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De ce este importantă existenŃa instituŃiilor
fiscale independente?
•

Există dovezi puternice în numeroase Ńări în ceea ce priveşte existenŃa
unei înclinaŃii spre deficite bugetare ridicate (engl. “deficit bias”):
• Ciclul electoral şi iluzia fiscală a votanŃilor
• Comportamentul strategic al decidenŃilor de politică fiscală
• “Fragmented government” şi aşa-numita “common pool problem”

•

InstituŃiile fiscale independente sunt cheia eliminării acestei înclinaŃii:
• AcŃiune la nivelul motivaŃiilor (transparenŃă, promovarea
responsabilităŃii)
• AcŃiune normativă (delegare, reguli fiscale, pactul de creştere şi
stabilitate)
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Cadrul de formulare al politicii
fiscal - bugetare
Reguli procedurale
ale procesului bugetar

Reguli fiscale numerice

FuncŃionalitate dovedită,
sferă largă de cuprindere,
transparenŃă, centralizare
Poate fi o soluŃie pentru
“common pool problem”
Există în toate Ńările

Înlocuiesc sau ghidează deciziile
discreŃionare,
adresează “common pool problem”
Din ce în ce mai folosite
începând cu anii ‘90

InstituŃii fiscale
independente
Asigură prognoze, analize,
Recomandări,
Diminuează probabilitatea ca deciziile
de politică fiscal-bugetară să fie
afectate de motivaŃii perverse
Alternativă din ce în ce
mai populară
în ultima vreme
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InstituŃii fiscale independente – La ce
(nu) se referă acestea
• ExistenŃa lor nu înseamnă delegarea către acestea
a atributelor de bază ale politicii fiscal-bugetare ci…

• …implică o contribuŃie indirectă la politici fiscale
mai bune
• Pot avea o misiune pozitivă ori normativă, şi pot fi
mai mult sau mai puŃin implicate în procesul bugetar
• Diferă de “think-tank”-uri prin faptul că beneficiază de
finanŃare publică
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Aspecte ale funcŃionării instituŃiilor fiscale
independente
1.

Ipoteze macroeconomice
realiste

2.

Repere faŃă de care prognozele
macroeconomice şi fiscale
oficiale pot fi evaluate

1.

Face publicul mai conştient
asupra consecinŃelor deciziilor
de politică fiscal-bugetară

2.

Contribuie la o integrare mai
bună în decizia guvernamentală
a constrângerilor existente

DeclaraŃii normative
şi recomandări

1.

Sporeşte responsabilitatea
autorităŃilor

Evaluarea respectării regulilor fiscale
Evaluarea gradului adecvare al politicilor

2.

Creşte costurile reputaŃionale
ale politicilor nesănătoase

Input-uri în realizarea bugetului
Prognoze macroeconomice şi bugetare
(termen scurt, mediu şi lung)

Analiza problematicii
fiscal-bugetare
Monitorizare, evaluarea cantitativă independentă a
măsurilor discreŃionare şi a pachetelor de reformă
Evaluarea sustenabilităŃii finanŃelor publice
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Sondajul CE privind instituŃiile fiscale naŃionale
Diversitate a atribuŃiilor
Prognoze

Analiză
CEN and CEA (FR)

IHS (AU)
WIFO (AU)
NAI (BE)
Working party TRF (GER)

KEPE (GR)

CPB (NL)

ISAE (IT)
JEF (GER)
CEEOET (GER)
GDB (AU)

NIER (SW)
DEC (DK)

CoA (LUX)

AB (GER)
CoA (PT)
ASZ (HUN) CoA (SP)
HCF (BE)

CoA (FR)

NAO (UK)

SAO (EE)
NCLA (SP)

Recomandări
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Sondajul CE privind instituŃiile fiscale naŃionale
ImportanŃa calităŃii prognozelor macroeconomice
3%

Difference between observed and planned change in the
government balance over a 3-year horizon, % of GDP
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Consiliul fiscal în România (1)

GaranŃii privind independenŃa
• Membri desemnaŃi de instituŃii independente
• FinanŃare asigurată din fonduri publice
• Criterii severe de compatibilitate
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Consiliul fiscal în România (2)

Sferă largă de atribuŃii (pozitive şi normative)
• Evaluarea proiecŃiilor macroeconomice şi a celor privind
veniturile bugetare
• Evaluarea pachetelor de măsuri (inclusiv a programelor
electorale)
• Analiza evoluŃiilor fiscal-bugetare şi a execuŃiei bugetare
• Monitorizarea respectării regulilor fiscale
• Opinii / recomandări privind politica fiscală
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