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 Germania Franta 
Concluzii Pe fondul fundamentelor interne puternice, o revenire a 

activității în Germania este așteptata în a doua jumătate a anului 
2013. O revenire mai robusta este blocata de slăbiciunea continuă 
a investițiilor de afaceri, în principal de cele legate de 
incertitudinea perspectivelor și politicilor pentru zona euro, în 
ciuda progreselor înregistrate până în prezent. O ușoară relaxare a 
politicii fiscale este prevăzuta în acest an, iar supra-performanta 
fiscala trebuie sa fie evitata. Reformele financiare interne trebuie 
efectuate in scopul de a asigura armonizarea cu inițiativele 
europene și claritatea cu privire la peisajul financiar în curs de 
dezvoltare. Reformele structurale care ridica potențialul de 
creștere al economiei germane rămân prioritatea majoră. 

 

Ne așteptăm la o redresare treptată a condițiilor economice 
în a doua jumătate a acestui an, dar riscurile privind o 
stagnare mai îndelungată în Europa rămân ridicate. 
Restabilirea competitivității externe rămâne o prioritate 
esențială și ar trebui să fie completată prin dezvoltarea 
surselor interne de creștere. În opinia noastră, strategia de 
dezvoltare ar trebui să se bazeze pe următorii piloni: 

-Creșterea capacității economiei de a crea valoare și de a 
genera câștiguri de productivitate prin creșterea concurenței pe 
piețele de produse și servicii. 

-Bazându-se pe ritmul reformei pieței forței de muncă 
negociata de partenerii sociali pentru a crea rezultate mai bune 
pe piața muncii și pentru a reduce rigiditățile. 

-Consolidarea politicilor de activare și îmbunătățirea 
eficienței transferurilor sociale pentru creșterea ratei de 
ocupare, la ambele capete ale structurii de vârstă, și pentru 
scurtarea duratei perioadelor de șomaj. 

Stabilitatea finanțelor publice presupune ca efortul de 
consolidare sa fie continuat pe termen mediu. Dupa trei ani de 
ajustare fiscală substanțială există posibilitatea de a modera 
ritmul consolidării, cu condiția ca efortul sa se concentreze 
asupra cheltuielilor și sa fie susținute reformele structurale. 
Bilanțul de restructurare al băncilor a redus foarte mult 
preocupările privind stabilitatea financiară, deși atingerea 
raporturilor de reglementare rămâne o provocare care 



 

 

necesită îmbunătățirea continuă a structurilor de finanțare. 
 

Cresterea 
economica din 

2013 

Incertitudinea tine pe loc creșterea 

Creșterea economică în 2013 este așteptata să fie slaba. 
Fundamentele interne continuă să rămână puternice și reformele 
anterioare au dat roade, ducand la un șomaj scăzut. În timp ce 
consumul a fost robust, investițiile în afaceri sunt în scădere de la 
sfârșitul anului 2011. Incertitudinea, în principal cea referitoare la 
perspectivele pentru zona euro și recesiunea în curs de desfășurare 
în zona au dus la scăderea exporturilor germane în domeniu, 
precum și la stoparea bruscă a investițiilor. Pe fondul unei 
incertitudini mari in zona euro, proiectăm acum ca PIB-ul 
Germaniei se va extinda cu aproximativ 0,3 la sută în 2013. O 
reluare treptată a activitatii spre sfârșitul anului este condiționată de 
o reducere suplimentară a acestei incertitudini și de o materializare 
a redresarii treptate în restul zonei euro. 

Vedem riscurile la adresa perspectivelor. Daca nu se vor 
materializa reducerea incertitudinii și redresarea treptată în restul 
zonei euro, creșterea poate să rămână sub potențialul sau mai mult 
timp, ceea ce va duce la o creștere a decalajului care va genera o 
problema pe piața forței de muncă. O altă sursă importantă de risc 
este o creștere a problemei financiare in zona, care ar putea 
interacționa cu cererea slabă și incertitudinea, pentru a amplifica 
impactul asupra economiei germane, atât prin comerț cat și pe 
canale financiare. Aceste riscuri ar putea fi amplificate de alte 
perspective de creștere mai slab înregistrate la nivel mondial. 
Riscurile pe termen mediu sunt cele ale unei perioade lungi de 
creștere economică scăzută, ceea ce ar putea duce la o reducere a 
potențialului de creștere al economiei. 

 

Pe fondul incertitudinii persistente și a slăbiciunii 
indicatorilor economici, prognozam că redresarea 
economică va începe să se desfășoare doar în a doua 
jumătate a anului 2013. PIB-ul real se va contracta cu 0,2 la 
sută în 2013 și va crește cu 0,8 la sută în 2014, existand riscuri 
de diminuare. Dupa două trimestre de creștere negativă (t4-
2012 și t1-2013), activitatea economică ar trebui să înceapă să 
recupereze în a doua jumătate a anului 2013, condusa de o 
îmbunătățire treptată a mediului extern. În ciuda redresarii 
proiectate, cererea internă privata este așteptata să se contracte 
în 2013 în raport cu 2012. Un declin constant în rata de 
economisire a gospodăriilor ar trebui să ajute minimizarea 
contracției consumului, în ciuda unei scăderi a venitului 
disponibil. Principalele riscuri în sensul decelerării se află în 
perspectivele de creștere precare din Europa, care sunt legate 
de restructurările bilanturilor private și publice, in 
incertitudinile pe plan intern privind politica fiscală. 

După cum s-a discutat în raportul de anul trecut, 
rigidit ățile semnificative împiedică capacitatea economiei 
de a crește și de a crea locuri de munca. Decalajul privind 
partenerii comerciali europeni în ceea ce privește 
competitivitatea costurilor și non-costurilor rămâne un factor 
de amortizare și în cele din urmă un risc pentru echilibrele 
macroeconomice. Mediul extern este, de asemenea, intr-o 
schimbare rapida fata de țările de la periferia zonei euro, 
înregistrând câștiguri mari de competitivitate. O pornire a 
reformelor lansate de Guvern în ultimele șase luni (vezi mai 
jos), este necesara pentru a inchide acest decalaj. Provocarea 



 

 

structurala cu care se confruntă Franța este capturata de trei 
indicatori: o rată in scădere a creșterii productivității, marje de 
profit reduse, o performanță a exporturilor aflata in deteriorare. 
Evoluțiile acestor trei indicatori sunt corelate: în fața 
diminuarii creșterii productivității, creșterea salariului real a 
fost susținută în detrimentul marjelor de profit, care, la rândul 
lor, au subminat capacitatea întreprinderilor de a inova și de a 
rămâne competitive pe piețele internaționale. Pe masura ce 
baza veniturilor se diminueaza, povara fiscală in crestere 
submineaza stimulentele care creeaza valoare. Constrângerea 
fundamentală a capacității întreprinderilor de a crește constă în 
marjele de profit slabe, in rigiditățile produselor și a piețelor 
forței de muncă și nu pe baza unui deficit de finanțare. 

Politica fiscala Orientarea de politică fiscală este adecvată  

Relaxarea marginală a politicii fiscale din acest an este 
potrivita . Germania si-a atins deja obiectivele de deficit la nivel 
federal, sub norma națională de stopare a datoriei (Schuldenbremse) 
și înainte de termen, iar soldul bugetului general este în 
conformitate cu angajamentele asumate prin pactul fiscal al Uniunii 
Economice și Monetare (UEM). Pentru 2013 prognozam o orientare 
bugetară ușor expansionistă pe care o vedem adecvata, având în 
vedere decalajul mic al outputului și riscurile la adresa 
perspectivelor. Începând cu 2014, prognozam o consolidare 
structurală modesta, care se potriveste cu o orientare fiscală neutră 
în timp ce se asigura că datoria publica ramane în scădere. 

Franța beneficiază de o serie de puncte forte structurale 
care, într-un mediu mai favorabil, ar putea oferi un impuls 
substanțial creșterii economice. Situația financiară a 
gospodăriilor și întreprinderilor rămâne relativ sanatoasa (într-
un sens total), și, astfel, o îmbunătățire a încrederii și a 
marjelor de profit se poate traduce mai ușor printr-o creștere a 
cererii. Economia franceză se poate baza, de asemenea, pe o 
rată ridicată de economisire casnica, companii de talie 
mondiala, date demografice pozitive, o capacitate puternică de 
cercetare științifică și infrastructura publica de înaltă calitate. 

 

Consolidarea 
fiscala 

Având în vedere mediul slab de creștere și riscurile 
semnificative, va fi important sa se evite excesul privind 
consolidarea. În ultimii trei ani, echilibrul fiscal a depășit planurile, 
reflectand partial unii factori neobișnuiti: cum ar fi o putere mai 

Menținerea ritmului de consolidare fiscală printr-o 
ajustare de o calitate mai mare 

Consolidarea fiscală necesară pentru a restabili starea de 
sănătate a finanțelor publice rămâne substanțială pe 



 

 

mare decât se estimase pe piețele forței de muncă și o rată scăzută a 
dobânzii. Cu ajustările preconizate de pe piața muncii, excesul 
fiscal este puțin probabil. Cu toate acestea, excesul/overperfomance 
fiscal trebuie sa fie evitat deoarece ar putea sugera că o poziție 
fiscală contradictorie este nejustificată în mediul actual de creștere 
scăzută. 

termen mediu, dar măsurile ar trebui să se concentreze în 
continuare pe partea de cheltuieli. Ajustarea puternica 
așteptata în 2011-13 acoperă 2/3 din efortul cumulat necesar pe 
termen mediu, chiar dacă acesta a fost la costul unei politici 
fiscale prociclice. Trecerea la o țintă de deficit structural sub 
Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) și 
Programul de stabilitate este o schimbare binevenită în cadrul 
politicii fiscale. Prin filtrarea componentei ciclice a deficitului, 
un obiectiv structural va elimina necesitatea unor măsuri 
ineficiente pentru a îndeplini obiectivele de deficit nominal în 
fața schimbării condițiilor macroeconomice. În opinia noastră, 
trecerea la obiectivele de deficit structural ar trebui să fie, de 
asemenea, ocazia de ancorare a strategiei de ajustare la un 
obiectiv explicit de izolare a cheltuielilor. Mergând mai 
departe, ținta bugetului echilibrat pe termen mediu ar trebui să 
fie realizată prin acționarea numai în această pârghie politică 
menținând în același timp nivelul general de impozitare 
neschimbat față de nivelul actual. Utilizarea repetată a 
măsurilor fiscale pentru a umple golurile bugetare a crescut nu 
numai povara fiscală totală la niveluri excesive, dar a 
subminat, de asemenea, încrederea afacerilor și a 
gospodariilor. O mai mare predictibilitate a politicii fiscale ar 
elimina incertitudinea care cântărește negativ asupra deciziilor 
de cheltuieli. Acestea fiind spuse, există posibilități 
considerabile de a reduce distorsiunile prin închiderea 
cheltuielilor fiscale în timp ce ratele scad. 

Considerăm că ritmul de creștere al cheltuielilor publice 
vizat în conformitate cu Programul de Stabilitate pentru 
2014-15 (0,4 la sută în termeni reali în 2014 și 0,3 la sută în 
2015) este adecvat. Combinat cu o stabilizare a raportului 



 

 

venit-PIB la nivelul din 2013, aceasta cale ar duce la un deficit 
de circa 3 ½ procente din PIB în 2014 și sub 3 la sută în 2015, 
în concordanță cu recomandările recente ale Uniunii Europene. 
Considerăm că creșterea cheltuielilor ar trebui să fie păstrata la 
aproximativ 0,3 la sută în termeni reali, după 2015, până ce 
obiectivul soldului bugetar structural este atins. Stabilitatea 
Programului prevede că acest obiectiv poate fi atins în 2016, 
dar bazat pe ipoteze de creștere reală a PIB-ului, care sunt 
destul de optimiste. Atâta timp cât ajustarea continuă să fie 
generata de izolarea cheltuielilor, cu un an întârziere in raport 
cu ținta Programului de Stabilitate, rezultatele de creștere mai 
puțin favorabile nu vor submina sustenabilitatea datoriei. 

Acest grad de izolare a cheltuielilor este, desigur, relativ 
foarte ambițios fata de tendințele din trecut, și 
credibilitatea sa depinde de identificarea măsurilor 
cheltuielilor structurale care pot fi implementate în timp. 
Comitetul interministerial însărcinat cu identificarea unor 
modalități de raționalizare a politicilor publice (MAP) a jucat 
deja un rol util în acest sens. MAP și guvernul în general, se 
pot baza pe activitatea intens desfășurata de Curtea de Conturi 
(Cour des Comptes) care a identificat și documentat câștiguri 
potențiale de eficiență în sectorul public. Limitarea creșterii 
cheltuielilor bugetare pe termen mediu în cele din urmă va fi 
distribuita între reducerea cheltuielilor cu salariile din sectorul 
public (în raport cu PIB) și reducerea transferurilor sociale prin 
urmărirea unor obiective sociale mai eficiente. Împinși de 
creșterea fondului de salarii a guvernelor locale și agențiilor de 
stat (ODAC), salarizarea guvernului general a crescut la peste 
13 la sută din PIB (2 puncte mai mare decât media UE). 
Inversarea acestei tendințe ar putea fi ajutata de o simplificare 



 

 

a guvernelor regionale, dincolo de obiectivele prevazute în a 
treia fază a descentralizării. Deși cheltuielile sociale în Franța 
sunt printre cele mai mari dintre țările membre ale OCDE (în 
termenii PIBului), rezultatele sociale nu sunt uniform mai 
bune, sugerând că obiectivele de protecție socială ale politicilor 
publice ar putea fi realizate mai eficient. Reformele planificate 
de pensii și de asigurări de șomaj vor juca un rol important în 
această privință. În timp ce închiderea deficitelor conturilor de 
securitate socială este esențială pentru consolidarea fiscală și 
sustenabilitatea sistemului de protecție socială, reformele 
acestor sisteme constituie, de asemenea, o oportunitate de a 
îmbunătăți rezultatele pietei forței de muncă. 

Primele două avize emise de Consiliul Fiscal nou creat 
(Haut Conseil des Finances Publiques) atestă independența 
și profesionalismul său. Misiunea consideră că recomandarea 
Consiliului privind proiecțiile bugetare bazate pe ipoteze 
macroeconomice mai optimiste ar putea ajuta la protejarea 
impotriva surprizelor negative și va crește predictibilitatea 
politicilor. Consiliul va juca un rol critic în evaluarea 
realismului ipotezelor macroeconomice și fiscale care stau la 
baza bugetului 2014. 

 
Sistemul 
bancar 

Rezistenței sistemului financiar s-a îmbunătățit dar mediul 
rămâne tulbure 

Soliditatea sistemului bancar s-a îmbunătățit, dar 
vulnerabilit ățile persistă. Nivelul și calitatea capitalului din 
sistemul bancar au continuat să se îmbunătățească, condițiile de 
finanțare ramanand favorabile celor mai multe bănci germane, iar 
dependența sistemului de finanțarea interbancară este în scădere. 
Calitatea generală a activelor a rămas în general stabilă desi există 

Redresarea bilanțului băncilor a continuat într-un ritm 
susținut și riscurile generale la adresa stabilității financiare 
s-au redus considerabil. Băncile și-au atins obiectivele de 
reducere a îndatorării fara să creeze o criză a creditelor și sunt 
bine poziționate pentru a satisface cerințele Basel III. Ele 
rămân, totuși, puternic expuse la finanțari complete din cauza 
naturii specifice a sistemului financiar francez (modelul 
Bancassurance) și, în mai mică măsură, la stimulente fiscale 



 

 

vulnerabilități legate de expunerile la sectoare specifice, cum ar fi: 
transportul maritim, activele imobiliare internaționale, exploatarea 
activelor externe. În conformitate cu recomandările din Financial 
Assessment Program din 2011, testele de stres interne sunt rafinate 
în anticiparea unor teste de stres viitoare la nivel european. În ciuda 
îmbunătățirilor stabilității financiare, creșterea creditului rămâne 
moderată, ca urmare a cererii slabe de credit care rezultă din 
perspectivele incerte pentru zona euro, și un peisaj de reglementare 
încă nerezolvat. În cele din urmă salutăm cadrul macroprudențial 
aplicat și recomandăm să nu se restrânga politicile în acest moment. 

care indeparteaza economiile de bănci. Cerințele internaționale 
de reglementare impun o transformare treptată a sistemului de 
intermedieri financiare. Semnele de stabilizare ale costului de 
risc sunt încurajatoare în primul trimestru al anului 2013 pe 
toate segmentele, dar continuarea vigilenței este necesara 
pentru a asigura niveluri adecvate de provizioane pentru o 
redresare incerta. 

În acest context, provocarea politică globală este de a 
restabili competitivitatea și relansarea creșterii prin politici 
fiscale, financiare și structurale care se sprijina reciproc, cu 
accent pe: 

• Construirea pe baza reformelor întreprinse (Crédit Împôt 
Compétitivité Emploi (CICE) și Acordul Național 
Interprofesional (ANI)) pentru a facilita o utilizare mai 
productivă a resurselor umane și de capital, inclusiv prin 
creșterea concurenței pe piețele de produse și adaptarea 
continuă a instituțiilor de pe piața muncii. 

• Continuarea consolidării fiscale într-un ritm constant în 
termeni structurali (care permite stabilizatorilor automați să 
funcționeze) și ancorat de o izolare a cheltuielilor si 
obiectivelor susținute de direcționarea transferurilor sociale și 
de un proiect de lege care prevede salarii mai mici. 

• Solidificarea progresele semnificative realizate în materie 
de stabilitate financiară, inclusiv prin varful de lance trecerea 
la uniunea bancară, și asigurându-se că nevoile de finanțare 
sunt îndeplinite ca instituțiile financiare se adapteze la noile 
cerințe prudențiale. 

 
Reformele 
financiare 

Ritmul reformelor financiare trebuie să fie susținut atât pe 
plan intern cât și la nivel regional. La nivel intern, cresterea 
rezervelor de capital, îmbunătățirea rentabilității și a eficienței, 

Consolidarea rolului sectorului financiar în promovarea 
creșterii economice 



 

 

precum și adaptarea modelelor de afaceri înainte de noi cerințe de 
reglementare internaționale și europene vor contribui la 
consolidarea puterii financiare. Monitorizarea băncilor 
transfrontaliere trebuie să fie ancorata ferm de o supraveghere 
internă puternică și de o coordonare strânsă cu autoritățile de 
supraveghere din centrele financiare importante. O foaie de parcurs 
clară, armonizată și coerentă inspre realizarea inițiativelor naționale 
și europene, inclusiv pași inspre inversarea fragmentarii sistemelor 
bancare din Europa și crearea unui sistem pan-european bancar 
integrat, ar putea atenua semnele de întrebare de deasupra 
sistemului financiar european. 

Strategia de creștere prezentate mai sus se bazează, de 
asemenea, pe intermedierea eficientă a resurselor 
financiare de la deponenți (gospodării) la debitori 
(întreprinderi și diferite niveluri de guvernare). Sub 
presiunea noilor standarde internaționale de reglementare, 
băncile franceze inca trebuie sa-si creasca rezervele de 
lichiditate și sa îmbunătățeasca raporturile de finanțare stabilă 
netă. Acest lucru necesită o mișcare spre atragerea de credite 
intermediate pe piața și de depozite. Având în vedere 
incertitudinea cu privire la ritmul în care băncile pot trece la un 
model de originate-to-distribute, politicile trebuie să se 
concentreze pe eliminarea constrângerilor privind depozitele. 
În acest sens, deturnarea unei parti importante a economiilor 
populației față de conturile economiilor reglementate merge în 
raport cu obiectivele de reglementare stabilite de către 
autorități. Parametrii care definesc distribuirea fondurilor 
colectate prin intermediul acestor instrumente între Caisse des 
Depots et Consignations si bănci ar putea fi stabilite într-un 
mod mai flexibil, astfel încât să sprijine adaptarea instituțiilor 
financiare la noile cerințe de reglementare. În cele din urmă, o 
reformă mai profundă a impozitării veniturilor financiare ar fi 
de dorit pentru o abordare bazata pe maturitate nu pe produs. 

Semnele de stabilizare ale costului de risc în primul 
trimestru al anului 2013 sunt încurajatoare, dar o vigilență 
continua este necesara pentru a asigura niveluri adecvate 
pentru provizioane si perspectivele de redresare incerte. 
ACE (Autorité de Contrôle Prudentiel) are cunoștințe 
aprofundate și monitorizarea invazivă a riscurilor bilanțului 
băncii reduce problemele potențiale privind caracterul adecvat 
al rezervelor de capital care ar putea apărea în perioada 



 

 

premergătoare Autoritatii Bancare Europene conduse de Asset 
Review European Quality (ECA), la sfarsitul anului 2013. 
Evaluările periodice de către ACP a calității bilanțurilor 
sugerează că sistemul bancar francez este relativ bine 
poziționat înainte de ECA. Cu toate acestea, având în vedere 
incertitudinea actuală cu privire la factorii din spatele ratelor de 
risc scăzute ale băncilor franceze în raport cu cele europene și 
divulgarea limitata a datelor din sectorul financiar public, ACP 
ar trebui să ia în considerare publicarea unor actualizări 
detaliate cu privire la diferitele controale deja încheiate si la 
fiabilitatea ponderii de risc a bancilor, precum și la un rezumat 
al principalelor constatări ale exercițiului semi-anual de teste 
de stres pentru a oferi îndrumare participanților la piață cu 
privire la calitatea bilanțurilor și rezistența lor la condițiile 
economice deteriorate. 

În cele din urmă, misiunea salută eforturile depuse de 
autorit ățile franceze pentru a menține procesul de 
convergență europeană față de Mecanismul unic de 
supraveghere și mecanismele de soluționare unice în 
Uniunea Europeană pe drumul cel bun, inclusiv prin 
progresele înregistrate in cadrul reformei interne. Proiectul 
de lege privind reforma bancară din fața Parlamentului 
anticipează reformele bancare si structurale la nivel european 
și aliniază regimul de redresare draftul Directivei pentru 
Redresare si Rezoluție, în conformitate cu recomandările 
FSAP. Proiectul de lege va permite, de asemenea, fondului de 
garantare a depozitelor (FGD) să se implice în soluționarea 
problemelor bancare, ca urmare a unei decizii a ACPR. Acesta 
oferă autorităților competența de a separa persoanele care nu 
au bănci bune și rele și sa stabileasca bănci-punte, și va crește 



 

 

treptat pre-finanțarea FGD de la nivelul actual de 2 miliarde 
euro la 10 miliarde euro. Proiectul de lege întărește, de 
asemenea, cadrul instituțional pentru supravegherea 
macroprudențială și competențele de supraveghere ale ACPR 
asupra guvernanței instituțiilor financiare. 

 
Rolul la nivel 

extern 
Rolul Germaniei ca o ancora de stabilitate in Europa 

Fundamentele solide ale Germaniei ii oferă rolul de ancoră 
de stabilitate în regiune. Statutul de refugiu și bilanțurile puternice 
ii ofera Germaniei un tampon împotriva șocurilor externe. 
Germania joacă un rol esențial în elaborarea politicilor și a 
arhitecturii UEM. Având în vedere rolul important al incertitudinii 
zonei euro și a cererii externe pentru creșterea germana, salutam 
conducerea continuă a Germaniei în privinta aprofundarii integrarii 
în UEM. Germania poate juca de asemenea un rol important în 
articularea clara a unei viziuni comune pe termen lung pentru 
integrarea economică și financiară mai restrânse între țările membre 
ale UEM, care va oferi un punct crucial așteptărilor gospodăriilor, 
firmelor și sistemul financiar. 

 

 

Masuri pentru 
crestere 

Asigurarea creșterii puternice, stabile, și echilibrate pe 
termen mediu 

Eforturile pentru a sprijini poten țialul de creștere al 
economiei trebuie să fie susținute. În contextul îmbătrânirii 
populației sunt binevenite eforturi pentru a spori forța de muncă 
prin măsuri fiscale, pentru a extinde serviciile de îngrijire, 
programele de formare și încurajarea migrației lucrătorilor cu înaltă 
calificare. Privind în perspectivă, reducerea poverii fiscale pentru 

O strategie cu mai multi piloni pentru reforme 
structurale 

De la ultimele consultări privind Articolul IV din 
octombrie 2012, autoritățile au făcut progrese semnificative 
in privinta reformei structurale . Acest impuls ar trebui să fie 
susținut și extins pentru a aborda provocările multiple și 
profunde cu care se confruntă Franța. În special, am dori să 
subliniem importanța CICE, ANI, și lansarea procesului de 
reformă pe mai multe fronturi la fel de critice (politicile de 



 

 

cei cu salarii mici și pentru persoanele cu venituri medii, creșterea 
disponibilității full-time de îngrijire a copiilor, facilitarea migrarii 
muncitorilor cu o calificare medie, identificarea și remedierea 
problemelor care descurajeaza natalitatea ar putea ajuta in 
meținerea promisiunii. Eforturi suplimentare pentru a accelera 
integrarea pan-europeană și armonizarea rețelelor de energie și de 
transport ar putea contribui, de asemenea, la creșterea 
productivitatii și la creșterea economică.  Rămân importante 
reformele suplimentare pentru a îmbunătăți productivitatea în 
sectorul serviciilor. În cele din urmă, extinderea surselor de 
intermediere financiară dincolo de canalele bancare ar putea 
promova investițiile și crearea de noi motoare de creștere dincolo 
de sectorul de producție. 

9. Asigurarea sustenabilității pe termen lung a finanțelor 
publice în contextul creșterii presiunilor demografice necesită o 
strategie cu multi piloni. În plus față de politicile de imigrare și de 
familie, strategia necesită eforturi de îmbunătățire a eficienței 
cheltuielilor publice, inclusiv în domeniul asistenței medicale. 
Reformele de îmbunătățire a eficienței ar putea include introducerea 
de elemente, cum ar fi cheltuieli, pentru a sprijini bugetarea și 
rapoartele de strategii bugetare pe termen mediu. 

 

pensii, de formare și de activare, reforma administrativă, 
simplificarea cadrului de reglementare, asigurările de șomaj și 
politicile familiale). 

CICE creează un spațiu de manevră bun pentru 
întreprinderile care au fost constrânse de scăderea 
marjelor de profit . Acesta oferă o reducere considerabilă a 
costurilor forței de muncă (estimate la aproximativ 3 la sută 
din fondul de salarii total), care ar trebui să permită 
întreprinderilor să crească competitivitatea prețurilor pe piețele 
internaționale și / sau sa-si reconstruiasca capacitatea 
competitiva prin investiții. Beneficiile unei astfel de reforme 
tind, totuși, să scadă în timp și de aceea este important ca acest 
impuls competitiv sa fie completat de câștigurile de 
productivitate și de costurile generate de reforme structurale 
mai largi. 

ANI și transpunerea acesteia în legislație constituie un al 
doilea element esențial al strategiei de reformă și ar trebui 
să fie văzut, în opinia noastră, ca un prim pas în reforma 
pietei de munca. Acest acord a recunoscut importanța de a 
facilita ajustarea ca o modalitate de conservare a locurilor de 
muncă. Prevederea ANI privind flexibilitatea forței de muncă 
ar trebui să crească, de asemenea, stimulentele pentru a angaja, 
în cazul în care întreprinderile pot mai ușor (și cu risc mai mic) 
sa-si adapteze condițiile de muncă și restructurarea în fața 
condițiilor ciclice nefavorabile. Succesul negocierilor și 
sprijinul larg ar putea prevesti, de asemenea, o relație mai puțin 
conflictuală între partenerii sociali, care, la fel de mult ca și 
instituțiile, este cheia pentru rezultate de muncă eficiente. Cu 
toate acestea, impactul economic al ANI este incert pentru că 
multe depind de implementarea și perimetrul negocierilor 



 

 

salariale oarecum limitate. Este important să i se permită ANI 
să câștige viteza, dar în același timp, procesul dialogului intre 
întreprinderiile care le-au inițiat va dezvălui probabil 
oportunitatea extinderii perimetrului negocierilor la nivel de 
întreprindere. 

Costul forței de muncă (și decalajul relativ de 
productivitate) r ămâne un obstacol important pentru 
ocuparea forței de muncă in partea calificarii inferioare a 
pieței forței de muncă. Acest lucru afectează o mare parte a 
populației, în special în rândul tinerilor. Reducerile 
contribuțiilor de asigurări sociale pentru salarii mici au 
diminuat foarte mult acest decalaj, dar costul bugetar al acestei 
politici a ajuns la limita. Alte instrumente ar trebui să fie găsite 
pentru a reduce costul efectiv de angajare al lucrătorilor tineri, 
dacă nu prin salariu, macar printr-o relaxare a aranjamentelor 
contractuale. 

Acționarea pe frontul productivității este cel mai dorit 
mod de a reduce discrepanța dintre costul forței de muncă 
și al productivit ății acesteia și crearea unor locuri de 
muncă. Înlăturarea obstacolelor de reglementare și 
administrative din fata concurenței din sectorul serviciilor 
(profesiile reglementate, transport si distributie) și 
redistribuirea (prin prețuri mai mici) chiriilor încasate în 
sectoare protejate este principala pârghie prin care creșterea 
productivității și noile locuri de muncă pot fi create în 
economie. Introducerea unui al patrulea operator în sectorul 
telecomunicațiilor mobile ilustrează beneficiile concurenței în 
ceea ce privește tarifele reduse, care crește atât puterea de 
cumpărare a gospodăriilor și reduce costurile de producție 
pentru alte sectoare. Beneficiile generarii locurilor de muncă 



 

 

din această liberalizare pot fi extinse și multiplicate în măsura 
în care acestea nu sunt pur și simplu capturate de chirii mai 
mari pentru servicii protejate, dar folosite pentru a crea noi 
valori. În acest sens, vom vedea o concurență sporită, 
combinată cu siguranța socială netă, ca un instrument pozitiv 
de incluziune. Propunerea pentru legea privind drepturile 
consumatorilor și prevederile sale de acțiune sunt o reformă de 
bun venit, dar reforma în sectorul de servicii a fost mult timp 
zădărnicita de dificultatea de a aprecia beneficiile potențiale 
împotriva costurilor imediate pentru sectoarele protejate. Noi 
credem că procesul poate fi reînviat prin abilitarea un 
sustinator independent de reforma. 

Eliminarea constrângerilor asupra construcției de 
locuințe ar putea sprijini moderarea salariilor și stimularea 
activitatii . Practicile din trecut arată că stimularea cererii prin 
stimulente fiscale, fără a aborda constrângerile, pune presiune 
în cele din urmă asupra prețurilor și beneficiilor proprietarilor, 
pe cheltuiala contribuabilului. În acest sens, cheia pentru 
abordarea lipsei de locuințe și reducerea prețurilor este sa se 
acționeze asupra constrângerilor administrative care operează 
pe partea ofertei. Atenția crescuta aguvernului privind această 
problemă este binevenita. 

Consolidarea mecanismelor de formare a lucrătorilor și 
politicilor de activare sunt alte pârghii importante de 
creștere. Redirecționarea resurselor publice pentru formarea 
celor care sunt cei mai expusi riscului de a fi exclusi este 
critică, iar noi salutăm decizia guvernului de a plasa această 
chestiune pe masa dialogului social. După cum s-a menționat, 
rata ocupării forței de muncă în Franța rămâne cu mult sub cele 
ale țărilor partenere, la ambele capete ale distribuției de vârstă. 



 

 

Reformele întreprinse în ultimii ani (pensii și eliminarea 
treptată a schemelor de pensionare anticipată) au dat deja 
rezultate măsurabile în ceea ce privește rata de ocupare a 
seniorilor. Pe masura ce se redreseaza cererea și reformele 
structurale de pe piața produselor intra in așteptare, acestea vor 
deveni tot mai importante pentru a crește stimulentele pentru o 
parte mai mare a populației apte de muncă astfel incat să caute 
în mod activ locuri de muncă. Alegerile parametrice în reforma 
pensiilor (discutate mai jos) ar trebui să acorde o primă pentru 
încurajarea prelungirii vieții profesionale. De asemenea, 
reforma asigurărilor de șomaj ar trebui să fie o ocazie pentru a 
introduce stimulente mai puternice pentru a ieși din șomaj, de 
exemplu prin plafonarea ajutorului de șomaj și creșterea 
degresiva a acestuia. Durata perioadelor de șomaj poate fi, de 
asemenea, redusa prin diminuarea costurilor de mobilitate atât 
din punct de vedere geografic (costul cu servicii și locuințe) cat 
si profesional (consolidarea pensiilor multiple și a sistemelor 
de beneficii). 

 
* Consultari conform Articolului IV 

Descrie constatările preliminare ale personalului FMI la încheierea unor misiuni (vizite oficiale, în cele mai multe cazuri in 
țările membre). Misiunile FMI sunt efectuate ca parte a unor consultări regulate (de obicei, anuale), în conformitate cu articolul IV din 
Statutul FMI, în contextul unei cereri de utilizare a resurselor FMI (împrumut de la FMI), ca parte a discuțiilor privind programele 
monitorizate și ca parte a altor evaluari a evoluțiile economice. 

 


