PIB și riscuri scăzute la adresa sustenabilității pe 
termen lung)
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termen lung)
 Mecanism de corecţie care să se declanşeze automat în cazul unor abateri 

semnificative de la obiectivul pe termen mediu sau de la strategia de ajustare 



Numărul și structura regurilor fiscale - anul 2014
Reguli fiscale în SM UE în funcție de tip Reguli fiscale în SM UE în funcție de sectorReguli fiscale în SM UE, în funcție de tip Reguli fiscale în SM UE, în funcție de sector

Sursa: Comisia Europeană Sursa: Comisia Europeană

• Un număr tot mai mare de reguli fiscale sunt
aplicate guvernelor generale și centrale.

• Regulile aplicate administrației generale și
centrale au reprezentat 25% în 1990, comparativ
cu aproape 50% în 2014.

• 1/3 din normele fiscale existente în țările UE sunt
reguli de echilibru bugetar (inclusiv reguli de aur).

• Regulile privind cheltuielile și datoria reprezintă
aproximativ 1/4, în ambele cazuri.

• Regulile de venituri sunt mai puțin de 10 la sută. cu aproape 50% în 2014.
• Cele mai multe dintre reguli de echilibru bugetar

și datorie publică sunt aplicate la administrațiile
generale și locale.

Regulile de venituri sunt mai puțin de 10 la sută.
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Sursa: Prognoza de iarna 2016 a CE, Programele de convergență/stabilitate

Stat membru Ținta MTO și anul de referință

Belgia 
0,75% PIB - Nu e planificat a se atinge în perioada PS (2015-2018). Posibil s
a solicite revizuire ca urmare a actualizării datelor privind populația și a imple
mentării reformei sistemului de pensii

Bulgaria -1 % PIB  - 2016
Cehia -1 % PIB  - la MTO in 2014
Danemarca -0,5 % PIB  - la MTO in 2014
Germania -0 5 % PIB - la MTO

Stat membru Ținta MTO și anul de referință
Lituania -1 % PIB  - 2015 (atins din 2014)
Luxemburg 0,5 % PIB  - la MTO

Ungaria -1,7 % PIB  - Nu ating MTO decât in 2017 (iar conform COM se va deteriora în   
2018).

Malta 0 % PIB  - 2019
Olanda -0,5 % PIB  - la MTOGermania 0,5 % PIB  la MTO

Estonia Surplus structural - la MTO
Irlanda 0 % PIB  - 2019
Grecia Stat membru cu program. Nu a prezentat PS. 
Spania 0 % PIB  - 2019
Franța -0,4 % PIB  - 2018

Croația Comisia urmează să stabilească MTO la momentul actualizării țintei de MTO 
pentru celelalte SM – începutul anului 2016

It li 0 % PIB 2018

Austria -0,45 % PIB - atins în 2014, ținta 2015
Polonia -1 % PIB  - 2019
Portugalia -0, 5% PIB  - Se estimează atingerea în 2016. 
România -1 % PIB  - atins din 2014
Slovenia 0 % PIB  - 2017 - amânat 2020
Slovacia -0,5 % PIB  - 2017
Finlanda 0 5 % PIB - Se estimează că nu se atinge pe durata PS (2016-2019)Italia 0 % PIB  - 2018

Cipru Stat membru cu program. Nu a prezentat PS
Letonia -1 % PIB  - Beneficiază de deviere temporară (reforma sistemului de pensii)

Finlanda 0,5 % PIB  Se estimează că nu se atinge pe durata PS (2016 2019)
Suedia -1 % PIB - la MTO
Marea Britanie Nu este prevăzut 
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Efectele cadrului de guvernanță
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Soldul bugetului general consolidat% PIB

România
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Romania
‐ 2015: încadrarea în ținta deficitului structural 
‐ 2016: deficitul bugetar ESA sub 2,95% din PIB (deficitul bugetar cash 2.8% din PIB) ținând cont de 

actele normative în vigoare
‐ riscuri referitoare la intrarea în EDP, însă diminuate de o colectare mai bună și eficientizare ariscuri referitoare la intrarea în EDP, însă diminuate de o colectare mai bună și eficientizare a 

cheltuielilor

Conform Programului de Convergență, România urmează să atingă obiectivul pe termen mediu de deficit 
structural în anul curent, urmând ca în anul 2016 să devieze de la țintă ca urmare a măsurilor din noului 
d fi l Ef l d d d i l i ă i î l 2016 d fi i l bcod fiscal.  Efectele de runda a doua vor impulsona creșterea economică, iar în anul 2016 deficitul bugetar 

este estimat a fi sub pragul procedurii de deficit excesiv.
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Situația dezechilibrelor macroeconomice la 
nivelul UE 

Rezultatele analizelor de țară aprofundate realizate de CE

Fara dezechilibre BE, EE, HU, AT, RO, UK

Dezechilibre DE, IE, ES, NL, SI, FI, SE

Dezechilibre excesive BG, FR, HR, IT, PT

Î l R â i i f id ifi d hilib

Ambele categorii "dezechilibre" și "dezechilibre excesive" implică o monitorizare specifică, 
care urmează să fie ajustata în funcție de severitatea situatiei.

• În cazul României nu au fost identificate dezechilibre
macroeconomice și ca urmare RO a fost scoasă din
procedura MIP.p
– Cu toate acestea riscuri au fost identificate privind stocul ridicat

al pasivelor externe nete (NIIP), vulnerabilitatea sistemul
bancar și măsurile de relaxare fiscală.ș



ConcluziiConcluzii

 C d l d ță j t l î î b ătăți t bilității Cadrul de guvernanță a jucat un rol în îmbunătățirea sustenabilității 
finanțelor publice. 

Implementarea deficitară a diminuat potențialele efecte pozitive.

Existența unor reguli poate preveni derapajele economice dacă acestea 
sunt corect formulate și implementate.

Efectele guvernanței economice sunt influențate de factorul politic (atât g ț ț p (
la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național).

Este importantă existența unui grad de flexibilitate, care să permită 
acomodarea la specificul statelor membre.p

Este necesară asigurarea echilibrului între predictibilitatea și 
continuitatea cadrului de guvernanță și nevoia de adaptare la noile 
paradigme economice și evoluții globale.
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Vă mulțumim!

sandina.jeloaica@mfinante.ro
daniel valcu@mfinante ro
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daniel.valcu@mfinante.ro


