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Ref.: Petiția nr. 1870/2012, adresată de Andreas Ebert, de cetățenie germană, 
privind exodul de creiere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul propune un mod de atenuare a impactului asupra țărilor europene cauzat de 
exodul de creiere. El indică faptul că unul dintre posibilele rezultate ale globalizării este acela 
că rezidenții unei țări A, care a investit în educația și formarea lor, se mută ulterior într-o țară 
B, în care competențele lor de specialitate pot, de exemplu, să atragă recompense financiare 
mai mari, permițând țării B să beneficieze de investițiile făcute de țara A, în timp ce țara A 
pierde veniturile fiscale, rămânând cu mai puține resurse pe care să le dedice educației. În 
vederea remedierii acestei probleme, petiționarul recomandă instituirea unui sistem fiscal 
„pigovian” conceput pentru corectarea dezechilibrelor pieței create de costurile sociale, cu 
alte cuvinte, să se remedieze „efectele externe” sau „externalitățile”. Petiționarul ilustrează 
aceasta prin intermediul unui exemplu de calcul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiționarul, cetățean german, sugerează o compensație financiară pentru țările care sunt 
afectate de exodul de creiere. Mai întâi, petiționarul descrie problema: țara A dedică părți 
importante din bugetul său pentru educația și formarea populației sale. Cu toate acestea, 
rezidenții țării respective se mută ulterior într-o țară B, în care competențele și calificările lor 
pot să atragă recompense financiare mai mari, permițând țării B să beneficieze de investițiile 
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făcute de țara A, prin impozitul aplicat veniturilor imigranților. Petiționarul susține că, prin 
urmare, țara B ar fi un „profitor” și ar beneficia de avantaje în materie de costuri (o sarcină 
fiscală mai mică din cauza unor costuri mai mici pentru educație), care au la bază efecte 
externe. În consecință, țara A nu va mai putea să finanțeze educația, iar eșecul pieței care 
rezultă ar crea ineficiență. 

Ulterior, petiționarul furnizează o propunere de remediere a problemei. Potrivit petiționarului, 
principala problemă constă în faptul că impozitele pe venit sunt percepute în țara de angajare, 
și nu în țara care a furnizat educația și formarea, astfel, rezultând baza pentru un venit mai 
mare. Petiționarul sugerează eliminarea acestei externalități prin introducerea unui impozit 
„pigovian” care să fie perceput tuturor rezidenților din țara B care apoi ar fi transferat țării A. 
De asemenea, petiționarul furnizează o formulă detaliată de calcul pentru valorile unui astfel 
de impozit necesare pentru a acoperi externalitățile.

Observațiile Comisiei

(a) Definiția impozitului „pigovian”

Un impozit „pigouvian” (scris și „pigovian”) este un impozit aplicat unei activități de piață 
care generează externalități negative (costuri pentru altcineva). Impozitul este menit să 
corecteze rezultatele ineficiente de pe piață și le corectează fiind egal cu externalitățile 
negative. În prezența unor externalități negative, costul social al unei activități de piață nu este 
acoperit de costul privat al activității. În acest caz, rezultatele de pe piață nu sunt eficiente și 
pot duce la consumul excesiv al produsului. Un exemplu citat adesea de astfel de externalitate 
privește poluarea mediului.

Un impozit „pigouvian” se bazează în mod normal pe consumul sau pe utilizarea de resurse, 
de exemplu, în ceea ce privește chestiunile legate de tutun sau mediu; prin urmare, un impozit 
„pigouvian” are în mod normal caracteristicile unui impozit indirect (de exemplu, TVA sau 
accize). Cu toate acestea, se înțelege că impozitul „pigouvian”, în contextul compensației 
pentru exodul de creiere, ar fi perceput în plus față de impozitele pe venit, generând suma 
calculată în prealabil pentru compensația care trebuie plătită de țara B țării A. Prin urmare, 
utilizarea impozitului „pigouvian” în contextul descris ar corespunde unui impozit direct. 

Din motive evidente, este greu de crezut că statele membre ar introduce unilateral un astfel de 
impozit „pigouvian”, în special, deoarece veniturile obținute din acest impozit ar fi transferate 
către un alt stat membru. 

(b) Analiză 

În stadiul actual de dezvoltare a dreptului Uniunii, este în vigoare o legislație limitată în 
domeniul impozitării directe, care în mod esențial ține de competența statelor membre. Statele 
membre sunt libere să își structureze și să își conceapă propriile regimuri fiscale în funcție de 
nevoile lor financiare și de obiectivele de politică, să stabilească legăturile necesare pentru 
exercitarea drepturilor lor de impozitare și să decidă ce să impoziteze și la ce valoare. Cu toate 
acestea, în exercitarea competențelor lor, statele membre trebuie să își respecte obligațiile lor 
din tratatele privind UE. În special, statele membre nu au voie să discrimineze pe bază de 
naționalitate sau să discrimineze şi să discrimineze în continuare resortisanții statelor membre, 
inclusiv propriii săi resortisanți, care își exercită libertățile în temeiul tratatelor UE. Nu pot 
nici limita în mod nejustificat aceste libertăți.
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Astfel, este îndoielnic dacă, în acest stadiu, un astfel de impozit „pigouvian” ar putea fi 
justificat în temeiul tratatului în vigoare, pe baza unei acțiuni legislative.

Din punct de vedere practic, de asemenea, ar fi dificil să se imagineze unanimitatea necesară 
pentru ca o astfel de inițiativă să fie adoptată de Consiliu. În mod sigur există state membre 
din care multe persoane cu înalte calificări pleacă în alt stat membru pentru a căuta locuri de 
muncă cu salarii mai mari. Cu toate acestea, aceleași țări care primesc astfel de angajați din 
alte state membre reclamă același fenomen de pierdere de persoane cu înalte calificări în 
favoarea altor țări, în special din afara UE, precum Suedia, Norvegia și, în special, Statele 
Unite ale Americii. Prin definiție, aceste țări nu ar intra în domeniul de aplicare al unui astfel 
de sistem de compensații pentru exodul de creiere. Acesta ar putea afecta în mod negativ 
competitivitatea societăților care se stabilesc în Uniunea Europeană în ansamblu, întrucât 
impozitul „pigouvian” ar crește costul forței de muncă prin perceperea unor impozite 
suplimentare. 

De asemenea, ar trebui să se aibă în vedere că situația se poate schimba în timp, iar statele 
membre care în mod tradițional erau țări „de emigrare” se transformă în țări „de imigrare”. În 
plus, ar trebui să se țină seama și de transferurile de numerar către țările de origine ale 
lucrătorilor care adesea reprezintă un procent important din PIB-ul țărilor respective. De 
asemenea, în cazul în care astfel de persoane cu înalte calificări se întorc în țara lor de origine 
cu studii și experiență suplimentare dobândite în țara de angajare, statul membru de origine ar 
trebui să furnizeze compensații pentru astfel de calificări. 

Aceste considerente ilustrează că o astfel de compensație pentru exodul de creiere ar genera 
chestiuni care depășesc pledoaria petiționarului.

Concluzie

Prin urmare, Comisia ajunge la concluzia că o inițiativă legislativă în concordanță cu 
sugestiile petiționarului ar fi problematică atât în ceea ce privește temeiul juridic, cât și 
șansele de aprobare de către statele membre.


