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Rezumat. „Pentru promovarea unei alocări eficiente a resurselor, 
orientată spre creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, statele 
membre ale Uniunii Europene ar trebui să redirecţioneze structura 
cheltuielilor publice spre domeniile care sporesc creşterea economică, să 
adapteze structurile de impozitare în vederea consolidării potenţialului 
de creştere economică, să asigure crearea de mecanisme de evaluare a 
relaţiei dintre cheltuielile publice şi realizarea obiectivelor de politică 
economică, precum şi să garanteze coerenţa generală a pachetelor de 
reforme.” [Strategia de la Lisabona, linia directoare integrată nr. 3]. 
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1. Planul european de redresare economică, răspunsul Comisiei Europene la 
situaţia economică generată de criza economică şi financiară 

Prin manifestarea crizei economice şi financiare, începând cu anul 2008, 
zona euro şi mai multe state membre au intrat în recesiune. Situaţia s-a agravat 
şi mai mult prin amânarea investițiilor şi reducerea achizițiilor de bunuri de 
consum, antrenând un cerc vicios cu o cerere în scădere, planurile de afaceri 
fiind revizuite şi mult diminuate, având loc reduceri ale locurilor de muncă. 
Acestea au împins Uniunea Europeană către o recesiune accentuată şi posibil de 
lungă durată, economia contractându-se, iar şomajul putând creşte cu câteva 
sute de mii de persoane, în condiţiile în care  măsurile stabilite prin Planul 
european de redresare economică nu-şi vor găsi condiţii prielnice de generare a 
rezultatelor scontate. 

Planul european de redresare economică a fost prezentat, cu entuziasm, de 
Jose Manuel Barroso, la 26 noiembrie 2008, la Bruxelles, sub motto-ul Acum 
este momentul să acţionăm, fiind reacţia Comisiei Europene la situaţia 
economică generată de criză. 

Prin acesta, în abordarea crizei financiare, Uniunea Europeană s-a 
asigurat că la nivelul său acţiunea proprie poate fi coordonată în acord cu 
acţiunea naţională a fiecărui stat membru, în funcţie de evoluţia principalilor 
indicatori relevanţi de evidenţiere a impactului negativ (PIB), cât şi a 
agregatelor monetare M1 şi M2. 

Acțiunile naţionale corelate cu acțiunea UE, în mod normal, pot ajuta 
toate statele membre să reducă  efectele negative ale tulburărilor economice 
globale şi să iasă din criză. 

Majoritatea mijloacelor de acțiune ale politicii economice, în special cele 
care pot stimula cererea consumatorilor pe termen scurt, se află la îndemâna 
statelor membre. Fiecare stat are puncte diferite de plecare în ceea ce priveşte 
marja de manevră bugetară, fapt ce conferă o importanță deosebită unei 
coordonări eficiente din patrea Comisiei Europene.  

În mod normal şi obligatoriu, toate statele membre ar fi trebuit să ia 
măsuri pentru a contracara criza.  

Coordonatele corespunzătoare ale eforturilor naționale pot viza în paralel 
obiective diferite. Unele acţiuni pot atenua pe termen scurt efectele recesiunii, 
dar fiecare ţară trebuie să  promoveze, simultan, reformele structurale necesare 
pentru a se ajuta să iasă din criză, fără să submineze pe termen mai lung 
viabilitatea fiscală. 

Obiectivele strategice ale planului de redresare economică, aşa cum au 
fost ele formulate,  sunt: 
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 stimularea rapidă a cererii şi consolidarea încrederii consumatorilor; 
 diminuarea şi gestionarea eficientă a costurilor umane generate de 

efectele încetinirii creşterii economice şi ale impactului acesteia asupra 
persoanelor celor mai vulnerabile; 

 continuarea reformelor structurale necesare, sprijinirea inovării şi 
construirea unei economii a cunoaşterii; 

 accelerarea trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, fapt 
care va crea noi locuri de muncă ecologice şi va deschide noi 
posibilități pe piețele mondiale în creştere rapidă, va ține sub control 
factura de energie a cetățenilor şi întreprinderilor şi va reduce 
dependența Europei de energia de peste hotare. 

Obiectivul primordial al planului de redresare este acela de a evita o 
recesiune accentuată prin promovarea unui ansamblu ambiţios de acțiuni de 
sprijin al economiei reale. 

Pentru sprijinirea economiei reale şi consolidarea încrederii, pe fondul 
unor estimări privind reducerea inflației pe termen mediu, Banca Centrală 
Europeană (BCE) pentru zona euro, împreună cu celelalte bănci centrale din 
Uniunea Europeană au redus ratele dobânzilor şi au susţinut că există 
posibilitatea unor reduceri suplimentare. Banca Centrală Europeană s-a dovedit 
deja importantă în stabilizarea piețelor prin acordarea de împrumuturi băncilor 
şi contribuirea la lichidități.  

La originea problemelor din economia reală se află instabilitatea piețelor 
financiare.  

Un sector financiar de încredere şi eficient este premisa unei economii 
solide, cu creştere. Prin urmare, stabilizarea sistemului bancar este primul pas 
către stoparea încetinirii economice şi promovarea redresării rapide şi viabile. 
În prezent băncile trebuie să îşi reia rolul normal de a furniza lichidităţi şi a 
sprijini investițiile în economia reală. Deoarece această acţiune se poate efectua 
sub formă de împrumuturi şi finanţări cu partajarea riscului, teoretic poate 
genera şi o mobilizare pozitivă a investiţiilor suplimentare din surse private. 

De asemenea, în circumstanțele actuale, politica bugetară are de jucat un 
rol şi mai important în stabilizarea economiilor şi sprijinirea cererii.  

Europa şi ţările membre vor putea contracara tendința preconizată de 
reducere a cererii, cu efectele sale colaterale negative asupra investițiilor şi 
ocupării forței de muncă, numai cu ajutorul unui pachet semnificativ de stimuli 
bugetari fără a uita că sunt în strânsă legătură cu stimulii fiscali. 
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Pentru maximizarea impactului, stimulii bugetari ar trebui să ia în 
considerare poziţiile de plecare ale fiecărui stat membru. Este evident faptul că 
nu toate statele membre se află în aceeaşi poziție. Acele state care au valorificat 
perioadele benefice pentru a obține poziții mai viabile ale finanțelor publice şi 
pentru a îmbunătăți poziția concurenţială au o marjă mai mare de manevră 
acum. Pentru acele state membre, în special cele din afara zonei euro, care se 
confruntă cu dezechilibre externe semnificative, politica bugetară ar trebui, în 
esență, să aibă ca obiectiv corectarea acestor dezechilibre. 

Un stimul bugetar trebuie bine conceput şi structurat şi vizează 
următoarele principii: 

1) Să fie oportun, temporar, specific şi coordonat. 
Pachetele naționale de stimulente bugetare ar trebui să fie: 
 oportune, pentru a sprijini rapid activitatea economică în perioada în 

care cererea este mică, deoarece întârzieri legate de punerea în aplicare 
ar putea însemna că impulsul fiscal ar sosi numai în momentul în care 
redresarea este deja în curs; 

 temporare, pentru a evita deteriorarea permanentă a pozițiilor 
bugetare, care ar submina viabilitatea şi ar necesita în ultimă instanță o 
finanțare viitoare prin creşterea susținută a taxelor şi impozitelor; 

 specifice, axate pe originea problemei economice (şomaj în creştere, 
întreprinderi/gospodării care se confruntă cu restricții de creditare 
etc.), deoarece aceasta optimizează efectul stabilizator al resurselor 
bugetare limitate; 

 coordonate, astfel încât să multiplice impactul pozitiv şi să asigure 
viabilitatea bugetară pe termen lung. 

2) Să cuprindă atât instrumente privind veniturile, cât şi instrumente 
privind cheltuielile. 

În general, se consideră că cheltuielile publice discreționare vor avea un 
impact pozitiv mai mare asupra cererii, pe termen scurt, comparativ cu 
reducerea taxelor şi impozitelor. Aceasta deoarece unii consumatori preferă să 
economisească şi nu să cheltuie, cu excepția cazului în care reducerea taxelor şi 
impozitelor este limitată în timp.  
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2. Calitatea finanțelor publice ca instrument de îmbunătățire a monitorizării fiscale 
şi economice 

Riscurile economice actuale sporesc necesitatea punerii unui accent mai 
mare pe calitatea finanțelor publice în cadrul monitorizării bugetare şi 
economice. 

Calitatea finanțelor publice poate fi văzută ca un cadru multidimensional. 
Aceasta vizează mai mult decât nivelurile reduse ale deficitului şi ale datoriei, 
care rămân axul său central, incluzând, de asemenea, toate acordurile şi 
instituțiile fiscale care contribuie la alocarea eficientă a resurselor şi care 
sprijină îndeplinirea obiectivelor macroeconomice, în special creşterea 
economică pe termen lung.  

Aceste dimensiuni ale calității finanțelor publice includ: 
 compoziția şi eficiența cheltuielilor publice; 
 structura şi eficiența sistemelor de venituri; 
 guvernanța fiscală; 
 capacitatea administrațiilor de a gestiona eficient sistemul de stimuli; 
 politici privind finanțele publice care afectează funcționarea piețelor şi 

mediul global de afaceri. 
Îmbunătățirea calității finanțelor publice poate contribui la abordarea 

privind politica fiscală prin intermediul a două posibilități care se consolidează 
reciproc: 

 în mod direct, prin creşterea eficienței cheltuielilor şi veniturilor, adică 
printr-o mai bună utilizare a resurselor publice; 

 în mod indirect, prin reducerea costurilor sociale şi a distorsiunilor, 
prin favorizarea perspectivelor economice pe termen lung şi prin 
consolidarea capacității de adaptare la şocuri.  

Principalele canale de transmisie ale calității acţiunilor finanțelor publice 
sunt: 

 Pentru un anume buget de cheltuieli, finanțele publice pot contribui la 
creştere şi viabilitate economică cu ajutorul compoziției, al eficienței şi al 
eficacității cheltuielilor publice.  

Cercetarea teoretică şi empirică indică faptul că creşterea poate fi 
susținută atunci când cheltuielile publice sunt orientate către investiții, 
subliniind, de asemenea, şi faptul că o consolidare fiscală bazată pe reduceri ale 
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investițiilor, aşa cum a fost cazul în anumite perioade în unele state membre, 
poate fi problematică pe termen lung.  

Efectele asupra creşterii se datorează, în general, investițiilor publice în 
capital uman (prin cheltuieli din domeniul educației şi al sănătății), în 
progresele tehnice (cheltuieli din domeniul cercetării şi dezvoltării) şi în 
infrastructura publică.  

Acestea reprezintă domenii cheie ale politicilor europene regionale şi de 
coeziune. Cu toate acestea, există dovezi conform cărora legătura dintre sumele 
cheltuite în aceste domenii şi creşterea economică nu este automată, aceasta 
fiind condiționată în general de capacitatea de a îndeplini rezultatele 
preconizate (de exemplu, rezultate superioare în domeniul educațional, mai 
multe investiții private în cercetare şi dezvoltare) şi de a depăşi deficiențele de 
piață existente, fără a da naştere unor noi distorsiuni. În prezent, estimări 
empirice privind eficiența cheltuielilor din domeniul educației publice şi al 
sănătății indică diferențe majore între statele membre, existând posibilități 
ample fie de a face economii în ceea ce priveşte utilizarea resurselor publice, fie 
de a îmbunătăți rezultatele. Prima opțiune ar permite crearea unei mult dorite 
baze fiscale destinate altor scopuri, de exemplu, pentru a face față îmbătrânirii 
populației sau pentru reducerile fiscale. A doua opțiune ar putea contribui la 
instituirea creşterii printr-o productivitate mai ridicată a muncii. 

 
 Structura şi eficiența sistemelor de venituri pot fi, de asemenea, un 

factor de creştere pe termen lung, în special ca urmare a constrângerilor 
suplimentare exercitate asupra politicilor publice de creştere a concurenței 
pentru bazele fiscale mobile şi factorii de producție.  

Structura fiscală influențează potențialul de creştere prin efectele sale 
asupra cererii şi ofertei privind forța de muncă, prin măsurile investiționale, 
prin asumarea riscurilor şi prin formarea capitalului uman. Întrucât diminuarea 
poverii fiscale globale este întotdeauna de dorit, aceasta va trebui însoțită de 
reforme în domeniul cheltuielilor.  

Unii cercetători au ajuns la concluzia că diminuarea poverii fiscale asupra 
forței de muncă prin deplasarea acesteia către o bază fiscală mai largă, cum ar fi 
TVA-ul, ar putea încuraja ocuparea forței de muncă şi creşterea economică. În 
cadrul modelelor de simulare întocmite pentru zona euro se estimează că, pe 
termen lung, transferul fiscal de 1% din PIB de la impozitele pe veniturile 
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salariale către impozitul pe consum va duce la creşterea PIB-ului real cu 
aproximativ 0,2% şi a ocupării forței de muncă cu aproximativ 0,25%. Efectele 
depind în mare măsură de factori instituționali şi structurali, cum ar fi indexarea 
sumelor de transfer şi reacția salariilor. În principiu, ca urmare a unei deplasări 
a fiscalității dinspre impozitarea veniturilor salariale către impozitarea pe 
consum, diferența de venit dintre populația activă şi cea inactivă creşte.  

 
 O bună guvernanță fiscală poate consolida toate dimensiunile 

finanțelor publice.  
Pe lângă rolul jucat de normele fiscale naționale şi de cadrele bugetare pe 

termen mediu în ceea ce priveşte consolidarea performanței bugetare, 
guvernanța fiscală contribuie, de asemenea, la încurajarea eficienței 
cheltuielilor, la îmbunătățirea abordării cheltuielilor publice şi la sprijinirea 
reformelor din domeniul finanțelor publice. Punerea în aplicare a unor cadre 
bugetare pe termen lung ar depăşi considerațiile teoretice ale economiei politice 
în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea politicii fiscale de reluare şi 
consolidare a creşterii economice, de eficientizare a sistemelor de venituri 
publice prin promovarea unor sisteme fiscale ce au în componenţa lor categorii 
de impozite carecterizate prin cote de impunere relativ scăzute şi aplicate la o 
bază de impozitare cât mai largă.  

 
 Capacitatea administrațiilor  are tendința să influențeze creşterea 

economică, fiind strâns legată de alte dimensiuni ale calității finanțelor publice. 
Dacă starea finanțelor publice este bună, menținerea unor sectoare 

publice relativ mari şi creşterea economică satisfăcătoare pot coexista. Totuşi 
sectoarele publice pot îngreuna mersul economiei dacă sunt caracterizate de 
poveri fiscale mari, de consum public ridicat şi de cheltuieli publice şi de 
administrare ineficiente şi au ca efect creşterea deficitului şi a datoriilor. 

 
 Finanțele publice, prin intermediul dimensiunii valorice a alocărilor pe 

articole bugetare şi nebugetare, pot avea, de asemenea, efecte asupra  
funcționării piețelor şi a mediului de afaceri. 

Alături de rolurile menționate anterior privind eficiența cheltuielilor 
publice şi a sistemelor de venituri, finanțele publice joacă, de asemenea, un rol 
deosebit prin impactul lor asupra stabilirii salariilor (de exemplu, salariile din 
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sectorul public), asupra participării şi mobilității pe piață a forței de muncă (de 
exemplu, sistemele de beneficii), precum şi, mai general, asupra mediului de 
afaceri (de exemplu, prin garantarea bunei funcționări a sistemului judiciar şi a 
infrastructurii publice). În cadrul economiilor cu sarcini normative mai puțin 
reglementate, productivitatea totală a factorilor de producţie, respectiv  
contribuția forței de muncă calificate la creşterea PIB este greu de cuantificat. 
În fapt, sunt puţine administraţiile care au normat munca, cea calificată în 
special, din sectorul public, altul decât cel productiv sau de prestări servicii 
contra-cost. 

Cumularea tuturor fațetelor calității finanțelor publice ar permite 
dezvoltarea sinergiilor potențiale ale principalelor instrumente ale coordonării 
politicii economice pentru creştere economică şi ocuparea forței de muncă.  

Având în vedere necesitatea asigurării viabilității finanțelor publice, 
promovarea creşterii economice pe termen lung şi a bunei funcționări a 
economiilor statelor membre, o atenție sporită trebuie acordată eficienței şi 
eficacității cheltuielilor publice.  

Deşi relația dintre nivelul cheltuielilor bugetului general şi creştere 
economică nu este una directă, există totuşi o legătură mai evidentă între 
rezultatele cheltuielilor din domeniul finanțelor publice (de exemplu, pentru 
educație, sănătate) şi performanța economică. Una dintre metodele 
promițătoare de a spori eficiența şi eficacitatea cheltuielilor este stabilirea sau 
îmbunătățirea unor mecanisme instituționale care vizează consolidarea legăturii 
atât dintre prioritățile de politică şi alocarea resurselor, cât şi dintre resurse şi 
rezultate. 

Realizarea cu regularitate a unor reexaminări bugetare, inclusiv analiza 
eficienței, este esențială în ceea ce priveşte prioritizarea cheltuielilor.   

Veniturile bugetului general nu reprezintă doar contrapartida bugetară a 
cheltuielilor, deoarece, prin structura şi nivelul lor, acestea influențează 
eficiența economică, repartiția veniturilor şi creşterea economică. O 
reexaminare a structurii actuale a sistemelor de venituri şi a principalelor 
provocări referitoare la proiectarea sistemelor fiscale, în special povara fiscală 
ridicată asupra forței de muncă şi consecințele creşterii integrării economice, 
subliniază faptul că există încă posibilități de transfer al poverii fiscale dinspre 
forța de muncă spre alte baze fiscale, dar că aceste baze trebuie să fie largi şi 
stabile. 
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Rezumând, reformele fiscale ar trebui să fie în continuare elaborate astfel 
încât să promoveze creşterea economică şi să reducă distorsiunile, contribuind 
totodată la rezolvarea problemelor legate de repartiție.  

Acest lucru s-ar putea realiza prin intermediul unor norme de impozitare 
simple şi de identificare a unor baze fiscale largi, prin evitarea lacunelor 
legislative sau de coordonare a acţiunilor presupuse de o bună guvernanţă 
fiscală, prin evitarea cheltuielilor bugetare ineficiente, prin eliminarea 
regimurilor fiscale speciale şi a scutirilor inutile.  

O strategie cuprinzătoare de revitalizare a economiilor europene, inclusiv 
prin modernizarea modelelor sociale, trebuie să se bazeze pe o abordare 
cuprinzătoare, utilizând o gamă largă de instrumente de politică economică şi o 
implementare fermă a reformelor structurale, conform strategiei pentru creştere 
şi ocupare a forței de muncă, oferită de Pactul de stabilitate şi creştere şi de 
Strategia de la Lisabona. 
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