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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în 
redresare
(XXXX/2010(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 12 august 2009 intitulat 
„Finanțele publice în UEM - 2009” (SEC(2009)1120),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2009 privind sustenabilitatea pe 
termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare (COM(2009)0545),

– având în vedere recomandarea Comisiei din 28 ianuarie 2009 în vederea unei recomandări 
a Consiliului cu privire la actualizarea în 2009 a orientărilor generale ale politicilor 
economice ale statelor membre și ale Comunității și cu privire la aplicarea politicilor de 
ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2009)0034),

– având în vedere Rezoluția sa din 18 noiembrie 2008 privind UEM@10: bilanțul celor 10 
ani de Uniune Economică și Monetară și provocările viitoare1,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la un plan european de 
relansare economică2,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 ianuarie 2009 referitoare la finanțele publice în UEM 
2007-20083,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2008 referitoare la raportul anual al BCE pentru 
20074,

– având în vedere recomandările summitului de la Pittsburgh, invitând la menținerea 
eforturilor de sprijin a creșterii economice în condițiile în care relansarea nu este 
consolidată,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Comisia și-a manifestat, în comunicarea sa, îngrijorarea cu privire la impactul 
negativ asupra potențialului de creștere economică și asupra deficitelor publice a 
îmbătrânirii demografice și a tendinței de creștere a cheltuielilor sociale în PIB pe termen 
lung;

B. întrucât proiecțiile din comunicare se bazează pe ipoteze în mod necesar evolutive în 
perspectiva anului 2060;

                                               
1 JO C 16 E, 22.1.2010, p. 8.
2 Texte adoptate, P6_TA(2009)0123.
3 Texte adoptate, P6_TA(2009)0013.
4 Texte adoptate, P6_TA(2008)0357.



PE438.509v03-00 4/9 PR\804874RO.doc

RO

C. întrucât statele membre au consimțit să depună eforturi pentru reducerea cheltuielilor 
curente, să-și gestioneze cheltuielile medicale și să-și reformeze sistemele de sănătate și 
de pensii;

D. întrucât, în cursul anului 2009, deficitele și ratele de îndatorare ale tuturor statelor membre 
au crescut din cauza reducerii conjuncturale a veniturilor fiscale și a aplicării măsurilor 
excepționale de relansare recomandate de Comisie;

E. întrucât datoria publică face obiectul unui rating de piață efectuat de către aceleași agenții 
de rating care au subevaluat riscurile valorilor mobiliare private înainte de criza 
financiară;

F. întrucât Comisia afirmă că nu există o definiție clară pentru noțiunea de datorie 
sustenabilă1, dar întrucât Comisia încearcă să propună un criteriu de sustenabilitate;

G. întrucât rata de creștere pe termen lung este influențată de investițiile pe termen scurt ale 
întreprinderilor;

H. întrucât economiile cu cel mai mare aport la PIB-ul european suferă mai degrabă de un 
exces de economii și întrucât amenințarea deflaționistă nu dispărut din Uniunea 
Europeană, în acest context;

I. întrucât stimulentele fiscale favorabile agenților economici cu puternică înclinație spre 
economii sunt de natură să alimenteze un excedent de economii, care stă la baza formării 
bulelor financiare;

J. întrucât evoluțiile demografice depind de evoluția ratei de fecunditate și de mișcările 
migratorii;

K. întrucât beneficiile sanitare și macroeconomice ale unei scăderi a contribuției obligatorii la 
protecția socială sunt nesigure;

L. întrucât cererea pentru un stat social rămâne importantă în anumite state membre și 
întrucât acest fapt nu a dăunat în trecut, în mod necesar, dinamismului lor economic,

Ce strategie la ieșirea din criză?

1. atrage atenția asupra efectelor dăunătoare ale unei abandonări premature a măsurilor de 
sprijin în ceea ce privește degradarea condițiilor de muncă, a capitalului uman și a puterii 
de cumpărare;

2. subliniază că, într-o situație de subutilizare cronică a capacităților de producție, măsurile 
structurale ar avea un efect prea slab în absența unui sprijin acordat cererii, întrucât 
întreprinderile, ale căror capacități sunt subutilizate, ar avea prea puține motive să 
investească;

                                               
1 Document de lucru însoțind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 14 octombrie 
2009 privind sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare.
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3. consideră că Comisia trebuie să definească indicatorii unei „economii redresate”, pentru a 
se determina în ce moment încep să se aplice măsurile la ieșirea din criză, cum ar fi 
momentul în care economia a atins rata sa normală de utilizare a capacităților de 
producție;

4. propune Comisiei să stabilească o regulă simplă, permițând fiecărui stat membru să dea 
curs liber stabilizatorilor săi automați: să autorizeze măsuri „neconvenționale” atâta timp 
cât utilizarea capacităților de producție se situează sub rata normală și să solicite celorlalte 
state membre să încerce realizarea echilibrării bugetare, prin afectarea de excedente de la 
bugetul primar în scopul rambursării datoriilor, odată ce economia se îndreaptă către 
utilizarea deplină a capacităților;

Cum se definește sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice?

5. susține, deopotrivă cu Comisia, că „expansiunea bugetară reușită care vizează 
contracararea recesiunii și sustenabilitatea [finanțelor publice] pe termen lung sunt 
compatibile”;

6. consideră că, în situații de dezechilibru între economii și investiții, politica bugetară 
trebuie să fie capabilă să convertească, prin împrumuturi, economiile disponibile în 
cheltuieli de investiții, îndeosebi în favoare unei evoluții a Uniunii Europene către o 
economie ecologică;

7. subliniază că cheltuielile publice și sociale nu reprezintă doar cheltuieli neproductive, dar 
au și un impact pozitiv asupra acumulării de capital fizic și uman, precum și asupra cererii 
reale;

8. subliniază că augmentarea ratei de creștere potențială ce ar rezulta ar fi de natură să 
destindă constrângerea de finanțare a respectivelor cheltuieli, grație veniturilor fiscale 
induse;

9. subliniază că „amortizoarele sociale” reprezentate de regimurile de protecție socială s-au 
dovedit deosebit de eficiente pe timp de criză și că este posibilă menținerea acestora, mai 
ales prin extinderea bazei de finanțare;

10. reamintește că echilibrul pe termen lung al sistemelor obligatorii de pensii depinde nu 
numai de evoluția demografică, ci și de productivitatea activelor (care influențează rata de 
creștere potențială), precum și de proporția din PIB dedicată finanțării respectivelor 
sisteme de pensii;

11. reamintește că costurile datoriei cresc atunci când ratele reale ale dobânzii sunt superioare 
ratelor de creștere ale PIB-ului și că deficitele pot fi viabile numai dacă nu presupun un 
transfer insuportabil al costurilor la nivelul agenților economici care le suportă;

12. consideră că nivelul ratelor dobânzii asociate împrumuturilor de stat reprezintă principalul 
criteriu de măsurare a sustenabilității datoriei pe termen scurt;
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13. observă că piețele și agențiile de rating sunt susceptibile de a supraevalua riscurile 
asociate deținerii de obligațiuni de stat, după cum au subevaluat riscurile asociate 
achiziționării de valori mobiliare private anterior crizei;

Cum trebuie evaluată datoria publică?

14. solicită Comisiei să inițieze studii care să permită evaluarea calității datoriei publice a 
statelor membre, de care depinde nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile de stat, în 
vederea îmbunătățirii informațiilor aflate la dispoziția agențiilor de rating;

15. sugerează Comisiei, îndeosebi, să evalueze efectele cheltuielilor fiscale angajate de către 
statele membre pentru relansarea propriilor economii, din punct de vedere al impactului 
asupra producției și asupra veniturilor publice;

16. sugerează utilizarea termenului de „deficit excesiv” în cazurile în care cheltuielile sau 
stimulentele fiscale greșit angajate agravează datoria, lipsind statul de resurse importante 
și fără să producă efectul scontat prin legile privind finanțele asupra creșterii și asupra 
veniturilor fiscale induse;

17. reamintește că pactul de stabilitate și de creștere a fost revizui în 2005 în vederea adoptării 
de facto  a principiilor unei politici macroeconomice anticiclice, care însă s-au dovedit 
fără succes în fața crizei;

18. solicită Comisiei să formuleze recomandări cu privire la reducerea deficitelor, compatibile 
cu principiul de gestiune anticiclică a finanțelor publice;

19. solicită reținerea deficitului structural drept indicator capabil să determine sustenabilitatea 
pe termen lung a finanțelor publice;

20. solicită utilizarea unui indicator  privind rata de îndatorare structurală, cum ar fi rata 
„datorie/activele statului” sau „datorie netă/PIB”, pentru a determina gradul de 
solvabilitate al statelor membre;

°

°         °

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Coordonarea politicilor conjuncturale și a reformelor structurale

Execuția politicii bugetare reprezintă o parte importantă a politicii economice a statelor 
membre. Pactul de stabilitate și de creștere limitează însă competențele acestora, 
nepermițându-le să desfășoare politici discreționare. Revizuirea pactului, în 2005, a definit 
circumstanțele excepționale în care aceste limite pot fi temporar depășite, pentru a permite 
curs liber stabilizatorilor automați. În prezent, este necesar să definească indicatorii unei 
„economii redresate”, pentru a se determina în ce moment încep să se aplice măsurile la 
ieșirea din criză. Economiștii convin în general asupra faptului că o economie ce își folosește 
pe deplin mijloacele de producție reprezintă o economie redresată. În realitate, această situație 
survine când rata de utilizare a echipamentelor de producție depășește 85%. Putem așadar 
considera că, sub un anumit prag de creștere, sunt necesare măsuri de stimulare bugetară și 
monetară.

Cât privește situația economică a Uniunii Europene, anul 2009 a fost marcat de un recul al 
producției și de rate de utilizare a capacităților de producție extrem de scăzute, în medie 71%. 
Relansarea este cu atât mai fragilă, cu cât se datorează stocurilor înregistrate de întreprinderi 
și creșterii ușoare a exporturilor; În cea mai mare parte a țărilor UE consumul stagnează iar 
investițiile rămân nesemnificative, din cauza scăderii comenzilor. Aceasta rezultă într-o 
scădere a potențialului de creștere al economiilor europene.

Pentru a determina momentul în care politicile la ieșirea din criză ar trebui să devină efective, 
Comisia ar trebui să fixeze o regulă simplă. Atâta timp cât utilizarea capacităților de producție 
se situează sub rata normală, trebuie menținute măsurile neconvenționale. În momentul în 
care economia atinge acest prag, pot fi recomandate măsuri de asigurare a echilibrului bugetar 
(cum ar fi afectarea de excedente de la bugetul primar în scopul rambursării datoriilor).

2. În căutarea unui criteriu de sustenabilitate a finanțelor publice

Comunicarea Comisiei recunoaște necesitatea menținerii măsurilor neconvenționale atâta 
timp cât economia nu s-a relansat și pune problema sustenabilității pe termen lung a finanțelor 
publice.
Astfel, după cum subliniază Comunicarea,  nu există o definiție clară pentru noțiunea de 
datorie sustenabilă1 și nu există o limită superioară definită pentru nivelurile de îndatorare 
sustenabilă. Limitele sustenabilității diferă în funcție de țară și perioade2. Totuși, Comisia 
încearcă să propună un criteriu de sustenabilitate, pentru ca datoria să nu dăuneze „capacității 
guvernului de a furniza serviciile publice necesare, [...] și capacității de a ajusta politicile ca 
răspuns la provocările noi”. Comisia este îngrijorată de impactul negativ al îmbătrânirii 
demografice asupra potențialului de creștere și asupra deficitelor publice și de tendința de 
creștere a cheltuielilor sociale.
                                               
1 Document de lucru însoțind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 14 octombrie 
2009 privind sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare.
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 14 octombrie 2009 privind sustenabilitatea 
pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare.
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Comunicarea Comisiei încearcă să determine, în perspectiva anului 2060, evoluția 
cheltuielilor și a taxelor ce vor trebui implementate în țările UE pentru ca datoria publică să 
rămână în limitele acceptabile propuse de 60% din PIB, pe parcursul întregii perioade.

Proiecțiile din comunicarea Comisiei se bazează pe ipoteze necesar evolutive pe termen lung. 
Rata de creștere pe termen lung este însă influențată de deciziile de investiție ale 
întreprinderilor pe fiecare succesiune de termen scurt, iar aceste decizii depinde ele înseși de 
politicile discreționare implementate de autorități. Astfel, politicile macroeconomice adecvate 
pot augmenta rata de creștere potențială și pot să destindă constrângerea de finanțare a 
regimurilor de protecție socială. Printre altele, evoluțiile demografice depind de evoluția 
aleatorie a ratei de fecunditate și de mișcările migratorii. Totodată, această „constrângere” de 
finanțare a cheltuielilor sociale depinde de cererea socială de bunuri publice și de gradul de 
acceptabilitate a contribuțiilor obligatorii. Aceasta cererea socială rămâne importantă în 
anumite state membre și nu a dăunat în trecut, în mod necesar, dinamismului lor economic. În 
prezent se recunoaște eficacitatea „amortizoarelor sociale” ale modelului social european, 
deosebit de utile pe timp de criză. În consecință, este posibilă dezvoltarea și modernizarea 
acestora, prin redefinirea ariei lor de acțiune și a bazei de finanțare.

Așadar în această succesiune de termene scurte trebuie pusă problema datoriei publice. În 
această privință, deficitele sunt de dorit în situații de dezechilibru între economii și investiții. 
Politicile publice trebuie, în acest caz, să mobilizeze economiile disponibile prin intermediul 
împrumuturilor, pentru a putea finanța cheltuielile de investiții.  Un astfel de dezechilibru 
exista, în stadiu incipient, încă înainte de declanșarea crizei de lichidități în octombrie 2008; 
creșterea UE a înregistrat valori negative în al doilea trimestru al lui 2008, iar rata de creștere 
în zona euro a rămas inferioară ratei sale potențiale de la începutul deceniului.

Pentru a relansa investițiile, politica bugetară este recomandabilă în statele membre ce 
înregistrează un exces de economii. Deficitele sunt suportabile atunci când finanțarea lor nu 
exercită presiune asupra ratelor dobânzii ale împrumuturilor de stat și atunci când nu presupun 
un transfer insuportabil al costurilor către contribuabili. Însă costurile cresc atunci când ratele 
reale ale dobânzii sunt superioare ratei de creștere a economiei. Din acest motiv, nivelul ratei 
dobânzii reprezintă, atunci când este scăzut, principalul criteriu de măsurare a sustenabilității 
datoriei pe termen scurt.

Capacitatea de împrumut a statelor membre depinde printre altele de atitudinea agențiilor de 
rating. Experiențele recente demonstrează că acestea sunt susceptibile de a supraevalua sau de 
a subevalua riscurile. Agențiile nu vor acorda un rating AAA decât atunci cât statele emitente 
sunt solvabile. Ratingul acordat va fi cu atât mai bun, cu cât datoria finanțează deficite vectori 
de creștere și venituri fiscale viitoare. Din acest motiv este importantă inițierea de studii de 
către Comisie, prin care să se poată evalua calitatea datoriilor, iar Comisia să sancționeze 
statele membre care ar fi tentate să supraestimeze perspectivele de creștere pentru a putea 
practica pe ascuns deficite recesive.

3. Identificarea datoriilor „pozitive” și a celor „negative”

În aplicarea recomandărilor Comisiei, statele membre s-au angajat de la intrarea în vigoare a 
monedei euro să reducă cheltuielile de funcționare și să reformeze regimurile de pensii. Odată 
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cu criza, în cursul anului 2009, deficitele și ratele de îndatorare ale tuturor statelor membre au 
crescut substanțial.

Creșterea deficitelor nu provine doar din aplicarea măsurilor de relansare economică. Această 
are drept cauză primară încetinirea mecanică a veniturilor fiscale. Ține și de eficacitatea 
politicilor bugetare, măsurabilă prin prisma realizării obiectivelor pe care și le fixează. Un 
deficit important poate finanța o creștere economică, sursă de venituri fiscale și de revenire la 
echilibru. Aceasta este logica stimulentelor neconvenționale recomandate de către Comisie.

În schimb stimulentele fiscale greșit angajate pot avea un efect neglijabil asupra creșterii 
economice. Aceste cheltuieli fiscale agravează în plus datoria publică. Este vorba, prin 
urmare, de deficite recesive. Datoria „negativă” exercită presiune asupra gospodăriilor a căror 
înclinație către economii este zero, acestea achitând datoria fără să beneficieze de dobânzile la 
aceasta. Întrucât deficitele afectează mai ales gospodăriile care au avut cel mai mult de suferit 
în timpul crizei, trebuie urgent identificate și neutralizate deficitele recesive.

4. Viitorul pactului de stabilitate

Cu ocazia Tratatului de la Maastricht au fost definite deficitele și rata de îndatorare permise, 
prin stabilirea unei medii a deficitelor și a ratelor de îndatorare ale țărilor participante la 
Sistemul Monetar European. Revizuirea pactului de stabilitate în 2005 presupune adoptarea 
implicită a principiilor unei politici macroeconomice anticiclice. Astfel de principii apar ca 
adecvate îndeosebi în perspectiva unei sustenabilități pe termen lung a finanțelor publice. 
Comisia ar putea formaliza explicit această regulă a gestiunii anticiclice. Prin urmare, 
Comisia trebuie să formuleze recomandări clar compatibile cu aceste principii, evitând fixarea 
unor termene prea ambițioase pentru revenirea la starea de echilibru.

Întrucât este vorba de criterii ce pot măsura sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor 
publice, indicatorul de deficit structural este cel mai adaptat pentru o evaluare pe termen lung, 
întrucât permite evaluarea situației finanțelor publice independent de efectele conjuncturale. 
În fine, este recomandabil un indicator al ratei de îndatorare structurale, rata „datorie/activele 
statului” sau „datorie netă/PIB”, pentru a determina gradul de solvabilitate al statelor membre.


