
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 

Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată 
 

Departamentul de Economie şi Politici Economice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZA DE ABILITARE 
 

 

 

 

Convergenţa reală şi rolul stabilizator al politicii fiscal într-

o uniune monetară 
 

 

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Marius-Corneliu MARINAŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

BUCUREŞTI 2015 



REZUMAT 

 

 

Teza de abilitare reprezintă o sinteză a principalelor rezultate ştiinţifice obţinute după 

finalizarea stagiului de cercetare doctorală. Prima parte este structurată în funcţie de direcţiile de 

cercetare pe care m-am concentrat începând cu 2008, anul obţinerii titlului ştiinţific de doctor în 

economie. Prima arie de cercetare este cea a analizei convergenţei reale, a surselor şocurilor 

asimetrice şi a sincronizării ciclurilor de afaceri în contextul procesului de integrare comercială 

şi financiară al României cu zona euro şi a perspective de adoptare a monedei unice europene. 

Această direcţie de cercetare constituie o aprofundare a cercetării doctorale privind convergenţa 

economică cu UE, fiind concordantă cu mizele actuale ale economiilor din Centrul şi Estul 

Europei – recuperarea sustenabilă a decalajelor de dezvoltare relativ la media europeană, 

accentuarea integrării economice şi reducerea costurilor generate de procesul de integrare 

monetară. Studiile realizate au vizat conexiunile dintre cele trei mize, în contextul în care decizia 

adoptării monedei unice este influenţată atât de procesul de convergenţă reală, cât şi de 

intensitatea, respectiv caracteristicile integrării comerciale şi financiare.  Pe baza cercetărilor 

realizate a rezultat că România se caracterizează prin cele mai mari decalaje sectoriale dintre 

economiile emergente ale UE, printr-o transformare structurală rapidă a comerțului exterior, 

generată de majorarea proporției de bunuri cu conținut mediu de tehnologie și printr-o corelație 

relativ redusă a șocurilor cererii și ofertei cu economiile din nucleul zonei monetare, ceea ce 

mărește costurile integrării monetare. Impactul șocurilor asimetrice poate fi neutralizat prin 

creșterea gradului de integrare comercială și financiară cu economiile zonei euro, precum am 

demonstrat în cazul României. Majoritatea rezultatelor științifice obținute au presupus utilizarea 

atât a modelelor economice, cât și a tehnicilor econometrice de analiză, precum în cazul estimării 

convergenței cu ciclurile de afaceri ale economiilor uniunii monetare. Astfel, am aplicat o 

metodologie complexă și integrată de extragere a componentei ciclice a PIB și de estimare a 

sincronizării ciclurilor de afaceri folosind tehnici precum corelația statistică, corelația cu interval 

mobil, gradul concordanță, clusterele, regresia etc. De asemenea, am estimat validitatea ipotezei 

endogenității unei zone monetare optime pe un eșantion de 16 economii (inclusiv România), 

analizând într-o manieră originală factorii convergenței ciclurilor de afaceri, precum integrarea 

comercială bilaterală, integrarea financiară bilaterală și specializarea economică. Pe baza unui 



model cu patru ecuații simultane estimat 3SLS a rezultat senzitivitatea ciclurilor de afaceri la 

șocurile asimetrice și la cele externe, transmise prin canalul comercial.  

Cea de-a doua direcţie tematică de cercetare vizează eficienţa politicii fiscale în 

privinţa stabilizării economiei şi a stimulării creşterii economice pe termen mediu şi lung, în 

vederea susţinerii procesului de recuperare a decalajelor de dezvoltare. Principalele rezultate 

ştiinţifice au constat în realizarea unei meta analize a eficienţei politicii fiscale, studierea funcţiei 

de reacţie a politicii fiscale în cadrul unor modele de tip panel, examinarea constrângerilor şi 

eficienţei politicii fiscale din România prin intermediul soldului bugetar structural, 

sustenabilităţii datoriei publice şi impactului investiţiilor publice. Cel mai complex rezultat 

ştiinţific a vizat modelarea pentru prima dată în literatura economică din România a impactului 

politicii fiscale cu ajutorul modelării SVAR de tip Blanchard-Perotti. Ambele direcţii de 

cercetare au fost integrate în cadrul proiectului postdoctoral UEFISCDI „Modelarea 

macroeconomică a relaţiilor dintre şocurile asimetrice, convergenţa ciclurilor de afaceri şi 

mecanismele de ajustare a economiei, în contextul aderării României la zona euro”, deoarece 

politica fiscală constituie unul dintre mecanismele de ajustare a şocurilor în cadrul unei uniuni 

monetare, iar testarea eficienţei acesteia reprezintă o modalitate de estimare a costului de 

oportunitate al adoptării unei monede unice. Proiectul de cercetare s-a finalizat prin susținerea 

raportului final de cercetare a proiectului, prin publicarea unei cărți Convergența reală și 

sincronizarea ciclurilor de afaceri cu zona euro (2013) și a două capitole în cartea Emerging 

Macroeconomics. Case Studies - Central and Eastern Europe (2013), indexată în 31 de biblioteci, 

conform WorldCat. 

Cea de-a doua parte a include planul de evoluţie şi de dezvoltare a carierei profesionale, 

structurat în funcţie de patru obiective principale – dobândirea de noi aptitudini, cunoştinţe şi 

competenţe aplicabile activităţii didactice, care să contribuie la creşterea prestigiului profesional; 

creşterea gradului de noutate a cercetării realizate şi diseminarea rezultatelor acesteia; 

armonizarea activităţii didactice cu activitatea de cercetare ştiinţifică; schimburile de experienţă 

cu cercetători români şi de la universităţi europene de prestigiu. În privinţa perspectivelor de 

cercetare, mi-am propus să aprofundez direcţiile actuale de cercetare în vederea studierii într-o 

manieră complexă a reacţiei economiei româneşti la şocurile externe, cu ajutorul modelării de tip 

SVAR, FAVAR şi GVAR. 

 


