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Rezumat. În lucrarea de faţă argumentez nevoia de îmbunătăţire a 
regulii fiscale propuse de Comisia Europeană în cadrul Compactului 
Fiscal, considerând optimă introducerea unei reguli fiscale îmbunățăţite 
bazate pe creştere (augmented growth-based balance rule) pentru România. 
În prima parte a lucrării prezint propunerea de implementare a unui sistem 
integrat de reguli fiscale în România. În a doua parte a lucrării regăsim 
simulările privind reacţia sistemului de reguli fiscale propuse la şocurile în 
creşterea economică, estimări realizate cu ajutorul specialiştilor de la 
Comisia Naţională de Prognoză. 
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FMI (2009) arată că „ţintirea unui anumit nivel al soldului bugetar 
structural comparativ cu situaţia soldului bugetar efectiv furnizează un 
mecanism puternic pentru a creşte flexibilitatea în răspunsul la şocuri”. 

 
1. Introducere. Propunere privind implementarea unui sistem  

 de reguli fiscale în România 
 
În urma analizei literaturii de specialitate şi a bunelor practici 

internaţionale legate de funcţionarea şi implementarea regulilor fiscale, am 
propus un sistem integrat de reguli fiscale pentru România: Regulă fiscală 
Deficit bugetar structural de maxim 0,7% din PIB în 2015 (cu ţinte intermediare 
anuale) plus Regulă fiscală Datorie publică maxim 40% din PIB, cu adoptarea 
de măsuri corective la pragurile de 35% din PIB și 40% din PIB plus Reguli 
fiscale privind cheltuielile bugetare (în fapt, funcţionalizarea celor stabilite deja 
în Legea Responsabilităţii Fiscale) plus Completarea sistemului de reguli 
fiscale cu enunţarea clauzelor exoneratorii privind atingerea ţintelor şi cu un 
sistem de sancţiuni plus Ajustarea ţintei fiscale la inflaţie, eliminându-se 
componenta inflaţionistă a serviciului datoriei din soldul bugetar. 

Problemele cu privire la incertitudinea estimării PIB potenţial şi a  
output-gap fac necesară testarea performanţei regulii fiscale bazate pe soldul 
bugetar structural (structural balance rule), a regulii fiscale îmbunătăţite pe 
soldul bugetar structural (augmented structural balance rule), dar şi simularea 
performanţei de ajustare la şocuri şi a răspunsului la deviaţiile din trecut în 
cazul regulii fiscale bazate pe creştere (growth-based balance rule) şi a regulii 
fiscale îmbunătăţite bazate pe creştere (augmented growth-based balance rule) 
pentru România. 

Propunerea pentru România vizează folosirea unei reguli fiscale 
îmbunătăţite bazate pe creştere (augmented growth-based balance rule – 
AGBBR). Regula fiscală îmbunătăţită bazată pe creştere (augmented growth –
based balance rule) – include un termen care „domesticeşte” ajustarea în cazul 
deviaţiei soldului bugetar de la ţinta stabilită pe termen mediu (regulă propusă 
de Fletcher şi Benelli, 2010) 

 

   *
1

** bbeggabb ttt   , cu a>0 ;i 0<e<1 

unde unde bt – soldul bugetar efectiv în anul curent; b* reprezintă ţinta de sold 
bugetar pe termen mediu, a – semielasticitatea soldului bugetar în raport de 
output gap; gt – rata de creştere a PIB real în anul curent, g* – rata medie de 
creştere a PIB pe termen lung, iar e – ritmul de corecţie a deviaţiei în soldul 
bugetar total în anul trecut faţă de ţinta de sold bugetar stabilită pentru termenul 
mediu. Acest termen suplimentar e(bt-1-b

*) întârzie ajustarea de la deviaţia faţă 
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de ţintă din trecut, mărind caracterul anticiclic al regulii (semnul termenului de 
ajustare este pozitiv, diferit faţă de semnul termenului de ajustare prezentat la 
regula fiscală îmbunătăţită pe soldul structural, unde ajsutarea este accelerată) 
(FMI, 2009).  

Această regulă fiscală înlocuieşte output gap-ul cu diferenţa dintre rata 
actuală a creşterii economice şi trendul ratei de creştere economică (rata pe 
termen lung sau „creşterea potenţială”), înlăturând astfel incertitudinile 
determinate de estimarea PIB potenţial, problemele generate de includerea 
măsurilor one-off, dar şi problemele generate de erorile de prognoză privind 
output gap ul de-a lungul anului bugetar ș.a. 

Un alt avantaj este determinat de faptul că regula fiscală propusă 
(augmented growth-based balance rule) este mult mai simplu de explicat şi de 
comunicat către publicul larg decât regula simplă bazată pe soldul structural 
(structural balance rule). În fapt, regula AGBBR este şi mai uşor de monitorizat, 
dat fiind că ratele de creştere se pot cuantifica mult mai facil şi mai cert faţă de 
output gap. 

Faţă de regula bazată pe creştere (growth-based balance rule), regula 
încărcată AGBBR presupune un termen suplimentar e(bt-1 – b*) care măreşte 
caracterul anticiclic al regulii şi asigură o ajustare fiscală mai lină, fezabilă din 
punct de vedere economic, social şi politic. Astfel, regula fiscală propusă 
permite existenţa unui deficit bugetar mai mic decât ţinta pe termen mediu 
atunci când creşterea economică se află sub potenţial şi invers. 

Una dintre cele mai frecvente critici aduse regulii fiscale simple bazate pe 
soldul bugetar structural este legată de faptul că ea nu asigură un spaţiu 
suficient de manevră (Dumitru, 2012). „În cazul României, limita de deficit 
structural de 0,5% din PIB va fi cel mai probabil atinsă înainte ca  deficitul 
public efectiv să ajungă la 3% din PIB. România poate avea deficite bugetare de 
3% din PIB numai în perioadele extreme de criză – output gap negativ de circa 
8,33%, dată fiind elasticitatea soldului ciclic de doar 0,3 la modificarea cu un 
punct procentual a outputgap-ului. În plus, în recesiunea din 2009-2010, 
deficitele bugetare efective nu ar fi putut depăşi 2% din PIB”. 

Trebuie obsevat că noua regulă fiscală propusă (augmented growth-based 
balance rule) permite reducerea acestei constrângeri, ajustarea fiscală fiind mai 
lină în perioadele cânt creşterea economică se află sub potenţial. 

Se porneşte de la regula fiscală definită de Fletcher şi Benelli în 2010 
)()( *

1
** bbeggabb ttt    

 
Scăzând în fiecare membru al ecuaţiei bt-1 vom obţine 

   10,0),(1 **
11   eaggabbebb tttt  
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b* este ţinta de deficit bugetar pe termen mediu, respectiv 1% din PIB. 
Conform ultimelor evaluări ale CE, România are obiectivul bugetar minim 
(MTO) corespunzător deficitului structural de 1,3%. Am considerat relevant că 
ţinta de deficit bugetar pe termen mediu, respectiv 1% din PIB este concordantă 
cu datoria publică sustenabilă, sub pragul de 60% din PIB, criteriul prevăzut în 
Tratatul de la Maastricht şi în Compactul Fiscal. 

 
Astfel ajustarea minim necesară pentru a readuce situaţia finanţelor 

publice pe o traiectorie sustenabilă (convergenţa către ţinta de deficit bugetar 
stabilită în cadrul macroeconomic şi bugetar pe termen mediu şi convergenţa 
datoriei publice către nivelul sustenabil) este în funcţie: a) de decalajul dintre 
ponderea deficitului bugetar anterior faţă de ţinta de deficit pe termen mediu 
(exprimat prin termenul (bt-1-b*), care de fapt indică şi ajustarea pe termen 
mediu) şi b) de decalajul dintre rata de creştere actuală şi rata de creştere pe 
termen lung (exprimat prin termenul (gt-g*), care de fapt ne indică şi caracterul 
anticiclic al acestei reguli fiscale). Coeficientul a reprezintă eficienţa 
stabilizatorilor automaţi (un coeficient a mai ridicat înseamnă o mai mare putere 
a stabilizatorilor automaţi), iar e reprezintă ritmul de ajustare necesar atunci 
când deficitul bugetar deviază de la ţintă (se observă că un coeficient e mai 
mare înseamnă o ajustare mai lentă). 

FMI (2010) arată că putem calcula şi ajustarea structurală a deficitului 
bugetar în anul curent, rezultând astfel ajustarea structurală în anul curent = bt –
– bt-1 – a(gt-g*) = (1-e) (b*-bt-1) 

Şi mai mult, având în vedere specificul ţărilor emergente/în dezvoltare în 
perioadele de absorbţie puternică, regula fiscală AGBBR poate fi încărcată cu 
un element de ajustare legat de dezechilibrul extern (dezechilibrul de cont 
curent) (Hagemann, 2012). În cazul României, este necesară luarea în 
considerare a dezechilibrului de cont curent şi a impactului acestuia asupra 
sustenabilităţii finanţelor publice, mai ales în perioadele de absorbţie. 

Astfel, regula va deveni 
)()()( *

1
*

1
** cacabbeggabb tttt     

 
În situaţia prezentă a României, date fiind condiţiile de finanţare, 

coeficientul e trebuie păstrat la un nivel moderat (în condiţiile în care în ultimii 
trei ani România a avut o viteză de ajustare fiscală destul de ridicată). Totuşi, 
fără implementarea unor reforme structurale accelerate în educaţie, sănătate, 
pensii şi sectorul companiilor de stat, coeficientul e va trebui să fie menţinut la 
un nivel mediu pe o perioadă medie de timp. Dacă folosim regula fiscală bazată 
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pe creştere şi corectată cu dezechilibrul extern, trebuie să avem în vedere gradul 
ridicat de corelaţie dintre (gt-g*) şi (cat-1-ca*), fiind dificil de estimat parametrul . 

 
2. Simularea performanţei regulilor fiscale propuse în cazul României 
 
Cu ajutorul expertizei realizate de specialiştii Comisiei Naţionale de 

Prognoză, au fost fundamentate simulări pentru România prin preluarea, drept 
parametri în ecuaţiile propuse de Fondul Monetar Internaţional, a unor cerinţe 
din reglementările UE. 

Astfel, s-au considerat trei scenarii în funcţie de creşterea potenţială: 
 ritmul mediu de creştere a PIB prognozat pentru 2014-2016 egal cu 

creşterea potenţială (3%); 
 ritmul mediu de creştere a PIB prognozat pentru 2014-2016 cu un 

punct procentual sub creşterea potenţială (2%); 
 ritmul mediu de creştere a PIB prognozat pentru 2014-2016 cu un 

punct procentual peste creşterea potenţială (4%); 
Pentru fiecare scenariu s-au făcut două simulări pentru a calcula balanţa 

bugetară bazată pe creştere (growth-based balance) şi balanţa bugetară 
îmbunătăţită bazată pe creştere (augmented growth-based balance). 

Pentru aceasta s-au utilizat următoarele relaţii: 
b = b* + a (g – g*),       (1) 

unde  
b* este ţinta de deficit bugetar pe termen mediu, respectiv 1% din PIB. 

Conform ultimelor evaluări ale CE, România are obiectivul bugetar minim 
(MTO) corespunzător deficitului structural de 1,3%. Pentru statele ce vor 
participa la pactul fiscal (25 din 27), deficitul structural maxim admis este de 
1%. Pentru România, aceasta înseamnă că valoarea de 1,3% este teoretică, 
pactul impunând un MTO mai ambiţios (1%); 

a este semielasticitatea balanţei bugetare faţă de poziţia în cadrul ciclului 
economic (output-gap). Semielasticitatea bugetară este modificarea raportului 
balanţă bugetară/PIB la modificarea PIB cu un punct procentual. În ultimele 
calcule ale CE, pentru România aceasta este de 0,32; 

g este creşterea reală a PIB prognozată pentru anul curent, conform 
prognozei CNP; 

g* este creşterea medie pe termen lung, asimilată cu creşterea potenţială. 
b = b* + a (g – g*) + e (bt-1 – b*),     (2) 

unde e este ritmul de ajustare a balanţei bugetare din anul precedent bt-1 faţă de 
ţinta de termen mediu.  

Conform prevederilor Compactului Fiscal, ritmul de ajustare a deficitului 
structural este de 0,5% din PIB în fiecare an până la atingerea MTO. Acesta se 
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calculează ca diferenţă faţă de deficitul bugetar consolidat al anului anterior şi 
nu se poate stabili o corespondenţă foarte clară cu parametrul e din formula (2). 

În Regulamentul UE Nr. 1175/2011, menţionat anterior, se precizează că 
„devierea de la MTO este importantă dacă este de cel puţin 0,5% din PIB  
într-un an şi de cel puţin 0,25% din PIB în medie pe an, în doi ani consecutivi”. 

Având în vedere că simulările propuse privesc evoluţia deficitului bugetar 
structural pe mai mulţi ani, se propune pentru parametrul e o valoare de 0,5,  
adică o politică de ajustare mai lentă, concordantă cu faptul că MTO pentru 
România depăşeşte limita din Compactul Fiscal.  

În tabelul 1 s-au făcut scenarii cu privire la traiectoria de ajustare a 
deficitului bugetar efectiv faţă de ţinta pe termen mediu, pe baza regulii fiscale 
bazate pe creştere şi a regulii fiscale îmbunătăţite bazate pe creştere, comparativ 
cu datele prezentate în tabelul 2, ce reflectă simulările efectuate utilizând regula 
fiscală pe soldul structural (structural balance rule) şi a regulii fiscale 
îmbunătăţite pe soldul structural (augmented structural balance rule).  

Tabelul 1  
Simularea performanţei regulilor fiscale bazate pe creştere 

pentru e = 0,5 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Creșterea PIB actual – g 2,5 0,7 2,0 2,5 3,3 3,2 
Creșterea medie PIB pe termen lung – g*     3,0 3,0 3,0 3,0 
Ținta de deficit bugetar pe termen mediu – b*   -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Semielasticitatea deficitului bugetar față de output gap – a   0,32 0,32 0,32 0,32 
Ritmul de ajustare a deficitului din anul precedent – e   0,5 0,5 0,5 0,5 
Balanța bazată pe creștere  
growth-based balance   -1,3 -1,2 -0,9 -0,9 
Balanța îmbunătăţită bazată pe creștere  
augmented growth-based balance  -2,8 -2,2 -1,8 -1,3 -1,1 
Creșterea PIB actual – g 2,5 0,7 2,0 2,5 3,3 3,2 
Creșterea medie PIB pe termen lung – g*     2,0 2,0 2,0 2,0 
Ținta de deficit bugetar pe termen mediu – b*   -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Semielasticitatea deficitului bugetar față de output gap – a   0,32 0,32 0,32 0,32 
Ritmul de ajustare a deficitului din anul precedent – e   0,5 0,5 0,5 0,5 
Balanța bazată pe creștere growth-based balance   -1,0 -0,8 -0,6 -0,6 
Balanța îmbunătăţită bazată pe creștere  
augmented growth-based balance  -2,8 -1,9 -1,3 -0,7 -0,5 
Creșterea PIB actual – g 2,5 0,7 2,0 2,5 3,3 3,2 
Creșterea medie PIB pe termen lung – g*     4,0 4,0 4,0 4,0 
Ținta de deficit bugetar pe termen mediu – b*   -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Semielasticitatea deficitului bugetar fata de output gap – a   0,32 0,32 0,32 0,32 
Ritmul de ajustare a deficitului din anul precedent – e   0,5 0,5 0,5 0,5 
Balanța bazată pe creștere  
growth-based balance   -1,6 -1,5 -1,2 -1,3 
Balanța îmbunătăţită bazată pe creștere  
augmented growth-based balance  -2,8 -2,5 -2,3 -1,8 -1,7 

Sursa: simulări realizate de experţii CNP, 2012. 
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Tabel 2 
Simularea performanţei regulilor fiscale simple bazate pe soldul structural 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
       
Output gap – yG -1,9 -3,3 -3,5 -3,4 -2,7 -2,1 
Ținta de deficit bugetar pe termen mediu – b*   -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Semielasticitatea deficitului bugetar față de output gap – a   0,32 0,32 0,32 0,32 
Balanța  structurală  
structural balance   -2,1 -2,1 -1,9 -1,7 
Balanța structurală îmbunătăţită   c=0,5                         
augmented structural balance  -2,8 -1,2 -2,0 -1,4 -1,5 

Sursa: simulări realizate de experţii CNP, 2012. 
 
Pentru a mări caracterul anticiclic al regulii fiscale AGBBR, ar trebui 

mărit coeficientul a, ce reflectă impactul/eficienţa stabilizatorilor automaţi.  
 
Concluzii 
 
Simulările indică în mod clar creşterea caracterului anticiclic al regulii 

fiscale prin mărirea eficienţei acţionale a stabilizatorilor automaţi. Se observă că 
o acţiune mai eficientă a stabilizatorilor automaţi (un coeficient a mai ridicat) 
asigură un stimul fiscal discreţionar mai mare în perioade de recesiune şi o 
restrictivitate mai mare a stimului fiscal în perioadă de expansiune. 

Revenind la propunerea privitoare la implementarea unui sistem integrat 
de reguli fiscale în România, consider că acesta trebuie funcţionalizat prin 
consolidarea puterii regulilor fiscale pe cheltuieli impuse în Legea 
Responsabilităţii Fiscale. 

Legea Responsabilităţii Fiscale (LRF), intrată în vigoare în România în 
anul 2010, prevede o regulă pe cheltuieli ce stabileşte limitarea creşterii 
acestora în raport de creşterea PIB nominal pentru trei ani şi, în plus, stabileşte 
plafoane pentru ponderea în PIB a „anvelopei” salariale în cazul bugetarilor. 
Legea Responsabilităţii Fiscale a permis intrarea în vigoare a Consiliului Fiscal, 
instituţie independentă care are rolul de a exprima opinii cu privire la 
prognozele macroeconomice şi bugetare, legea bugetului şi strategia fiscal 
bugetară şi obligaţie privind monitorizarea şi implementarea recomandărilor 
efectuate. De asemenea, LRF limitează numărul rectificărilor bugetare la 
maximum două pe an, în scopul creşterii disciplinei bugetare şi a repartizării 
uniforme a cheltuielilor bugetare de-a lungul anului. 

Este necesară funcţionalizarea adecvată a regulilor fiscale pe cheltuieli 
prin includerea unor sancţiuni în Legea Responsabilităţii Fiscale, acţiune ce va 
pune presiune pe respectarea plafoanelor indicatorilor macroeconomici  
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concordante cu traiectoria sustenabilă de creştere a sustenabilităţii finanţelor 
publice convenită cu organismele internaţionale. 

Propunerea privind pachetul de reguli fiscale mai include introducerea 
unei reguli fiscale privind plafonarea datoriei publice la 40% din PIB şi 
implementarea de protocoale pe datorie (protocol debt) care să prevadă acţiuni 
corective la pragurile de 35%, 40% şi 45% din PIB. 
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