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APROFUNDAREA UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE A EUROPEI

O FUNCȚIE EUROPEANĂ DE STABILIZARE
A INVESTIȚIILOR

Pornind de la viziunea descrisă în Raportul celor cinci președinți, Comisia și-a prezentat foaia de parcurs pentru aprofundarea
uniunii economice și monetare în decembrie 2017. Ca o etapă următoare, în cadrul financiar multianual, Comisia propune
crearea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor, alături de o propunere de program de sprijin pentru reforme.
Acest nou instrument va contribui la menținerea nivelului investițiilor publice în cazul unor șocuri asimetrice majore, menținând astfel stabilitatea și facilitând redresarea economică.
Aceste instrumente sunt complementare și funcționează în deplină sinergie cu prioritățile de reformă definite în contextul
semestrului european pentru coordonarea politicilor economice, precum și cu alte instrumente ale UE de finanțare pentru
locuri de muncă, creștere economică și investiții, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene, noul fond InvestEU și
Mecanismul pentru interconectarea Europei.

VENITURI ALOCATE
30 de miliarde EUR

Rambursarea împrumuturilor
de-a lungul timpului

Bugetul UE

Împrumuturi reciproce („back-to-back”)
garantate de
bugetul UE

Fondul de sprijinire a stabilizării*

CARACTERISTICI PRINCIPALE
Mecanismul
european de
stabilitate
(viitorul Fond
Monetar
European)

Mecanismul
de asigurare
voluntară

Subvenționarea
ratei dobânzii

STATE MEMBRE CARE SE
CONFRUNTĂ CU UN ȘOC

Completează actualele instrumente europene
și naționale de absorbire a șocurilor.

Contribuie la menținerea nivelului investițiilor publice
în cazul unor șocuri asimetrice majore.

Contribuie la stabilitatea macroeconomică
și financiară.

Poate fi activată automat și rapid

în cazul unor șocuri asimetrice majore, pe baza unor
parametri predefiniți.

Contribuie la o politică bugetară solidă și reduce la

Priorități de investiții

minimum hazardul moral prin intermediul unor criterii
de eligibilitate predefinite.

Este deschisă pentru statele membre din zona euro
și pentru cele din afara zonei euro care participă la
mecanismul cursului de schimb MCS II.
*Alimentat în prealabil cu contribuții din partea statelor membre în funcție de veniturile lor
monetare („senioraj”).

Poate fi completată în timp cu resurse de finanțare
suplimentare din afara bugetului UE.

CONSOLIDAREA STABILITĂȚII PRIN MENȚINEREA
NIVELURILOR DE INVESTIȚII ÎN CAZ DE ȘOCURI
Așa cum s-a văzut în perioada crizei, este posibil ca mecanismele de stabilizare existente la nivel național să nu fie suficiente
pentru a absorbi anumite șocuri macroeconomice și există adesea riscuri de propagare către alte țări, ceea ce are un impact
negativ deosebit de important asupra nivelului investițiilor publice și a economiei reale.
Noua Funcție europeană de stabilizare a investițiilor va
furniza, în cazul unor șocuri asimetrice majore, împrumuturi
„back-to-back” garantate de bugetul UE în valoare de până la
30 de miliarde EUR, la care se adaugă o componentă similară
granturilor vizând acoperirea costurilor integrale ale dobânzilor.
Împrumuturile vor fi disponibile pentru statele membre care
respectă criterii stricte de eligibilitate, pe baza unor politici financiare și macroeconomice solide. Împrumuturile vor oferi
sprijin financiar suplimentar în perioadele în care finanțele publice devin insuficiente și ar trebui să fie orientate către menținerea investițiilor publice vizând susținerea creșterii economice.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Comisia evaluează cererea și
decide cu privire la condițiile împrumutului și
ale subvenției la rata dobânzii

Cuantumul subvenției la rata dobânzii se
stabilește pe baza unei formule fixe

Comisia (în numele UE) contractează
Subvenționarea ratei dobânzii este
împrumuturi pe piețele de capital și acor- posibilă datorită Fondului de sprijinire a
dă un împrumut „back-to-back” statului stabilizării care este alimentat în prealamembru
bil cu contribuțiile statelor membre
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Timp
Stabilizatorii naționali încearcă să absoarbă șocul
Statul membru este lovit de un șoc asimetric major

Astfel cum se prevedea în decembrie 2017, Funcția
de stabilizare a investițiilor ar putea fi completată,
în timp, cu mijloace suplimentare din afara bugetului UE, cum ar fi prin intermediul Mecanismului
european de stabilitate sau al viitorului Fond Monetar European ori prin instituirea de statele membre
a unui posibil mecanism de asigurare voluntară.
Acest nou instrument este deschis pentru toate țările
din zona euro și pentru statele membre participante la
mecanismul cursului de schimb MCS II.

Statul membru investește sprijinul și menține un
nivel adecvat al investițiilor publice în sectoarele
relevante

După perioada stabilită, statul membru
rambursează împrumutul

Funcția europeană de stabilizare a
investițiilor intervine pentru a menține
nivelurile de investiții

Un nou Fond de sprijinire a stabilizării va fi instituit pentru a colecta contribuții din partea statelor membre echivalente cu o pondere din venitul
monetar al acestora (cunoscută sub numele de
„senioraj”). Veniturile din acest fond vor fi alocate bugetului UE în vederea furnizării de subvenții
la rata dobânzii statelor membre eligibile. Aceste
subvenții la rata dobânzii sunt importante pentru
ca instrumentul să fie logic din punct de vedere
financiar.

Un stat membru îndeplinește criteriile de
eligibilitate
și se confruntă cu un șoc asimetric major

Valoarea împrumutului este stabilită
printr-o formulă, ținând seama de
nivelul maxim
al sprijinului și de gravitatea șocului

Nivelul
investițiilor

Subvenția la rata dobânzii este plătită
statului membru în momentul în care
acesta rambursează împrumutul sau
dobânda datorată
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