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A balanced public financial system is the key to a flourishing country. 

The following paper presents the Excessive Deficit Procedure initiated by 
European Union bodies with the aim of correcting the non-compliance of 
Member States in what concerns the thresholds regarding general budget 
deficit and public debt. The first part of the paper offers a short analysis of the 
general budget deficit in European Union while the second part focuses on 
legal aspects of Excessive Deficit Procedure and its requirements. In the end, 
the Excessive Deficit Procedure in Ireland, Great Britain and Greece is 
described for a better understanding of the concept implementation and its 
implications. 
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1. Introducere 
 

  Deficitul bugetar general este definit în Tratatul de la Maastricht 
ca fiind “necesarul net de finanţare, aşa cum a fost definit de sistemul 
european al conturilor economice integrate” [5]. 

 Deficitul bugetar reprezintă diferenţa dintre veniturile şi 
cheltuielile sectorului guvernamental general. Sectorul general 
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guvernamental cuprinde subsectorul central, de stat, local şi fondul de 
securitate socială. [4] 

 Potrivit Tratatului de la Maastricht, orice deficit mai mare de 3 
% din PIB este considerat deficit bugetar excesiv. În literatura de 
specialitate sunt menţionaţi anumiţi factori economici, politici (alegeri 
electorale, nivel de fragmentare, tipologia guvernului etc.) şi factori 
instituţionali care pot influenţa deficitul bugetar excesiv.  

 Dintre aceştia putem aminti factorii economici care pot fi la 
baza deficitelor bugetare excesive, şi anume [1]:  

 
• Datorii bugetare ridicate; 
• Rata crescută a şomajului; 
• Dobânda (justificată de creşterea dobânzii în cheltuielile cu 

datoria publică) 
• Rata inflaţie şi 
• Nivel scăzut al creşterii economice.  

  
2. Evoluţia deficitului bugetar în Uniunea Europeană 

 
Deficitul bugetar al Uniunii Europene a înregistrat o scădere 

considerabilă până în 2007 ajungând de la - 3,2 % din PIB în 2003 la       
- 0,9 % din PIB.  

Datorită recesiunii a crescut la - 2,4 % din PIB în 2008și la  - 
6,9 % din PIB în 2009. În următorii trei ani se observă o îmbunătăţire, 
deficitul bugetar ajungând în 2012 la - 3,9 % din PIB.  

Cele mai afectate state au fost Irlanda, Grecia şi Marea 
Britanie. 

 Irlanda a înregistrat cea mai mare creştere a deficitului bugetar 
în 2010 cu o valoare de -30,6 % din PIB. Productivitatea muncii a 
stagnat, inflaţia era ridicată, iar creşterea economică a devenit 
dependentă de piaţă imobiliară. De cealaltă parte a economiei, 
creşterile salariale ameninţau competitivitatea.  

Până în 2006, cu toate că finanţele publice păreau relativ 
solide, situaţia era înşelătoare deoarece majoritatea veniturilor statului 
erau legate de piaţă imobiliară.  

Veniturile asociate cu piaţa imobiliară includeau nu numai taxe 
de timbru şi taxa pe profiturile realizate din vânzarea investiţiilor 
capitale, ci şi foarte important, o taxă pe valoare adăugată plătită de 
dezvoltatori, precum şi impozit pe venit plătit de muncitorii din sectorul 
de construcţii care era foarte extins. 
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 Baza de impozitare era foarte restrânsă şi dependentă în mare 
parte de boom-ul economic de pe piaţa imobiliară.  

 Pentru a evita această perspectivă, la data de 29 noiembrie 
2010, guvernul Irlandei a negociat un pachet de asistenţă financiară cu 
Uniunea Europeană şi Fondul Monetar internaţional în valoare de 85 

 

 

Fig. 1 
 
Evoluția  
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miliarde de euro (incluzând o contribuţie proprie a Irlandei de 17,5 
miliarde euro) [3]. 

 Până la sfârşitul anului 2012 deficitul bugetar al Irlandei a fost 
redus până la - 8,2 % din PIB. 

  

 

Fig. 2 
 
Deficitul bugetar  
maxim  
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 (% din PIB) 
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 Grecia a înregistrat în 2009 o creştere a deficitului bugetar cu 
180,35 % raportat la anul 2003 când a avut un deficit bugetar de - 5,6 
% din PIB, ajungând la - 15,7 % din PIB. În 2012, după implementarea 
unor măsuri de austeritate precum creşterea taxelor şi scăderea 
cheltuielilor bugetare, Grecia a ajuns la un deficit bugetar de - 9,0 % din 
PIB.  

  
 Marea Britanie este a treia ţară care înregistrează în 2009 un 

deficit bugetar excesiv cu - 11,4 % din PIB datorită crizei financiare, 
duratei recesiunii şi a taxei pe valoare adăugate pe casele de vacanţă 
şi a ajutorului pentru şomeri acordat pentru a lupta împotriva efectelor 
recesiunii [6]. 

 
3. Procedura aplicabilă deficitelor excesive.  
Aspecte legislative 
 

 Procedura Deficitului Excesive urmează o procedură pas cu 
pas care este evidențiată în articolul 126 din Tratatul Uniunii Europene. 
 Această procedură este demarată când un stat membru 
(Comisia Europeană): 

 
• a încălcat sau riscă să încalce limita de deficit maxim de 3 

% din PIB sau 
 

• a încălcat regula datoriei, având o datorie publică de peste 
60 % din PIB, care nu scade într-un ritm satisfăcător. Asta 
înseamnă că discrepanța dintre nivelul datoriei publice a 
țării și  nivelul de referință de 60 % trebuie sa fie redus cu 
1/20 anual (în medie în decursul a trei ani). 
 

 “Pentru determinarea dacă o încălcare numerică ar trebui să 
ducă la deschiderea procedurii de deficit excesiv, legislația specifică 
faptul ca toți factorii relevanți trebuie luați în considerare.  

 O atenție specială trebuie acordată țărilor a căror situație 
financiară s-a înrăutățit datorită evenimentelor excepționale aflate în 
afara controlului lor, precum dezastre naturale sau ca rezultat a unei 
crize economice, dar cu condiția ca excesul față de deficit sa fie 
apropiat de valoarea de referință și temporar” [2]. 

 Nerespectarea recomandărilor Consiliului European la 
recomandarea Comisiei Europene poate duce, în ultimă instanţă, la 
sancţiuni de 0,2 % din PIB plus o componentă variabilă de până la 0,5 
% din PIB aplicate statului membru [2]. 
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4. Procedura aplicabilă deficitelor excesive în Irlanda, 
 Grecia şi Marea Britanie 

 
Dat fiind situaţia specială în care se regăsesc Irlanda, Grecia şi 

Marea Britanie, în continuare va fi descrisă procedura aplicabilă 
deficitelor excesive pentru aceste ţări. 

 
 a. Irlanda 
 
În ceea ce priveşte Irlanda, în raportul Comisiei Europene din 

data de 18.02.2009 în conformitate cu Art. 126.3 din Tratatul Uniunii 
Europene se stipulează demararea procedurii aplicabile deficitelor 
excesive întrucât  potrivit anexei programului de stabilitate transmis de 
autorităţile irlandeze în 2008, deficitul bugetar general în Irlanda a ajuns 
la - 6,3 % din PIB, depăşind limita maximă de - 3,0 % din PIB în timp ce 
datoria publică a rămas la 40,6 % sub limita de 60 % însă cu peste 16 
% mai mult decât în anul financiar 2006-2007, din care în jur de 9 % 
era datorat creşterii depozitelor bancare [7]. 

Comisia Europeană a emis o opinie privind existenţa deficitului 
bugetar excesiv în Irlanda, iar potrivit previziunilor realizate de serviciile 
Comisiei, situaţia urma să se înrăutăţească şi în ceea ce priveşte 
datoria publică, depăşind maximul permis de 60 % din PIB până în 
2010 dacă măsuri efective nu ar fi luate [8]. 

Consiliul Europei, la recomandarea Comisiei Europene, a emis 
în 2009 două recomandări în care este specificat termenul limită în 
vederea luării măsurilor pentru încetarea situaţiei de deficit bugetar 
excesiv în Irlanda. Printre recomandări se numără implementarea de 
reforme pentru a reduce nivelul cheltuielilor pentru următorii ani, 
reconsiderarea priorităţilor de investiţie în concordanţă cu schimbările 
din mediul economic, creşterea bazei de impozitare pentru a crea 
fluxuri de venituri mai sustenabile şi alinierea lor în vederea reducerii 
cheltuielilor, precum şi reformarea sistemului de securitate socială [9]. 

În ciuda măsurilor luate de către autorităţile irlandeze în 
conformitate cu recomandările făcute de Comisia Europeană şi 
Consiliul European, datorită impactului avut de criză economică asupra 
veniturilor statului, termenul limită pentru încetarea deficitului bugetar a 
fost prelungit din 2013, până în 2014, iar apoi până în 2015 [10]. 

 
b. Grecia 
 
Începând cu anul 2009, datorită încălcării limitei  datoriei 

publice impuse de Pactul de Stabilitate şi Creştere de maxim 60 % din 
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PIB, cu o datorie publică de 98,4 % din PIB [11], Comisia Europeană a 
demarat procedura aplicabilă deficitelor excesive. În ceea ce priveşte 
deficitul bugetar general, în urma implementării măsurilor recomandate 
de Comisia Europeană, acesta a scăzut de la – 15,7 % din PIB în 2009 
la  - 9 % din PIB în 2012 [12]. 

 
În 2010, Consiliul a emis o decizie în care se constată că 

autorităţile elene nu au luat măsuri efective ca răspuns la 
recomandarea Consiliului emisă în 2009 în vederea încetării situaţiei de 
deficit excesiv [13].  

Notificarea trimisă Greciei de către Consiliul European 
recomandă luarea unor măsuri urgente până la sfârşitul anului 2010 
precum crearea unui fond de rezervă pentru cheltuieli neprevăzute care 
să cuprindă 10 % din creditele bugetare (altele decât salarii şi pensii), 
reducerea cheltuielilor cu salariile, inclusiv prin înghețarea salariilor 
nominale de la nivelul administraţiei centrale şi locale, implementarea 
unor politici de reduceri de personal şi reducerea alocaţiilor speciale 
acordate funcţionarilor publici, precum şi adoptarea de reduceri 
nominale ale transferurilor plătite de securitatea socială, inclusiv prin 
măsuri de limitare a indexării beneficiilor și drepturilor [14]. Totuşi 
măsurile impuse nu au fost de ajuns pentru atingerea obiectivelor 
impuse. 

 
Ultima decizie a Consiliului European din 2012 stabileşte ca 

termen limită de încetare a deficitului excesiv până cel târziu în anul 
2016. Grecia se află sub atenta supraveghere fiscală fiind nevoită să ia 
măsuri efective de pentru încetarea situaţiei existente. O reformă 
fiscală a impozitelor pe venit  şi impozitelor pe profit în vederea 
simplificării sistemului fiscal, mărirea bazei de impozitare şi eliminarea 
scutirilor şi regimurilor preferenţiale este necesar a fi adoptată.  

De asemenea este indicată adoptarea unui nou Cod de 
Procedură Fiscală şi îmbunătăţirea sistemului de audit financiar [5]. 

 
c. Marea Britanie 
 
Începând cu anul 2008, Marea Britanie a intrat în procedura 

aplicabilă deficitelor bugetare excesive înregistrând un deficit bugetar 
general de – 5 % din PIB şi o datorie publică de 51,9 % din PIB, cu 8,2 
% din PIB mai mare decât în anul precedent.  

Situaţia deficitului bugetar s-a înrăutăţit în următorii doi ani (-
11,4 % din PIB în 2009 şi - 10,1 % din PIB în 2010) conducând la 
decizia Consiliului European care a concluzionat că măsurile luate de 
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Marea Britanie au fost neadecvate. În ceea ce priveşte nivelul datoriei 
publice s-a constatat o creştere de la an la an ajungând în 2012 la 
valoarea de 88,7 % din PIB [12]. 

Marea Britanie intenţionează să remedieze situaţia prin 
implementarea programului « Operaţional Efficiency Program » care 
are ca scop scăderea cheltuielilor bugetare prin transferul de bune 
practici din sectorul privat către sectorul public [16].  

Ultimul termen stabilit de către Comisie în vederea încetării 
situaţiei de deficit excesiv este anul financiar 2014-2015.   

Consiliul European recomandă îmbunătăţirea cadrului fiscal 
menţionând că în situaţia în care programul implementat de Marea 
Britanie nu va avea efectul previzionat este puţin probabil ca Marea 
Britanie să iasă de sub procedura aplicabilă deficitelor bugetare 
excesive [17]. 

 
5. Concluzii 
 
■ În vederea menţinerii stabilităţii economice, Uniunea 

Europeană, prin Tratatul de la Maastricht impune menţinerea deficitului 
bugetar şi a datoriei publice în limitele a - 3 % din PIB, respectiv 60 % 
din PIB. 

  
■ Statele membre care încalcă aceste valori de referinţă intră 

sub atenta supraveghere a Comisiei Europene în vederea adoptării de 
măsuri care să ducă la încetarea situaţiei de deficit bugetar excesiv, fie 
că ţine de deficitul bugetar efectiv, fie că este datorat datoriei publice 
sau ambele situaţii.  

 
■ Marea Britanie, Irlanda şi Grecia au fost cele mai afectate de 

criză economică din 2008 ducând la un nivel foarte ridicat al deficitului 
bugetar, respectiv datoriei publice  care a necesitat intervenţia 
organismelor supranaţionale pentru remedierea situaţiei. În ciuda 
intervenţiei promptă a Uniunii Europene, măsurile luate nu au fost 
întotdeauna de ajuns, în anumite situaţii fiind implementate ineficient de 
către statele membre,  necesitând un plan de acţiune mult mai elaborat 
fapt ce a determinat prelungirea termenului limită iniţial de încetare a 
situaţiei de deficit excesiv.  
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