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Impactul IFIs asupra deficitelor bugetare 
din țările membre UE*

• Analiză econometrică (empirică) 27 state UE în perioada 2000 – 2019
• IFIs au un impact semnificativ asupra performanțelor finanțelor publice 

(deficitul bugetar general, deficitul primar și deficitul structural)
• Impactul IFIs asupra deficitelor bugetare nu este influențat de momentul 

aderării la UE sau de apartenența la zona euro
• Impactul este semnificativ statistic pentru IFIs înființate mai devreme (2013)
• În contextul crizelor sistemice sau bancare, existența IFIs ajută autoritățile 

guvernamentale să mențină controlul asupra finanțelor publice și disciplinei 
fiscale

• Pe perioade lungi, prezența IFIs este asociată unui efect pozitiv asupra 
disciplinei bugetare și a unor prognoze bugetare mai prudente și mai 
corecte, iar influența pe canalele media majorează costurile reputaționale 
ale non-conformării cu regulile fiscale 

*An evaluation of IFIs impact on EU countries budget deficits (to be published)

(Căpraru, Georgescu, Sprincean, 2020)



Măsuri de creștere a eficacității activității IFIs
(înainte de criza COVID-19)

• Convenirea unor mecanisme eficiente ale interacțiunii IFIs cu 
Ministerul de finanțe, facilitând accesul la informații și respectarea 
principiului Comply or Explain, în spiritul responsabilității fiscale

• Structurarea procedurilor de lucru și fluidizarea comunicării cu 
factorii de decizie (în special cu autoritățile fiscal-bugetare)

• Instituirea unor mecanisme funcționale de reconciliere pentru 
armonizarea divergențelor de opinie între IFIs și Ministerul de 
finanțe

• Armonizarea cadrului de desfășurare a activității IFIs la nivelul UE 
(bază legală, obiective, canale de influență etc) - eterogenitate

• Coordonarea la nivelul UE a acțiunilor IFIs sub egida European Fiscal 
Board și EU IFIs network 



Criza COVID-19 și impactul asupra economiei UE 
Contracția puternică a PIB în anul 2020

• Contracția PIB: 7,4% UE-27 (7,8% ZE)    Spania -12,4%; Italia -9,9%
• Rata șomajului: 7,7% UE-27(8,3% ZE)    Grecia 18%; Spania 17%
• Deficit bugetar: 8,4% UE-27(8,8% ZE) Spania -12,2%; Franța, Italia >-10%
• Deficit structural (% în PIB Potențial): 4,8% UE-27 și ZE
• Datoria publică (% în PIB):    
 93,9% UE-27 (+ 15 pp față de 2019)
 101,7% ZE (+ 16 pp față de 2019) Grecia, Spania, Italia +peste 20 pp

Previziuni 2021 (creștere economică, dar nu recuperează reculul)
• Creșterea PIB: 4,1% UE-27 (4,2% ZE)  Spania, Portugalia +5,4%
• Deficit bugetar: 6,1% UE-27(6,4% ZE) Spania 9,6%; Franța 8,3%
Sursa: European Commission. European Economic Forecast Autumn 2020, European Economy
Institutional Paper 136, November 2020.



Impactul crizei asupra economiei României în 2020
Previziuni 2021 - 2022

2020 2021 2022

Produsul Intern Brut (%) -5,2 3,3 3,8

Rata șomajului (%) 5,9 6,2 5,1

Deficitul bugetar (% în PIB) 10,3 11,3 12,5

Deficitul structural (% în PIB Potențial) 8,6 9,9 11,5

Datoria publică (% în PIB) 46,7 54,6 63,6

Sursa: European Commission. European Economic Forecast Autumn 2020, European Economy Institutional Paper 136,
November 2020.



Inițiative/măsuri de combatere a crizei 
COVID-19 la nivelul UE și tărilor membre 

• Rectificări buget UE 2014 - 2020 și redirecționarea fondurilor de coeziune
• Suspendarea regulilor fiscale prin activarea clauzei derogatorii generale a PSG 
Pachetul financiar:
Răspunsul fiscal-bugetar (peste 4.000 mld. euro):
• 240 mld. euro - Mecanismul European de Stabilitate 
• 100 mld. euro - programul SURE (măsuri de susținere a pieței muncii pe TS)
• 70 mld. euro - sprijin direct din bugetul UE
• 3.045 mld. euro - măsuri naționale de asigurare a lichidității
• 575 mld. euro - măsuri naționale în urma suspendării regulilor fiscale 
• 200 mld. euro - de la BEI pentru finanțarea companiilor

Răspuns monetar complementar (1350 mld. euro) 
Banca Centrală Europeană - program de achiziții de urgență de active financiare 
(în principal, titluri de stat) pentru 2020, cu posibilitate de prelungire în 2021



Măsuri de combatere a crizei în România (1)

Stimuli fiscali imediați 

• fonduri suplimentare pentru întărirea sistemului de asigurare a sănătății 

• stimulent de risc pentru salariații din unitățile medicale 

• spor pentru condiții periculoase acordat anumitor cadre medicale 

• subvenționarea șomajului tehnic cu 75% din salariul mediu brut 

• acordarea de sprijin financiar pentru lucrătorii în regim de telemuncă

• indemnizații pentru reducerea timpului de muncă

• indemnizații pentru începerea activității 

• indemnizații pentru părinți pe perioada suspendării cursurilor elevilor



Măsuri de combatere a crizei în România (2)
Alți stimuli fiscali și de lichiditate
• suspendarea penalităților și amânări la plățile de taxe și impozite (companii și 

persoane fizice)
• deblocarea rambursărilor de TVA și plăți anticipate ale TVA, cu control ulterior
• scheme de ajutoare de stat și de minimis pentru companii 
• suspendarea controalelor  ANAF și a executărilor silite a creanțelor bugetare
• plafon 20 mld. lei garanții de stat pentru creditarea IMM (Programul IMM Invest) 

Stimuli monetari – Banca Națională a României
• măsuri monetare vizând asigurarea lichidității instituțiilor de credit prin 

operațiuni repo
• reducerea graduală a ratei dobânzii de referință de la 2,5% până la 1,5% și a RMO 

pentru pasivele denominate în valută de la 8% la 5%
• achiziții titluri de stat de pe piața secundară: peste 5 mld. lei (apr. - aug. 2020) 
• aranjament-cadru cu BCE valabil până la finele lunii iulie 2021: împrumut de 

până la 4,5 mld. euro în schimbul unor garanții 



Costul măsurilor de combatere a crizei 
în 2020 în țările UE

• Măsuri discreționare (% în PIB)

ZE: Austria (11,5%); Germania (11,2%); Portugalia (8,7%); Finlanda (7%); 
Olanda (6,2%); Spania (5,1%); Grecia (4,2%); Franța (2,3%)

Non-ZE: Suedia (11,8%); Ungaria (6,9%); Danemarca (6,6%); Cehia (6,2%); 
Bulgaria (2,1%); România (1,7%); Slovacia (1,5%)

• Măsuri de lichiditate - Garanții de stat (% în PIB)

ZE: Germania (30,4%); Franța (16,7%); Spania (14,8%); Portugalia (9,6%);  
Olanda (9,4%); Finlanda (6,2%)

Non-ZE: Ungaria (12,6%); Suedia (5,5%); Cehia (5,5%); Danemarca (5,3%); 
Romania (4,1%); Slovacia (1,6%); Bulgaria (1%)
Sursa: European Fiscal Monitor, September 2020, EU IFIs Network (pe baza răspunsurilor a 25 membri)



Sursa: European Fiscal Monitor, September 2020, EU IFIs Network

Impactul bugetar al măsurilor fiscale discreționare



Măsuri de redresare la nivel UE în perioada 2021 – 2027
Programul New Generation EU: 750 mld. euro pentru redresarea economiilor, 

susținerea investițiilor în tranziția digitală și în tranziția verde, precum și 
creșterea capacității de rezistență la șocuri

Principalul instrument: Recovery and Resilience Facility (RRF) 672 mld. euro,  
din care 312 mld euro granturi și 360 mld. euro împrumuturi pentru 
finanțarea reformelor
Accesarea RRF - Planul Național de Redresare și Reziliență (reforme+investiții 
publice). Termen limită aprobare PNRR (integrat cu PNR) de CE: aprilie 2021.

Bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027: 1074,3 mld. euro. 

România - Pachet financiar 79,9 mld. euro*, din care:
- 33,5 mld. euro prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (16,8 mld. euro 

granturi și 16,7 mld. euro împrumuturi)
- 46,4 mld. euro din Bugetul multianual (27 mld. euro fonduri structurale și de 

coeziune și 18 mld. euro fonduri pentru agricultură)
*Fonduri nerambursabile: 63,2 mld. euro (minus contribuția la bugetul UE): circa 50 mld. euro net



Dezbateri privind reforma cadrului de supraveghere 
fiscală la nivelul UE și ZE

 Criza a pus în evidență lipsa a trei componente esențiale ale arhitecturii ZE     

• o capacitate fiscală centrală permanentă și puternică

• un mecanism de protecție a investițiilor publice care să susțină creșterea economică 

• un Pact de stabilitate și creștere reformat și cu reguli mai simple

 Reforma guvernanței economice și a cadrului de supraveghere fiscală 

Priorități în dezbatere:

• stimulente pentru investițiile publice și verzi în cadrul regulilor fiscale (+Agenda 2030)

• întărirea caracterului anticiclic al sistemului de reguli fiscale

• reconsiderarea ritmului de reducere a datoriei publice în condițiile unor rate ale 
dobânzii și inflației așteptate să ramână la un nivel scăzut o lungă perioadă de timp

 Convenirea asupra acestor teme înainte de dezactivarea clauzei derogatorii generale 
a SGP



IFIs în contexul crizei COVID-19 (1)
Activitățile curente ale IFIs au fost afectate de pandemie*

• schimbări semnificative ale conținutului documentelor oficiale 
guvernamentale, întîrzieri față de termenele de publicare și în furnizarea 
datelor

• principalele dificultăți sunt determinate de lipsa de transparență a 
măsurilor întreprinse de instituțiile guvernamentale și de gradul ridicat de 
incertitudine a situației economice și bugetare

• deși minore, au existat probleme în tranziția către telemuncă (part-time 
sau full-time)  pe seama lipsei comunicării interpersonale, insuficiențelor 
în coordonarea activităților, anulării /amânării evenimentelor curente 
(unele derulate pe Internet)

*European Fiscal Monitor - pe baza răspunsurilor la chestionarul EU IFIs Network



IFIs în contexul crizei COVID-19 (2)
Preocupări exprimate de IFIs* privind masivul program de susținere a 
economiei:

• unele măsuri fiscale nu au vizat direct combaterea pandemiei

• schemele de ajutor de stat pentru companii nu au fost întotdeauna însoțite 
de condiții privind viabilitatea pe termen lung a companiilor respective

• acordarea stimulentelor doar arareori a fost însoțită de evaluări ale 
impactului bugetar și asupra sustenabilității datoriei pe termen mediu și 
lung

• măsurile fiscale nu s-au armonizat cu cele monetare în multe cazuri

• este necesară renegocierea MoU pentru facilitarea accesului la date 
sensibile

*European Fiscal Monitor - pe baza răspunsurilor la chestionarul EU IFIs Network



Dimensiuni ale rolului IFIs în noul context
 Rol important în continuare în evaluarea politicilor fiscal-bugetare 

ale guvernelor

 Intensificarea colaborării/participării la activitățile și inițiativele 
EU IFIs Network

 Noi direcții/provocări analitice și de monitorizare

• Impactul pandemiei asupra țintelor și regulilor fiscale 

• Măsurile fiscale și evaluarea impactul lor bugetar

• Impactul crizei asupra economiei/anumitor sectoare

• Urmărirea și analizarea răspunsurilor fiscale ale altor țări membre 
UE, inclusiv prin schimb de informații/idei intra EU IFIs 

• Complementaritate măsuri fiscale – măsuri monetare

• Problema sustenabilității datoriei publice și a contingent liabilities



Dimensiuni ale rolului IFIs în noul context
Implicarea IFIs în elaborarea Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență 
(PNRR)*

 Statele membre 

• sunt încurajate să ceară opinia IFIs naționale privind PNRR

• sunt invitate să descrie în PNRR natura instituțională a planului, ca și rolul 
parlamentelor naționale, altor autorități și consilii, cum sunt IFIs, în procesul 
deciziilor care au condus la adoptarea PNRR

 Evaluări independente ale costurilor estimate oficial ale reformelor 

 Provocare: progrese spre realizarea Uniunii Fiscale (fiscal risk sharing)

(New Generation EU și RRF – finanțate prin emiterea de obligațiuni ale UE)

*European Commission. Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans, Brussels, 17.9.2020. 
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