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1. Introducere 

 

 Obiectivul general al tezei de doctorat este de a studia relațiile și interdependențele dintre 

variabilele macroeconomice de interes pentru politicile bugetare și fiscale. De asemenea, se dorește 

a se analiza impactul acestor politici asupra creșterii economice în România pentru a avea o mai 

bună înțelegere despre cum deciziile guvernamentale influențează dezvoltarea țării, alocarea 

resurselor financiare, reducerea nivelului de corupție, facilitarea relațiilor comerciale cu celelalte 

țări, îmbunătățirea bunăstării populației, educarea și orientarea acesteia spre un stil de viață sănătos. 

Acestea sunt câteva aspecte care sunt influențate de activitatea statului într-o economie. Perioada 

considerată, pentru analiză, a fost 1995-2020 utilizând serii de date publicate de The World Bank 

(valorile sunt previzionate pentru anii 2019 și 2020). Pornind de la modelele de creștere economică 

prezentate în teoria de specialitate și de la valorile înregistrate de indicatorii macroeconomici, se 

estimează efectul schimbărilor adoptate de guvern asupra creșterii economice în România. 

Teza de doctorat cuprinde 5 părți, fiecare având scopul de a aduce un plus de informație și de 

a răspunde la următoarele întrebări: este important capitalul uman pentru a susține dezvoltarea 

economică sau capitalul fizic este suficient?; determină majorarea cheltuielilor bugetare creștere 

economică?; cum influențează veniturile fiscale economia țării?; care este relația dintre politica 

bugetară și cea fiscală?; care este efectul celor două politici asupra economiei?; cât de mici pot fi 

multiplicatorii cheltuielilor și cei fiscali pentru a considera că influența este semnificativă?; care sunt 

efectele politicii fiscale și bugetare în alte țări emergente comparativ cu România?.  

Studiul de caz a fost realizat prin estimarea de modele de creștere economică endogene și 

exogene, utilizând diferite metodologii econometrice. S-a început prin testarea modelului de bază 
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Solow și a modelului Solow cu capital uman, după care s-a analizat dacă fenomenul de convergență 

se manifestă la nivelul unui grup de țări omogene format din șase țări membre ale Uniunii Europene 

care fac parte din zona non-euro: România, Polonia, Ungaria, Croația, Cehia și Bulgaria. Pentru 

estimarea efectelor cheltuielilor și veniturilor bugetare asupra creșterii economice în România, s-au 

considerat inițial variabilele agregate, după care structura acestora. S-a dorit a se evidenția impactul 

fiecărei politică în parte, dar și efectul cumulat. Creșterea economică a fost măsurată prin rata de 

creștere a PIB real și cu raportul dintre PIB real și populația totală. Au fost utilizate regresii liniare 

simple și multiple, modele de tip VAR (Vector Autoregresiv) simplu și VAR Structural. Atunci când 

sunt analizate împreună mai multe variabile, este dificil a se izola efectul pur al fiecăreia și a se 

elimina interdependență dintre acestea. Astfel, s-a analizat care este relația de cointegrare dintre 

cheltuielile și veniturile bugetare totale cu ajutorul testelor de cauzalitate, a testului Johanson și a 

modelului Vector Error-Correction (VEC). Pentru a avea un termen de comparație a valorilor 

multiplicatorilor cheltuielilor și cei fiscali obținute pentru răspunsul creșterii economice în România 

la șocurile bugetare și fiscale, s-a estimat aceeași relație pentru Cehia, Polonia și Ungaria folosind 

un model de tip VAR Structural. 

Concluziile formulate au la bază răspunsurile la impuls obținute și evenimentele economice 

care au avut loc în România pe parcursul perioadei analizate sau în trecut, dar cu efecte resimțite în 

intervalul de timp considerat. S-a verificat ca rezultatele obținute să fie semnificative din punct de 

vedere statistic și au fost comparate cu cele prezentate în teoria economică, dar și de alți autori. 

Deoarece literatura de specialitate, evidențiază faptul că influența politicilor bugetare și fiscale 

asupra creșterii economice este diferită în funcție de nivelul de dezvoltare al țării, s-a considerat în 

analizele comparative faptul că România este o țară emergentă. 

  

 

2. Creștere economică: modele și convergență 

 

 Primul capitol “Creștere economică: modele și convergență” cuprinde prezentarea 

modelelor de creștere economică exogene și endogene, punându-se accent pe modelul lui Solow și 

modelul lui Solow cu capital uman.  

 Modelele din cadrul teoriei exogene au ca ipoteză faptul că rata de creștere a progresului 

tehnic este exogenă și funcția de producție este omogenă de gradul unu, panta acesteia , 

productivitatea marginală a factorilor de producție, fiind descrescătoare. Modelele din categoria 

teoriei de creștere endogenă elimină cele două ipoteze inițiale al teoriei exogene. Deoarece procesul 
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tehnologic este motivul pentru care se produce mai mult decât în trecut, se analizează modelele 

introducându-se pe rând sectorul de cercetare-dezvoltare, producția de tehnologie nouă și influența 

modului de alocare a resurselor între producția de bunuri și sectorul de cercetare-dezvoltare. 

 Robert Solow (1956) este printre primii economiști care a analizat factorii determinanți ai 

creșterii economice prin definirea funcției de producție neoclasică. Modelul Solow explică cum 

capitalul fizic, forța de muncă și nivelul tehnologic influențează creșterea economică. Se analizează 

doar variația stocului de capital fizic, deoarece rata de creștere a forței de muncă și progresul 

tehnologic sunt considerate exogene. Prin depreciere și prin creșterea cantității forței de muncă 

efectivă, stocul de capital fizic se diminuează, ceea ce înseamnă că trebuie să crească cu suma dintre 

rata de depreciere, rata de creștere a populației și progresul tehnologic pentru a rămâne constant. 

Când economia atinge la punctul de echilibru, singurul factor care o mai poate determina creștere 

este progresul tehnologic. 

Pornind de la modelul de bază Solow, au fost dezvoltate numeroase alte modele prin care      

s-a dorit identificarea factorilor de determinare a creșterii economice. Dacă modelele de creștere 

exogene analizează acumularea capitalului fizic și sunt utilizate în literatura economică pentru a 

explica cauzele care determină diferențele de venit dintre țări, considerând că toate beneficiază de 

același nivel tehnologic, este nevoie de modele de creștere economică care să permită diferențierea 

deciziilor cu privire la tehnologia utilizată în procesul de producție. 

Rebelo (1991) descrie o formă simplificată a modelelor de creștere economică endogene, 

cunoscută drept modelul AK. Se consideră că politica economică adoptată de guvern influențează 

deciziile de economisire ale agenților economici și prin urmare creșterea economică. Utilizat pentru 

o analiză la nivelul unui grup de țări, modelul explică ratele de creștere diferite prin variația ratelor 

de economisire care pot fi efectul politicii economice adoptate de guvernul fiecărei țări.  

 Pe rând au fost considerați factori ca: sectorul de cercetare-dezvoltare, nivelul de cunoștințe 

acumulat,  producția de tehnologie nouă. Concluziile acestor modele încurajează investițiile 

orientate spre modernizarea procesului de producție, inovația tehnologică, dezvoltarea profesională 

a capitalului uman, îmbunătățirea nivelului de trai al populației. 

 Modelele mai noi au introdus factori de natură fiscală, bugetară sau monetară. Literatura de 

specialitate este vastă în ceea ce privește determinarea factorilor de creștere economică, aceștia fiind 

diferiți de la o țară la altă și de la un ciclu economic la altul. 

În teza de doctorat, s-au estimat modelul de bază Solow și modelul Solow cu capital uman 

considerând economia din România, pentru a evidenția importanța capitalul uman în determinarea 

creșterii economice. În ambele modele, creșterea economică este exprimată ca PIB pe total angajați, 

variabila folosită pentru capitalul fizic este formarea brută a capitalului, forța de muncă este 
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reprezentată de rata de creștere a populație totale cu vârsta cuprinsă între 15 și 62 de ani la care s-a 

adăugat 0.051. Proximul folosit pentru stocul de capitalul uman2 este speranța de viață școlară, 

exprimată ca număr de ani, pentru nivelul de învățământ terțiar, considerând numărul total de 

persoane de gen feminin și masculin raportată la populația totală cu vârsta cuprinsă între 15 și 65 de 

ani. 

S-a obținut, pentru modelul de bază Solow, că stocul de capital fizic influențează pozitiv 

creșterea economică, coeficientul fiind egal cu 5.886854, iar munca efectivă are un efect negativ, 

valoarea coeficientului fiind de -2.794976. În ceea ce privește, modelul Solow cu capital uman, 

stocul de capital fizic și cel de capital uman influențează pozitiv creșterea economică, iar creșterea 

populației negativ. Valorile coeficienților estimați sunt 6,062458 pentru capitalul fizic, 0,050116 

pentru capitalul uman și -3,089607 pentru munca efectivă.  

Datorită faptului că la introducerea stocului de capital uman în modelul estimat, s-a obținut 

valori ale coeficienților mai mari, se evidențiază importanța acestui factor determinat al creșterii 

economice. 

Pornind de la modelele de tip Solow, literatura de specialitate prezintă studii în care s-a dorit 

a se înțelege cauzele evoluției diferite pentru țările care au înregistrat în trecut un nivel al PIB 

asemănător. Totodată este important a se determina factorii care au condus la diferențe în nivelul de 

trai al acestora. Se analizează dacă țări cu caracteristici similare vor avea aceeași evoluție economică 

și dacă țările în curs de dezvoltare pot obține o rata de creștere economică superioară țărilor 

dezvoltate, astfel diminuându-se gap-ul dintre ele. Acest fenomen este cunoscut în literatura de 

economică sub denumirea de convergență. 

De-a lungul timpului au fost utilizate diferite interpretări pentru mai multe tipuri de 

convergență. În această lucrarea s-a analizat dacă fenomenul de convergență necondiționată și 

convergență condiționată se manifestă la nivelul unui grup de șase țări membre UE care fac parte 

din zona non-euro: România, Polonia, Ungaria, Croația, Cehia și Bulgaria, considerând evoluția 

economică a acestora pentru intervalul de timp 1995-2016. 

Evoluția raportului PIB pe populație totală este diferită, la nivelul fiecărei țări, pe parcursul 

perioadei 1995-2017, având un efect pozitiv asupra consumului și nivelului de sănătate. Cehia este 

țara care a înregistrat ratele de creștere cele mai mari și Ungaria cele mai mici. Ratele de creștere au 

fost constante în Polonia. Bulgaria și România sunt țările care înregistrează cel mai redus consum și 

nivel de sănătate al populației, iar Polonia și Cehia sunt în topul clasamentului. În ceea ce privește 

influența investițiilor în capitalul fizic și cel uman asupra creșterii economice, Cehia este țara cu cel 

                                                           
1 0.05 este valoare folosită în studiile economice pentru a reflecta rata de depreciere a capitalului și progresul tehnologic 
2 Stocul de capital uman este factor determinat al creșterii economice consider numai pentru modelul Solow cu capital uman 
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mai mare nivel mediu al formării brute a capitalului pe PIB, urmată de România și Ungaria, iar 

Polonia și România sunt țările care au investit cel mai mult în capitalul uman. Rezultatele obține 

indică faptul că, la nivelul grupului de țări, investițiile în capitalul uman au o influență mai puternică,  

comparativ cu investițiile în capitalul fizic.  

Prin studierea evoluției acestor indicatori macroeconomici și a relațiilor dintre ei se observă 

că unele țări s-au dezvoltat mai mult pe parcursul perioadei analizate. Diminuarea gap-ului între 

Cehia și Polonia se poate datora și nivelului ridicat al investițiilor în capitalul uman realizate în 

Polonia. De asemenea, gap-ul dintre Cehia și România a fost diminuat, una dintre cauze fiind 

investițiile în capitalul fizic realizate în România. 

Conform definiției convergenței necondiționate, țări cu caracteristici diferite tind către același 

nivel de echilibru pe termen lung. Astfel, țările mai sărace vor crește mai repede decât țările mai 

dezvoltate, astfel încât să ajungă la același nivel. Convergența condiționată face referire la faptul că 

doar țările cu caracteristici similare tind la același nivel de echilibru pe termen lung. Folosind rata 

de creștere a PIB pe locuitori pentru a măsura creșterea economică, s-a observat că fenomenul de 

convergență necondiționată și condiționată se manifestă la nivelul grupului, cu condiția de a accepta 

faptul că țările alese sunt omogene.  
 

 

3. Creșterea economică în România 

 

Al doilea capitol “Creșterea economică în România” prezintă evoluția economică, a 

variabilelor de politică fiscală și bugetară în această perioadă. Se trec în revistă deciziile și 

schimbările adoptate de guvern în vederea creșterii economice. 

Evoluția înregistrată de către variabilele bugetare și fiscale introduse în modelele estimate, 

evidențiază transformări economice și sociale importante, dar și drumul anevoios în tranziția spre 

economia de piață.  

România a înregistrat o evoluție ascendentă în perioada 1993-1995 (PIB real a crescut, rata 

inflației a fost diminuată) în principal datorită împrumuturilor externe și nu a productivității interne, 

fapt care a condus la scăderea economiei începând cu anul 1997. A fost o perioadă în care România 

a început să dezvolte relații comerciale cu celelalte țări și să experimenteze utilizarea mecanismelor 

de transmisie ale politicilor macroeconomice.  

 În anul 2000 România a început negocierile cu Comisia Europeană pentru a deveni stat 

membru al UE și a urmat o perioadă de reforme și restructurări care să determine o creștere 
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economică sustenabilă. Fondul Monetar Internațional (FMI) evidențiază faptul că economia din 

România era mai puțin dezvoltată comparativ cu celelalte țări CEE care aderau la UE în aceeași 

perioadă. A fost țara în tranzit cu un nivel scăzut al datoriei publice și datoriei străine, ceea ce a ajutat 

procesul de atragere de fonduri străine. Pentru prima dată, au fost stabilite strategii politice clare care 

să ajute dezvoltarea economică pe termen mediu, 2000-2004, care au fost evidențiate în documentul 

intitulat ”Strategia națională de dezvoltare a României pe termen mediu”, disponibil în martie 2000.  

Performanța economică trebuia îmbunătățită, astfel încât, țara să îndeplinească criteriile minime de 

aderare la UE. 

 Scopul principal al politicii fiscale a fost de a susține procesul de dezinflație, păstrarea 

deficitului de cont curent în limitele de siguranță și dezvoltarea sectorului privat prin atragerea de 

capital străin. Deciziile de politică fiscală au susținut stabilitatea macroeconomică prin reformele 

privind TVA și impozitul pe profit; prin îmbunătățirea gestionării taxelor și prin economiile la plata 

dobânzilor care au ajutat la reducerea deficitului bugetar. S-a urmărit ca deciziile politice să 

determine îmbunătățirea procesului de colectare a taxelor și impozitelor, o mai bună prioritizare a 

cheltuielilor prin controlul corupției, creșterea investițiilor și o mai bună guvernare. La finalul anulu i 

2006, s-a observat că pregătirea României pentru a deveni stat membru al UE a fost un proces 

îndelungat care a necesitat ajustarea politicilor macroeconomice și nu numai. 

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al UE după o perioadă de reforme și de 

pregătire economică. Creșterea economică înregistrată în această perioadă a fost determinată de 

intrările mari de capital (datorită privatizării masive a instituțiilor de stat), forța de muncă având o 

contribuție mai redusă.  În perioada 2008-2009, România a început să resimtă criza economică care 

a avut un impact negativ semnificativ asupra performanței economie. Astfel, a urmat o perioadă de 

noi ajustări politice și reorganizare economică care să ajute țara să revină la performanța economică 

înregistrată la sfârșitul anului 2006. La începutul anului 2009, s-au stabilit măsuri politice care aveau 

să corecteze dezechilibrele fiscale și de cont curent. Începând cu anul 2013, valorile indicatorilor 

macroeconomici au revenit la cele înregistrate înainte de criză. În perioada 2014-2016, s-a alocat o 

atenție specială reducerii nivelului de corupție, îmbunătățirii sistemului de colectare a taxelor și 

impozitelor. Atenția a fost îndreptată și spre cheltuielile de capital care au fost în general neeficiente 

în trecut, dovadă fiind infrastructura și sistemul feroviar deficitare. Cauzele evidențiate au fost lipsa 

capacității de dezvoltare, prioritizare și verificare a proiectelor din acest domeniu.  

Această scurtă prezentare a momentelor economice importante petrecute în România în 

ultimii 25 de ani, arată că a fost un drum lung și dificil, pe parcursul căruia s-au adoptat multe 

schimbări privind politica bugetară și fiscală. Pe lângă acestea, alți factori care influențează creșterea 

economică sunt nivelul șomajului, al corupției, al inflației, al datoriei publice și nu numai.  
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4. Incidența politicii bugetare asupra creșterii economice  

 

Al treilea capitol “Impactul politicii bugetare asupra creșterii economice” analizează 

efectele modificărilor cheltuielilor bugetare asupra creșterii economice. S-a început cu prezentarea 

modelelor economice care includ factori de politică bugetară și cu rezultatele obținute de alți autori. 

Acestea sunt diferite în funcție de intervalul de timp analizat, nivelul de dezvoltare al țării, 

variabilele bugetare introduse în model și metodele econometrice utilizate.  

Datorită resurselor financiare limitate este important modul de utilizare a acestora. 

Cheltuielile publice sunt utilizate de stat pentru a acoperi nevoile de bunuri și servicii pentru 

economie și populație. 

Prima abordare a fost estimarea influenței cheltuielilor bugetare totale, după care s-a 

considerat efectul structurii economice a acestora și anume cheltuielile curente și cheltuielile de 

capital. Creșterea economică a fost măsurată cu ajutorul ratei de creștere a PIB real și a raportului 

dintre PIB real și populație totală.  

Analiza detaliată a cheltuielilor bugetare ajută la înțelegerea deciziilor de politică bugetară 

care au fost adoptate de guvern la un moment dat. Acestea pot avea un impact imediat sau întârziat 

asupra evoluției economiei. Se recomandă analiza ponderii în PIB a cheltuielilor bugetare pentru a 

interpreta nivelul și dinamica acestora. 

Evoluția cheltuielilor bugetare, pe parcursul perioadei 1995-2020, arată că cea mai mare parte 

s-a alocat cheltuielilor de capital, în principal, cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu bunuri 

materiale și investițiilor. Această alocare evidențiază principalele nevoi sociale în România.  

 Au fost estimate patru modele de tip VAR simplu, descrise de Ecuațiile 42a, 42b, 43a și 43b. 

S-a analizat valoarea multiplicatorului cheltuielilor care arată cu cât se modifică nivelul PIB la 

modificarea cheltuielilor guvernamentale. 

  

 Impactul cheltuielilor bugetare totale asupra creșterii economice: 

VAR(1a): Yt = [rata_PIBt, ch_bugt]                                                                                                 (42a) 

VAR(1b): Yt = [PIB_loct, ch_bugt]                                                                                                (42b) 

 

 

 Impactul structurii economice a cheltuielilor bugetare asupra creșterii economice:  

VAR(2a): Yt = [rata_PIBt, ch_curentet, ch_capitalt]                                                                        (43a) 

VAR(2b): Yt = [PIB_loct, ch_curentet, ch_capitalt]                                                                       (43b) 
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 S-a observat că la introducerea unui șoc asupra cheltuielilor bugetare totale, creșterea 

economică scade, indiferent de indicatorul utilizat pentru măsurarea acesteia. Multiplicatorul 

cheltuielilor înregistrează o valoare foarte mică, pentru modelul în care se considerată raportul dintre 

PIB real și populația totală. Valoarea acestuia este de -0.0077%  în a doua perioadă, continuă să 

scadă până în perioada a cincea, atingând valoarea de -0.055%, după care crește și revine la valoarea 

0 în perioada a noua. Prin urmare, efectul cheltuielilor bugetare asupra PIB real pe populație nu este 

semnificativ. Dacă se consideră rata de creștere a PIB real, impactul este mult mai semnificativ. 

Multiplicatorul cheltuielilor este egal cu -1.07 în perioada a doua, după care începe să crească și 

atinge valoarea 0 în perioada a șasea. 

 Pentru a doua grupă de modele estimate, s-a considerat clasificația economică a cheltuielilor 

bugetare și s-a analizat impactul cheltuielilor curente și de capital. S-a observat că la o creștere 

neașteptată a uneia dintre cele două categorii de cheltuieli, impactul asupra creșterii economice este 

negativ și de deasemenea, mult mai semnificativ atunci când se consideră rata de creștere a PIB real. 

Multiplicatorii cheltuielilor, în această situație, înregistrează valoarea de -0.33 în a doua perioadă 

pentru șocul introdus asupra cheltuielilor curente, după care crește și în perioada a patra atinge 

valoarea 0. În ceea ce privește cheltuielile de capital, efectul acestora este mult mai semnificativ, 

valoarea multiplicatorului fiind de -1.85 în a doua perioadă, crescând până la valoarea 0, tot în 

perioada a patra. Creșterea economică a fost măsurată și cu ajutorul raportului dintre PIB real și 

populație, situație în care efectul cheltuielilor curente este mai important comparativ cel al 

cheltuielilor de capital. Multiplicatorul, în prima situație, este de -0.01% și atinge valoarea de -0.09% 

în perioada a șasea, după care crește și în perioada a noua este 0. Efectul cheltuielilor de capital este 

nesemnificativ, se resimte începând cu perioada a patra, când valoarea multiplicatorului este de           

-0.01% și  dispare în perioada a noua. 

 Efectul negativ al creșterii cheltuielilor curente asupra economiei, poate fi explicat prin faptul 

că acestea nu generează venituri. Era de așteptat ca impactul cheltuielilor de capital să fie unul 

pozitiv, dar rezultatele obținute indică de asemenea o influența negativă asupra economiei din 

România. Motivul poate fi acela că aceste investiții nu sunt realizate în proiecte care să stimuleze 

activitățile de productivitate, cum ar fi proiecte de infrastructură. Totodată, cheltuielile de capital 

reprezintă a parte relativ redusă din cheltuielile bugetare totale, ceea ce poate semnifica că proiectele 

de investiții nu sunt de mare amploare, nu sunt de dezvoltare economică, ci poate doar să ajute 

economia să își păstreze nivelul actual. 
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5. Influența politicii fiscale asupra creșterii economice 

 

Al patrulea capitol “Impactul politicii fiscale asupra creșterii economice” prezintă impactul 

modificărilor veniturilor bugetare asupra creșterii economice. Gestionarea acestora afectează 

creșterea economică datorită impactului pe care impozitele îl au asupra strategiilor de consum și de 

economisire. Creșterea presiunii fiscale este determinată de majorarea impozitelor și taxelor 

suportate de contribuabili. 

Resursele financiare ale unei țări cuprind resursele financiare publice și resursele financiare 

private. Datorită faptului că ambele categorii sunt limitate, se dorește a se identifica procesul optim 

de alocare a acestora, astfel încât, utilizarea lor să stimuleze creșterea economică. Cererea de resurse 

financiare este influențată de dinamica cheltuielilor publice. 

 S-a observat din evoluția structurii veniturilor bugetare în România, pe parcursul perioadei 

1995-2020, că veniturile curente reprezintă cea mai importantă categorie a resurselor financiare, 

dintre care veniturile fiscale au o pondere foarte importantă. Rolul impozitelor pe plan financiar este 

de a acoperi necesarul de cheltuieli publice. Pe plan economic acestea sunt utilizate pentru a 

influența activitatea economică, iar pe plan social ajută la redistribuirea veniturilor între persoane 

fizice și juridice, între grupuri de indivizi cu nivel social diferit. Veniturile nefiscale reprezintă o 

parte mai mică a resurselor financiare datorită ratelor de profitabilitate reduse înregistrate de 

instituțiile publice. Nivelul veniturilor de capital în total resurse financiare este foarte redus, aceste 

venituri având o importanță nesemnificativă pentru finanțarea cheltuielilor publice. Ele cuprind 

venituri din valorificarea bunurilor statului, din plasamente ale statului și alte transferuri de capital.  

S-a început prin analiza efectelor veniturilor bugetare totale asupra creșterii economie, după 

care au fost considerate trei categorii de venituri și anume: veniturile distorsionare, veniturile 

nedistorsionare și alte venituri. Creșterea economică a fost măsurată cu ajutorul ratei de creștere a 

PIB real și a raportului dintre PIB real și populație totală. Au fost estimate patru modele de tip VAR 

simplu, descrise de Ecuațiile 44a, 44b, 45a și 45b. S-a analizat valoarea multiplicatorului fiscal care 

arată cu cât se modifică mărimea PIB la modificarea impozitelor percepute de stat.  

În urma testării dacă cele patru modele respectă ipotezele aferente acestei metode 

econometrice, s-a obținut că în situația în care se consideră structura veniturilor bugetare seriile de 

reziduuri rezultate sunt autocorelate, motiv pentru care s-a continuat cu estimarea de modele de tip 

VAR Structural care presupun impunerea de restricții. Astfel, funcțiile de răspuns la impuls pentru 

Ecuațiile 44a și 44b au fost interpretate în urma estimării modelului VAR simplu, iar pentru Ecuațiile 

45a și 45b modelul VAR Structural. 
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 Impactul veniturilor bugetare totale asupra creșterii economice: 

VAR(3a): Yt = [rata_PIBt, v_bugt]                                                                                                 (44a)  

VAR(3b): Yt = [PIB_loct, v_bugt]                                                                                                  (44b) 

 

 Impactul categoriilor de venituri asupra creșterii economice: 

SVAR(4a): Yt = [rata_PIBt, v_distort, v_nedistort, v_altet]                                                              (45a) 

SVAR(4b): Yt = [PIB_loct, v_distort, v_nedistort, v_altet]                                                              (45b) 

 

 S-a observat că la creșterea neașteptată a veniturilor bugetare totale impactul asupra creșterii 

economice este pozitiv, indiferent de indicatorul utilizat pentru măsurarea acesteia. Multiplicatorul 

fiscal înregistrează o valoare foarte mică, pentru modelul în care se considerată raportul dintre PIB 

real și populație. Valoarea acestuia este de 0.0087% în a doua perioadă, continuă să crească până în 

perioada a șasea, atingând valoarea de 0.063%, după care scade și revine la valoarea 0 în perioada a 

zecea. Prin urmare, efectul veniturilor bugetare asupra PIB real pe populație nu este semnificativ. 

Dacă se consideră rata de creștere a PIB real, impactul este mult mai semnificativ. Multiplicatorul 

fiscal este egal cu 1.306 în perioada a doua, după care scade și atinge valoarea 0 la începutul 

perioadei a cincea. 

În vederea estimării modelelor SVAR(4a) și SVAR(4b) s-a utilizat metode de Impunere de 

restricții pe termen scurt. Interpretarea economică a restricțiilor impuse, este în conformitate cu 

teoria de specialitate. Astfel, în decursul unui orizont de timp, rata de creștere a PIB real și raportul  

PIB real pe populația totală sunt influențați de cele trei categorii ale veniturilor bugetare totale.  

Valorile coeficienților aferente restricțiilor au semnul negativ pentru ambele modele estimate. 

S-a observat că impactul veniturilor distorsionare asupra raportului dintre PIB real și populația totală 

nu este semnificativ statistic, probabilitatea statisticii z fiind mai mare decât pragul de 5%, iar efectul 

categoriei de alte venituri asupra ratei de creștere PIB real este semnificativ, dacă se acceptă pragul 

de 10%. Celelalte restricții impuse sunt semnificative. Valorile coeficienților veniturilor 

nedistorsionare sunt mult mai mici comparativ cu cei estimați pentru veniturile distorsionare sau 

categoria de alte venituri, ceea ce arată tipurile de venituri care trebuie considerate de guvern în 

dirijarea dezvoltării economice. De asemenea, influența structurii veniturilor bugetare totale este 

mai puternică asupra ratei de creștere a PIB real comparativ cu raportul dintre PIB real și populația 

totală. 
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6. Efectele politicilor fiscale și bugetare asupra creșterii economice 

 

 În al cincilea capitol “Impactul politicilor fiscale și bugetare asupra creșterii economice”  

este analizată influența cheltuielilor și veniturilor bugetare asupra creșterii economice în România. 

Pentru o mai bună înțelegere a acestor relații s-a realizat și o analiză comparativă cu comportamentul 

observat în alte țări care au devenit membre UE în aceeași perioadă, sunt considerate a fi în curs de 

dezvoltare și nu au adoptat încă moneda euro. Deoarece s-a dorit a se studia un grup de țări omogene, 

au fost considerate Cehia, Polonia și Ungaria. Alegerea țărilor a luat în considerare rezultatele 

obținute în urma testării fenomenului de convergență, prezentat în capitolul 1. 

 S-a început prin identificarea relației de cauzalitate dintre politica bugetară, evidențiată cu 

ajutorul cheltuielilor bugetare reale totale și politica fiscală, măsurată prin veniturile bugetare reale 

totale. Literatura de specialitate evidențiază trei tipuri de relații și anume: relația de cauzalitate 

bidirecțională, relația de cauzalitate dinspre cheltuielile bugetare spre veniturile bugetare și relația 

de cauzalitate dinspre veniturile bugetare spre cheltuielile bugetare. 

 În urma identificării relației de cauzalitate bidirecțională dintre cheltuielile bugetare reale 

totale și veniturile bugetare reale totale în România, s-a decis că este obligatoriu ca cele două tipuri 

de politici să fie considerate împreună în modelul estimat, fiind foarte greu de izolat efectele unei 

singure politici asupra creșterii economice.  

Concluzia, privind tipul de relație dintre cele două variabile, a fost formulată pe baza 

rezultatelor generate de testele de cointegrare și a modelului VEC estimat. Datorită faptului că seriile 

de date pentru cheltuielile bugetare reale totale și veniturile bugetare reale totale trebuie integrate de 

ordin I pentru a deveni staționare, s-a putut utiliza testul de cointegrare Johanson. Rezultatele acestuia 

arată existența a două ecuații de cointegrare la ambele praguri, de 5% și de 1%. Deoarece ipoteza nulă 

a testului a fost respinsă, s-a putut analiza relația pe termen lung dintre variabile prin estimarea 

modelului de tip VEC. S-a obținut că există o relație de cauzalitate bidirecțională între variabile: 

veniturile cauzează cheltuielile, dar și cheltuielile cauzează veniturilor. Variația perioadelor 

precedente este corectată în perioada curentă într-un timp scurt, coeficientul fiind de 0.108 pentru 

analiza realizată asupra veniturilor bugetare și de 0.172 în cazul cheltuielilor bugetare. De asemenea, 

rezultatele testului Wald, indică respingerea ipotezei nule, care se referă la lipsa relației de cauzalitate 

dintre variabile. Intensitatea efectului majorării veniturilor bugetare asupra cheltuielilor este 

aproximativ egal cu intensitatea influenței creșterii cheltuielilor bugetare asupra veniturilor bugetare.  

Impactul nu este considerabil, valoarea maximă a multiplicatorului fiind de 0.49% și respectiv -0.26% 

în a noua perioadă. 
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 S-au estimat patru modele de tip VAR simplu pe baza Ecuațiilor 49a, 49b, 50a și 50b. S-a 

început prin analiza efectelor cheltuielilor și veniturilor bugetare totale asupra creșterii economie, 

după care au fost considerate categorii ale acestora și anume: cheltuielile curente, cheltuielile de 

capital, veniturile distorsionare și veniturile nedistorsionare. Creșterea economică este exprimată ca 

rata de creștere a PIB real și ca raportul dintre PIB real și populație totală.  

 

 Impactul cheltuielilor și veniturilor bugetare totale asupra creșterii economice: 

VAR(6a): Yt = [rata_PIBt, ch_bugt, v_bugt]                                                                                               (49a) 

VAR(6b): Yt = [PIB_loct, ch_bugt, v_bugt]                                                                                                (49b) 

 

 Impactul grupelor de cheltuieli și venituri bugetare asupra creșterii economice:  

VAR(7a): Yt = [rata_PIBt, ch_curentet, ch_capitalt, v_distort, v_nedistort]                                (50a) 

VAR(7b): Yt = [PIB_loct, ch_curentet, ch_capitalt, v_distort, v_nedistort]                                 (50b) 

 

S-a observat că impactul cheltuielilor și veniturilor bugetare totale asupra creșterii economice 

este de intensitate diferită în funcție de indicatorul folosit pentru măsurarea acesteia. La creșterea 

neașteptată a cheltuielilor bugetare totale atât rata de creșterea PIB real, cât și raportul dintre PIB real 

și populația totală scad, valoarea multiplicatorului cheltuielilor fiind de -0.54 și respectiv -0.000114. 

În ceea ce primește șocul introdus asupra veniturilor bugetare totale, efectul asupra creșterii 

economice este pozitiv. Multiplicatorul fiscal înregistrează o valoare de 1.33, atunci când creșterea 

economică se exprimă ca rata de creștere a PIB real și de 0.000247, în situația în care se folosește 

indicatorul PIB real pe locuitori. Influența este mult mai semnificativă asupra creșterii economice 

măsurată prin rata de creștere a PIB real.  

Valorile multiplicatorilor arată că deciziile de politică fiscală au o influență mai puternică 

asupra creșterii economice. Semnul acestora nu este cel descris de teoria economică, motiv pentru 

care a fost realizată o analiză mai detaliată în care s-a considerat structura cheltuielilor și a veniturilor 

bugetare. Astfel, modelele estimate conțin variabile pentru două categorii de cheltuieli bugetare 

(cheltuielile curente și cele de capital) și două grupe de venituri bugetare (veniturile distorsionare și 

cele nedistorsionare). Și de această dată, s-a observat că în funcție de variabila utilizată pentru 

măsurarea creșterii economice, efectele sunt diferite, mult mai semnificative atunci când se utilizează 

rata de creștere a PIB real, comparativ cu raportul dintre PIB real și populație totală.  

La creșterea neașteptată a cheltuielilor curente atât rata de creștere a PIB real, cât și PIB real 

pe locuitori scade, valoarea multiplicatorului cheltuielilor fiind de -0.6045 și respectiv -0.000145. În 

ceea ce privește șocul introdus asupra cheltuielilor de capital, efectul asupra creșterii economice este, 
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de asemenea negativ. Multiplicatorul înregistrează o valoare de -2.3719, în cazul ratei de creștere a 

PIB real și 0.000174 pentru PIB real pe locuitori. 

La creșterea neașteptată a veniturilor distorsionare, efectul este negativ, aproape inexistent 

asupra indicatorului PIB real pe populația totală, pe când rata de creștere a PIB real este influențată 

pozitiv, multiplicatorul fiscal înregistrând valoare de 0.4538. Șocul introdus asupra veniturilor 

nedistorsionare, are un efect mai semnificativ, comparativ cu cealaltă grupă de venituri. Rata de 

creștere a PIB real și PIB real pe locuitori sunt influențați pozitiv, multiplicatorul fiscal fiind egal cu 

0.7794 în prima perioadă și respectiv 0.000167 în a treia perioadă. 

Datorită valorilor mici ale multiplicatorilor cheltuielilor și cei fiscali, s-a continuat analiza cu 

studierea efectelor deciziilor de politică bugetară și fiscală în Cehia, Polonia și Ungaria pentru a 

compara rezultatele acestor economii omogene cu cele obținute pentru România.  

Au fost estimate patru modele de tip VAR Structural, pe baza metodei de Impunere de 

restricții pe termen scurt, unul pentru fiecare țară în care s-au considerate cheltuielile și veniturile 

bugetare totale. Creșterea economică a fost măsurată cu ajutorul ratei de creștere a PIB real. Ecuația 

50 descrie vectorul de variabile endogene. 

 

 Impactul cheltuielilor și veniturilor bugetare totale asupra creșterii economice:  

SVAR(8): Yt = [rata_PIBt, ch_bugt, v_bugt]                                                                 (50) 

 

Șocul introdus asupra cheltuielilor bugetare totale influențează diferit rata de creștere a PIB 

real în cele patru țări. Impactul este pozitiv în România și Cehia și negativ pentru Polonia și Ungaria. 

Valorile înregistrate de multiplicatorii cheltuielilor sunt relativ mici pentru toate țările analizate. În 

România, acesta crește de la -2.6443 în prima perioadă la -0.1793 în a treia perioadă, iar în Cehia, 

modificarea pe parcursul a trei perioade este de la -1.5374 la 0.1095. În Polonia, scăderea pornește 

de la -0.0048 la -0.0078 pe parcursul a trei perioade, iar în Ungaria de la 0.8547 în prima perioadă la 

0.0502 în perioada a treia. 

Creșterea neașteptată a veniturilor bugetare totale influențează creșterea economică în sensul 

scăderii, fiind mai abruptă în România (de la 2.2886 la 0.4500 pe parcursul a trei perioade) comparativ 

cu Cehia (de la 1.1978 la 0.8556 pe parcursul a trei perioade). În cazul Poloniei, șocurile fiscale 

determină scăderea creșterii economice, multiplicatorul fiscal atingând valoarea de -0.0186. În 

Ungaria, creșterea economică răspunde pozitiv la șocurile fiscale, modificarea fiind de la -0.9262 la 

-0.0450 pe parcursul a trei perioade. 
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Se poate considera că valoarea redusă a multiplicatorului cheltuielilor și a celui fiscal  este 

relevată pentru țările în curs de dezvoltare, deoarece această situație s-a observat pentru cele 4 țări 

incluse în analiză. 

 

 

7. Concluzii 

 

Acest subiect a fost ales pentru a fi analizat din dorința de a observa cum acționează guvernul 

pentru a stimula dezvoltarea economică în România. Fiind o țară în tranzit, cu o economie fluctuantă, 

a fost influențată de numeroase și importante evenimente care au determinat modificări de natură 

fiscală, bugetară și nu numai.  

În primul rând, teza de doctorat prezintă o diversitate de studii de caz utilizând mai multe 

metode econometrice, care în general sunt abordate de către alți autori în lucrări individuale.  

În al doilea rând, perioada considerată pentru analiză este 1995-2020, astfel sunt incluse cele 

mai recente decizii de politică fiscală și bugetară adoptate de guvern. 

Un aspect important este evidențiat în urma estimării modelului Solow și modelului Solow cu 

capital uman pentru economia din România. Comparând rezultatele obținute pentru cele două modele, 

s-a concluzionat că stocul de capital uman contribuie la creșterea economică și astfel trebuie 

încurajate investițiile în această direcție.  

S-a analizat fenomenul de convergență necondiționată și condiționată pentru un grup de șase 

țări membre ale Uniunii Europene, care încă nu au adoptat moneda euro și anume: România, Polonia, 

Ungaria, Croația, Cehia și Bulgaria. S-a obținut faptul că cele două tipuri de convergență se manifestă 

la nivelul grupului, ceea ce înseamnă că țările tind spre același punct de echilibru pe termen lung. Cu 

alte cuvinte, diferențele privind dezvoltarea economică a acestor țări, vor dispărea în timp. În urma 

analizei evoluției indicatorilor macroeconomici și a relațiilor dintre ei s-a observat că unele țări s-au 

dezvoltat mai mult pe parcursul perioadei analizate. S-a concluzionat că diminuarea gap-ului dintre 

Cehia și Polonia se poate datora și nivelului ridicat al investițiilor în capitalul uman realizate în 

Polonia. De asemenea, gap-ul dintre Cehia și România a fost redus, una dintre cauze fiind capitalul 

fizic acumulat în România. 

Au fost sintetizate modificările de politică fiscală și bugetară adoptate în România, pe 

parcursul perioadei 1995-2018 și astfel s-a observat impactul acestora asupra creșterii economice, 

evoluția guvernării și progresul experimentării mecanismelor de transmise ale politicilor fiscale și 

bugetare. 



15 
 

De asemenea, s-a analizat impactul individual și cumulat al cheltuielilor bugetare totale și al 

veniturilor bugetare totale asupra creșterii economice în România, dar s-a considerat și influența 

categoriilor acestora și anume: cheltuielile curente, cheltuielile de capital, veniturile distorsionare, 

veniturile nedistorsionare și categoria de alte venituri. S-a concluzionat că este necesar a analiza 

împreună efectul politicilor fiscale și bugetare, datorită relației de cauzalitate bidirecțională obținută 

între cheltuielile și veniturile bugetare. S-a observat că este necesar a optimiza procesul de alocare al 

cheltuielilor bugetare. În prezent acestea sunt destinate în principal acoperirii nevoilor sociale ale 

populație și mai puțin investițiilor care pot stimula activitățile de productivitate sau care pot genera 

venituri viitoare. De asemenea, procesul de colectare al veniturilor trebuie îmbunătățit și nivelul de 

corupție redus. 

Nu în ultimul rând, s-a realizat o analiză comparativă, a impactului cheltuielilor și veniturilor 

bugetare totale asupra creșterii economice, între România, Cehia, Polonia și Ungaria. S-a observat că 

pentru cele patru țări, valorile multiplicatorilor fiscali și cei ai cheltuielilor sunt reduse. Rezultatele 

obținute caracterizează țările emergente, care sunt în curs de dezvoltare, prezintă un grad ridicat de 

deschidere pentru comerț și un sistem de curs de schimb flexibil.  În funcție de fiecare țară, rezultatele 

indică o influență pozitivă sau negativă, ceea ce evidențiază faptul că deciziile de politică fiscală și 

bugetară adoptate, de fiecare guvern în parte, sunt diferite și sunt importante pentru stimularea 

economiei. 
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