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Rezumat 

 

Teza de doctorat are ca principal cercetarea, analizarea şi testarea legăturii dintre sistemul de vot 

şi cheltuielile sociale ca pondere ȋn PIB ȋn statele democratice, ca o particularizare a efectului 

instituţiilor asupra politicilor publice. În plus, pentru demonstrarea suplimentară a acestui efect, 

teza include şi un studiu de caz privind criza economică din 2008 care priveşte întreaga 

configuraţie instituţională şi politicile fiscale contraciclice din perioada respectivă.  

Teza debutează cu expunerea implicaţiilor teoriei opţiunilor publice şi ale teoriei instituţionale 

privind transformarea preferinţelor individuale în alegeri de grup şi definirea fundamentelor 

conceptuale ale noţiunii de redistribuire. Apoi, factorii determinanţi pentru nivelul cheltuielilor 

sociale într-un stat sunt descrişi pe larg pentru idenitificarea corectă a relaţiei studiate. De 

asemenea, potenţialul mecanism cauzal dintre sistemul de vot şi cheltuielile sociale este tratat pe 

larg. Ȋn final, este dezvoltat un model econometric prin care legatura propusă este testată cu 

ajutorul unui set de date nou construit care conţine variabile pentru 125 de ţări.  

Metodologia utilizată apelează la tehnici convenţionale de econometrie precum regresia liniară, 

variabilele instrumentale şi metoda comparării scorurilor de propensiune. Nivelul de redistribuire 

a veniturilor raportat la dimensiunea economiei este stabilit ca variabilă dependentă, pe cȃnd tipul 

de sistem de vot reprezintă variabila independentă de interes, prin care este aproximat efectul 

instituţional. Pentru evidenţierea acestuia din urmă, sunt determinate un număr mare de variabile 

de control, considerate drept factori explicativi adiţionali pentru variabila dependentă. 

Principala concluzie a cercetării este că sistemele majoritare ȋnregistrează cheltuieli sociale ȋntre 

2% şi 4% din PIB mai mici decȃt cele proporţionale, confirmând ipoteza de lucru. Ȋn plus, studiul 

de caz privind criza economică a arătat că ţările cu putere de veto instituţională mai mare au avut 

pachete fiscale mai mici cu 5% din PIB ca reacţie la criza din 2008. Astfel, particularizarea 

efectului instituțional asupra politicilor publice este convingătoare atât la nivel teoretic cât și 

empiric. 


