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Dezbaterea publică prezintă un profil
multi-dimensional
efectul net asupra situaţiei finanţelor publice;
impactul asupra stabilităţii pieţelor financiare;
impactul asupra costurilor de intermediere financiară;
modul în care poate preveni viitoare crize, pornind de la
reperele crizei financiare internaţionale;
fezabilitatea tehnică.
! studiile de impact cantitativ sunt limitate, în
special la efectele de rundă întâi

Opiniile privind consecinţele asupra finanţelor
publice sunt polarizate
Argumente în favoarea TTF
potenţial semnificativ de generare de
venituri suplimentare la bugetul de stat
(Comisia Europeană, 2012; Schulmeister,
2010)
unele estimări apreciază un impact
pozitiv asupra PIB (Griffith-Jones,
Persaud, 2012) și implicit asupra
încasărilor bugetare
risc redus de evaziune fiscală –
tranzacțiile se desfășoară electronic
aplicarea globală a TTF este o
precondiţie
pentru
maximizarea
veniturilor
generate
(European
Association of Co-operative Banks,
2012; Yeandle, 2012; Advisory Group
on Finance, 2010)

Argumente împotriva TTF
venituri
reduse
din
impozitarea
tranzacţiilor (Eichengreen, 2012; AFME,
2011; Ernst&Young,2011; Oxera 2011)
efect de asimetrie a veniturilor (Comisia
Europeană,
European
Banking
Federeation, 2012)
indirect, reduce alte surse de venit ale
bugetului de stat (London Stock
Exchange, Oxera 2012)
efect negativ asupra creşterii economice
(Oxera, 2012; UK European Scrutiny
Committee, 2011)

Intensitatea informaţională este ridicată în
planul efectelor asupra eficienţei pieţei
Argumente în favoarea TTF

comprimare a volumului tranzacţiilor cu
frecvenţă ridicată (Schulmeister, 2010)

poate contribui la reducerea volatilităţii
preţurilor (Honohan, Yoder, 2010)

Argumente împotriva TTF

scădere a numărului de tranzacţii (Comisia
Europeană 2010; FMI, 2011)

declin al lichidităţii pieţelor (Lanne și Vesala,
2006: Comisia Europeană, 2010; OECD, 2010;
European Banking Federation, 2012)
amplifică volatilitatea preţurilor (Lanne și
Vesala, 2006; OECD, FMI, 2010)

perturbă activitatea de asset management
(OECD, 2002; Oxera, 2011; BlackRock, 2011; ISDA,
2011; EFAMA 2011 și 2012)
ieșiri de capitaluri din UE (European Banking
Federation, 2012; European Association of Cooperative Banks, 2012; Oxera, 2011)

taxarea acordurilor repo va prejudicia
semnificativ funcționarea acestei piețe (Oxera,
2011; Bundesbank, 2013; ICMA, 2013; Atkins și
Barker, 2013)

aplicarea unilaterală a TTF deteriorează
climatul concurenţial (Algirdas, 2012; Eichengreen,
2012; Sanandaji, 2012)

Balanţa argumentelor înclină în direcţia
majorării costului intermedierii financiare
Argumente în favoarea TTF
reglementările
şi
competiţia
fac
improbabil un efect de transfer al
costurilor către clientelă (Hillman și
Ashford, 2012)

Argumente împotriva TTF
risc de transfer al poverii fiscale (Comisia
Europeană, 2010; Association of German
Banks, 2010; British Bankers’ Association,
2010; Eurobarometru, 2011; Center for Policy
Studies, 2012; European Banking Federation,
2012)

majorează

costul

finanţării

bancare

(European Banking Federation, 2012)

majorează
costul
produselor
de
economisire pe termen lung (EFAMA, 2012)
majorare a costurilor tranzacțiilor (OECD,
2010)

Capacitatea de atenuare a factorilor
declanşatori ai crizei este considerată incertă
Argumente în favoarea TTF

Argumente împotriva TTF

limitează substanţial tranzacţiile cu
derivate (Krugman, 2009; Schulmeister,
2010; Schäfer, 2012)

nu este orientată către principalele surse
de instabilitate financiară (FMI, 2010;
OECD, 2010; Vella, 2012)

majorează costul operaţiunilor speculative
(Schulmeister, 2010)

afirmaţia potrivit căreia perceperea TTF
va contribui la reducerea probabilităţii de
apariţie a crizelor financiare nu este
susţinută de nicio evidenţă de ordin
empiric

taxează fiecare etapă din procesul de
creare a produselor structurate (Schäfer,
2012)

Nici fezabilitatea tehnică a TTF nu este lipsită
de controverse
Argumente în favoarea TTF
colectarea uşoară a taxei de pe pieţele
reglementate (Schubert, Schulmeister,
2011;
Schmidt,
2010;
Schmidt,
Schulmeister și Jetin, 2010; Stiglitz,
2009)
inițiativa BCE de a se implica constructiv,
alături de CE, în optimizarea configuratia
taxei (BCE, 2013)

Argumente împotriva TTF
colectarea taxei de pe pieţele OTC este
dificil
de
gestionat
(Schubert,
Schulmeister, 2011)

De ce s-a propus taxarea tranzacţiilor
financiare?


asigurarea unei contribuţii echitabile a sectorului financiar
în procesul de consolidare fiscală în statele membre UE
(taxare reparatorie);




creşterea eficienţei şi stabilităţii pieţelor financiare
(taxare corectivă);




recuperarea costurilor intervenţiilor efectuate din fonduri publice
în contextul crizei financiare

prevenirea acumulării de vulnerabilităţi sistemice

armonizarea taxării sectorului financiar în spaţiul
european (taxare armonizată).


unele state membre au întreprins, deja, măsuri (unilaterale)
privind introducerea unor forme de taxare a sistemului financiar

Taxarea cu justificare reparatorie nu
poate fi susţinută economic în Romania


România nu a folosit fonduri publice pentru salvarea
sistemului financiar




Nu au existat falimente bancare şi nici situaţii de urgenţă care să
necesite intervenţia autorităţilor de supraveghere, acţionarii
răspunzând prompt la solicitările preventive de recapitalizare

Noul regim de soluţionare a situaţiilor neprevăzute în
sistemul bancar permite contracararea riscului sistemic cu
resurse private, acumulate în timp prin contribuţii de la
instituţiile de credit




măsurile de stabilizare creează premisele ieşirii ordonate din piaţă a
oricărei instituţii neviabile, indiferent de dimensiunea sau natura
activităţii
asigurarea finanţării procesului de rezoluţie se face din contribuţiile
colectate de Fondul de Restructurare Bancară

Taxarea în scop corectiv prezintă
fundamente economice slabe


Modelul de afaceri al instituţiilor financiare din România
este unul tradiţional




Marea majoritate a activelor sistemului bancar este formată din credite
acordate sectorului privat, plasamente la banca centrală şi titluri de stat

Tranzacţiile cu risc ridicat nu reprezintă o caracteristică
definitorie a operaţiunilor băncilor româneşti






Portofoliile de tranzacţionare au reprezentat doar câteva procente din
totalul plasamentelor
Instituţiile financiare din România nu au derulat operaţiuni de securitizare,
nu au emis produse financiare structurate şi nu au deţinut în portofoliu titluri
rezultate din securitizarea pachetelor de credite cu risc ridicat
Operaţiunile cu instrumente financiare derivate deţin o pondere
nesemnificativă în totalul tranzacţiilor bancare desfăşurate

Aplicarea armonizată a TTF este
susţinută de principiul reciprocităţii


Ţările de origine a capitalului străin din principalele instituţii
de credit din România s-au exprimat în favoarea aplicării TTF




Absenţa unei abordări integrate la nivel european poate fi
interpretată drept inconsecvenţă în politicile publice.




Austria, Grecia, Franţa

Politicile naţionale necoordonate ar putea dăuna funcţionării
pieţei unice şi ar amplifica riscul de relocări de la o piaţă
financiară la alta

Chiar şi în absenţa taxării, nu este de aşteptat ca sistemul
financiar românesc să beneficieze de relocări favorabile de
capital.


Cererea solvabilă de instrumente financiare este limitată, iar
costurile de intermediere financiară sunt încă ridicate în raport cu
alte state membre, proporţional cu prima de risc suveran a
României.

Care ar fi consecinţele pe plan naţional
ale taxării tranzacţiilor financiare ?


Impactul cantitativ asupra economiei româneşti a fost examinat
prin prisma inter-relaţionării dintre situaţia bugetului de stat,
evoluţia economiei reale şi stabilitatea financiară






cuantificarea efectelor asupra situaţiei finanţelor publice nu s-a limitat doar
la cele imediate, ci a inclus şi efectele de rundă a doua prin intermediul
evoluţiei veniturilor din taxele şi impozitele curente, în strânsă legătură cu
dinamica economiei
impactul cumulat asupra creşterii economice a fost modelat pe baza
ecartului dintre efectul multiplicator al impulsului fiscal şi cel al creditului, în
condiţiile în care procesul de dezintermediere financiară reprezintă un risc
real în contextul introducerii noii taxe
capitalizarea bancară a fost evaluată cumulativ prin intermediul efectelor
asupra dinamicii veniturilor nete din dobânzi şi a cheltuielilor cu
provizioanele, la care se adaugă şi costul TTF

Care ar fi dimesiunea spaţiului fiscal iniţial
creat de taxarea tranzacţiilor financiare?


TTF poate contribui doar
marginal
la
formarea
resurselor bugetare (cca 0.3 la
sută din PIB),






două treimi ar fi asigurată prin
economia înregistrată la plata
contribuţiei la bugetul UE, iar
veniturile din taxarea tranzacţiilor
cu TS pe piaţa secundară
formează partea dominantă a
resurselor interne

Efectul net este afectat de
majorarea cheltuielilor cu
dobanzile

Proiect directivă

Cooperare consolidată

Cum au fost estimate veniturile bugetare
directe rezultate din aplicarea taxei?


Efectul cumulat asupra creşterii economice
depinde de impulsul creditului


Achitarea TTF ar pune presiune descendentă pe oferta de
credit (aprox. 2% anual), acţionând în sensul dezintermedierii
bancare prin canalul de capital.
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În condiţiile în care efectul de redistribuire aferent situaţiei
temporar îmbunătăţite a bugetului de stat este relativ
modest, economia ar urma să intre în teritoriu negativ datorită
contracţiei creditului către sectorul privat

Ce consecinţe apar în planul
stabilităţii financiare?




Dinamica economică
negativă afectează, la
rândul ei, capacitatea
de rambursare a
debitorilor, declanşând
majorarea cheltuielilor
cu provizioanele.
Îngrijorări suplimentare
apar şi din zona
veniturilor nete din
dobânzi.

Impactul net negativ asupra băncilor ar
urma să totalizeze circa 3,5 mld. lei…


mld. lei

Efectul direct generat de achitarea TTF (respectiv 1,74 mld. lei)
acoperă doar jumătate din costul total
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Comprimarea valorii fondurilor proprii ar fi de aproximativ 11
la sută, în primii trei ani de aplicare.

…iar costurile de intermediere
financiară s-ar majora.




fructificarea depozitelor s-ar
îmbunătăţi cu doar 0.085
puncte procentuale exclusiv în
primul an
costurile cu dobânda pentru
debitorii din sectorul privat s-ar
majora cu aproximativ 0.3
puncte procentuale anual, pe
fondul suplimentării cheltuielilor
cu provizioanele
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Pe termen mediu, efectul net ar fi negativ nu numai la
nivelul economiei reale şi al sectorului financiar, dar
şi pentru finanţele publice



Nici varianta neparticipării la procedura cooperării consolidate
nu este lipsită de consecinţe nedorite la adresa dezvoltării
economice a României




estimările CE (DG ECFIN, octombrie 2012) arătă că taxarea tranzacţiilor
financiare în varianta cooperării consolidate va afecta formarea PIB în
euro-zonă cu aproximativ 0,3 la sută anual
ne putem aştepta la creşteri ale PIB mai reduse cu 0,15 – 0,3
procente, chiar dacă România nu subscrie la propunerea taxării
tranzacţiilor financiare

Ce concluzii se pot trage? (1)


TTF ar reprezenta, în context autohton, mai ales taxarea
vânzărilor de titluri de stat pe piaţa secundară, iar efectele de
rundă a doua ar aduce o contribuţie negativă, nu numai la
dinamica economiei reale şi performanţa sistemului
financiar, dar şi în termeni de spaţiu fiscal




Există riscul formării unei spirale vicioase între riscul suveran şi
dezintermedierea bancară

Obiectivele proiectului de directivă pot fi atinse mai eficient
prin alte componente ale mixului de politici
economice, respectiv:



politica macroprudenţială - prevenirea acumulării de vulnerabilităţi
sistemice; şi
mecanismele de rezoluţie - evitarea utilizării fondurilor publice pentru
soluţionarea situaţiei instituţiilor-problemă

Ce concluzii se pot trage? (2)




Independent de gradul redus în care reparaţiile, corecţiile şi
armonizarea vizate de proiectul CE privind TTF sunt oportune
pentru îmbunătăţirea rolului jucat în economia autohtonă de
sistemul financiar românesc, evaluat de sine-stătător, nu se poate
face abstracţie de poziţia favorabilă TTF exprimată de statele
de origine ale principalelor instituţii financiare din
România, respectiv Austria, Franţa şi Grecia.
Considerăm utilă menšinerea unei pozišii deschise, care să
evite respingerea explicită a perspectivei introducerii unei taxe
pe tranzacţii financiare în România, păstrând disponibilitatea
unei reacšii favorabile în ipoteza în care va exista un acord la
nivelul Uniunii Europene privind aplicarea unei asemenea
taxe

Ce concluzii se pot trage? (3)




Apreciem că acest scenariu trebuie gestionat astfel încât să nu
rişte crearea unor discontinuităši în colectarea contribušiilor
sub formă de „bank levy” aplicată pasivelor negarantate ale
institušiilor de credit exclusiv pentru scopuri de stabilitate
financiară, conform mecanismului operaţional agreat în
prealabil cu partenerii externi (CE/FMI/Banca Mondială)
Continuarea politicii de finanšare a FGDB, atât pe componenta
de garantare a depozitelor, cât şi pe cea a restructurării
bancare, reprezintă o direcšie strategică distinctă, căreia
trebuie, în opinia noastră, să i se acorde prioritate în raport cu
orice alte inišiative de taxare a sistemului financiar
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