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1. Sumar executiv 
 
 
1.1. Constatări cheie 

Slovacia este o republică parlamentară. Sistemul de MFP este organizat de MF, responsabil de 
gestionarea procesului bugetar, în timp ce Cabinetul, Parlamentul şi Consiliul Coaliţiei informal, dar 
influent, iau decizii cruciale. Reformele MFP în Slovacia au produs rezultate măsurabile şi au 
îmbunătăţit performanţa macroeconomică. Slovacia era pe punctul de a intra în colaps economic, dar 
măsurile de stabilizare macroeconomică susţinute de reforma MFP au adus stabilitate şi au îmbunătăţit 
considerabil credibilitatea financiară a ţării. Acest lucru a dus la: 

 rate mai înalte ale obligaţiunilor,  

 costuri mai mici de refinanţare a datoriilor,  

 afluxuri masive de ISD, şi  

 creşterea bruscă a PIB-ului şi ratei de angajare în câmpul muncii. 

Guvernul a avut rolul de gestionar al reformei MFP şi a implementat-o prin mecanisme interne de 
conducere ale MF, cu  suportul consultanţilor externi. Reforma în MFP în Slovacia a fost susţinută de 
câţiva donatori şi proiecte, dar, cel mai important, de un proiect al Băncii Mondiale. Este esenţial ca 
factorii politici să prioritizeze şi să controleze consultanţii externi implicaţi pentru ca reformele să fie 
permanente şi eficace. MF a avut o idee clară a ceea ce a dorit de la consultanţi şi a gestionat activ 
implicarea acestora. 

Angajamentul şi recomandările de nivel înalt, atât în cadrul MF cât şi în ministerele de resort, au fost 
cruciale pentru succesul implementării BBP. Cu toate acestea, Slovacia încă nu are o cultură generală 
de management al performanţei, care ar necesita o reformă mai largă a administraţiei publice. Motivele 
de ce BBP nu a fost acceptată pe larg în afara comunităţii managementului financiar includ o acoperire 
insuficientă a sistemului informaţional pentru susţinerea managerilor de program şi lipsa înţelegerii 
conceptului BBP în rândul departamentelor. 

MF a fost reorganizat substanţial pentru a susţine efortul de MFP. Domeniile aferente MFP erau 
subordonate unui vice-ministru. Secţiunea bugetului a fost redusă, deoarece unele sarcini au fost 
delegate ministerelor de resort şi a fost pus un accent mai mare pe analiza politicilor pentru a crea 
capacitatea de a se opune ministerelor de resort în timpul negocierilor bugetului. Ministerele de resort 
au trebuit să facă faţă complexităţii tot mai mari a sistemului de MFP, iar adaptarea depindea, cel mai 
mult, de angajamentul conducerii şi capacitatea instituţională. Crearea legăturii dintre formularea 
politicilor şi managementul bugetului este o activitate continuă. 

Cadrul bugetar reformat este multianual şi include date despre performanţă. Programele acoperă 
integral cheltuielile guvernamentale, iar obiectivele şi indicatorii sunt definiţi pentru toată structura 
programului. Continuă să existe deficienţe în plasarea unui accent mai mare pe programe în comparaţie 
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cu liniile tradiţionale. Cerinţele mai vechi, precum limitele de salarii şi cheltuieli capitale, au rămas 
valabile. Acest lucru face administrarea reformei mai dificilă, deoarece creşte povara birocratică. 
Controalele liniilor bugetare, fiind bazate pe contribuţii, trebuie să fie înlocuite cu ţinte de performanţă 
pentru a permite funcţionarea managementului de performanţă.  

Sistemul de MFP din Slovacia este reglementat de un şir de legi şi note metodologice. Această abordare 
fragmentată s-a dovedit a fi foarte utilă în implementarea rapidă şi tot mai intensă a schimbărilor. 
Suportul informaţional pentru MFP este divizat între câteva sisteme informaţionale integrate, permiţând 
o flexibilitate suplimentară atunci când trebuie să fie reflectate schimbări crescânde. Suportul 
sistemului informaţional pentru departamentele bugetare a contribuit enorm la succesul reformei 
MFP. Abordările informaţionale flexibile s-au dovedit a fi mai adaptabile decât soluţiile standardizate. 

Componenta instruire /consolidarea capacităţilor din cadrul programului a fost insuficientă, ducând la 
încetinirea adoptării procedurilor noi sau chiar la rezistenţă faţă de schimbări din partea managerilor de 
nivel mediu. Schimbul de informaţie şi interacţiunea mai extinsă ar fi facilitat reforma.  Reformele MFP 
trebuie, în mod ideal, să includă o componentă continuă, permanentă de învăţare şi acest lucru nu 
trebuie să depindă de resursele străine, temporare. Este mai important de a realiza această activitate 
corect decât de a accelera implementarea reformelor. Organizaţiile trebuie să fie pregătite minuţios 
pentru implementarea schimbărilor. 

 

1.2. Factori tehnici 

CBTM slovac acoperă tot Guvernul şi este aprobat de Cabinet pe o perioadă de trei luni, Parlamentul 
doar adoptă Legea Bugetului Anual pentru autorităţile centrale şi fondurile speciale selectate. Limitele 
pentru anii următori sunt obligatorii din punct de vedere politic, dar nu şi legal. Baza legală trebuie să 
fie consolidată pentru stabilitate şi previzibilitate sporită. 

Estimările macroeconomice şi de venituri ale MF rezultă în stabilirea ţintelor politicii financiare, inclusiv 
un plafon al cheltuielilor agregate. În paralel cu prioritizarea politicilor, plafoanele de cheltuieli sunt 
elaborate pentru ministerele de resort şi aprobate de Cabinet la începutul procesului bugetar. 
Ministerele de resort îşi pregătesc propunerile detaliate de buget, inclusiv structurile, obiectivele şi 
indicatorii pentru programe.  

Resurse bugetare adiţionale sunt transferate ministerelor dintr-un fond de rezervă pentru priorităţi 
după o rundă iniţială de negocieri ale bugetului în Cabinet şi în Consiliul Coaliţiei. Ulterior, proiectul 
bugetului este expediat Parlamentului pentru aprobare finală. Existenţa fondului de rezervă pentru 
priorităţi nu permite stabilirea corectă a unei abordări pe termen mediu. Această practică trebuie să fie 
eliminată treptat, deoarece ea sustrage atenţia Cabinetului de la rezultatele programului multianual şi 
creează o concurenţă anuală pentru relativ puţine cheltuieli marginale. 

MF are împuternicirea de a ajusta alocările bugetare aprobate în timpul executării bugetului. Fixarea 
limitelor legale pentru sumele maxime transferate de la un minister/program la altul ar putea spori 



                                                               
                       
 
                                                    Empowered lives. 
                                                      Resilient nations. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FINANŢE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacităţilor finanţelor publice în Balcanii de Vest şi în 
Comunitatea Statelor Independente   http://publicfinance.undp.sk/en/  

 

stabilitatea şi performanţa politicilor sectoriale. Ministerele au dreptul să transfere automat cheltuielile 
capitale neutilizate şi resursele UE pe un termen de până la 3 ani. Transferurile cheltuielilor trebuie să fie 
limitate de anumite reguli şi trebuie să existe o anumită împuternicire. 

La nivel naţional, a fost selectată o abordare descentralizată faţă de BBP, în care ministerele de resort îşi 
pregătesc structurile de program, în timp ce MF le acordă îndrumări metodologice. Acest lucru le oferă 
ministerelor de resort mai mult control asupra programelor proprii şi asupra conceptului BBP. Structura 
de program are 3 niveluri, iar scopurile/obiectivele trebuie să fie definite pentru fiecare componentă de 
program. Performanţa este măsurată prin indicatori cu ajutorul unui proces de monitorizare sistematică, 
dar sistemul de evaluare continuă să fie sub-dezvoltat. Un cadru logic al programelor permite 
ministerelor de resort să-şi elaboreze politicile sectoriale în cadrul conceptului BBP cu toate că doar 
unele din ele folosesc activ această abordare din cauza lipsei capacităţilor instituţionale.  

BBP a fost introdusă treptat din anul 2000 şi a fost extinsă recent la bugetele autorităţilor regionale şi 
locale. Extinderea BBP la nivelul autorităţilor regionale şi locale a fost susţinută de un proiect separat şi 
pilotată în 30 de autorităţi de diferite dimensiuni. Existenţa planurilor de dezvoltare economică şi 
socială a facilitat transformarea scopurilor şi obiectivelor politice în programe în cadrul BBP. Capacitatea 
administrativă ce rezultă din descentralizarea financiară a contribuit la implementarea BBP la nivel 
local. Cu toate acestea, sistemul BBP continuă să fie o povară administrativă pentru comunităţile mici. 

 

1.3. Consideraţii finale 

În procesul de implementare a reformei MFP, au fost comise câteva greşeli, dar, în linii mari, aceasta s-a 
dovedit a fi un succes. O modalitate bună de a evita supraîncărcarea reformei este de a opta pentru 
implementarea treptată a schimbărilor şi pilotarea adecvată. Deoarece componentele noi ale MFP nu 
înlocuiau, ci completau vechile practici bugetare, sistemul MFP a devenit prea complex.   

Orice iniţiativă de reformă trebuie să înceapă cu reducerea volumului de lucru pentru managerii de 
buget. Natura obligatorie a CBTM trebuie să fie consolidată, iar controalele contribuţiilor pot începe 
treptat să fie înlocuite cu ţinte de performanţă pentru a permite managementul performanţei. O 
componentă puternică de instruire ar trebui luată în consideraţie ca parte integrantă a oricărui program 
de reformare a MFP pentru a facilita implementarea acestuia şi a evita rezistenţa inadecvată. 

Timpul şi consecutivitatea sunt esenţiale atunci când este introdus BBP în sistemul MFP. Limitarea 
complexităţii tehnice a structurii iniţiale a programului va oferi timp pentru a învăţa şi folosi conceptele 
BBP şi pentru a pune accent pe un număr mic de rezultate scontate şi realizabile selectate de către liderii 
organizaţionali. BBP se axează pe rezultate; ea nu trebuie să fie supraîncărcată cu consideraţii tehnice 
înainte de a putea asigura nivelul înalt de sprijin de care va avea nevoie pentru a avea succes. 

Raportul integral poate fi descărcat la: http://publicfinance.undp.sk/en/show/15BE0D39-F203-1EE9-
B8791C0083C407F7 

http://publicfinance.undp.sk/en/show/15BE0D39-F203-1EE9-B8791C0083C407F7
http://publicfinance.undp.sk/en/show/15BE0D39-F203-1EE9-B8791C0083C407F7

