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Politica fiscală, prin măsurile impuse de decidenții economici, poate influența nivelul de 

dezvoltare al unei țări, încurajând sau restricționând mediul economic. Importanța pe care o are 

politica fiscală pentru performanță economică a unei țări este reflectată în numeroasele articole și 

studii de specialitate care urmăresc impactul pe care îl are impozitarea asupra creșterii economice 

în diferite țări. Prin utilizarea politicii fiscale în mod corect și eficient, se poate relansa o economie 

sau, în caz contrar, se pot adânci dezechilibrele economice. Rolul sistemului fiscal și, implicit, al 

politicii fiscale este de a crea bunăstare, a stimula investițiile, a furniza venituri pentru acoperirea 

cheltuielilor. De asemenea, politica fiscală poate: reduce șomajul și sărăcia, preveni și combate 

evaziunea fiscală, reduce inflația și stabiliza economia. 

Subiectul abordat în lucrarea, Analiza impactului politicii fiscale asupra performanțelor 

economice, este unul actual și de interes, atât pentru cei responsabili de deciziile economice, cât 

și pentru toți cei implicați în mediul economic. Dinamica proceselor economice, modificările de 

natură fiscală existente și condițiile economice schimbătoare sunt factori care determină 

necesitatea unei analize continue. 

Scopul principal al lucrării este de a investiga în ce măsură politica fiscală influențează 

creșterea economică în România, cât de sustenabilă este politica fiscală și, totodată, de a identifica 

strategiile de ajustare fiscală aplicate în țara noastră. Pe lângă acest scop, în lucrare se urmărește 

efectuarea unei comparații cu țările membre ale Uniunii Europene din perspectiva impozitelor 

directe, impozitelor indirecte, contribuțiilor sociale obligatorii, veniturilor totale, cheltuielilor 

totale, datoriei publice, deficitului primar, deficitului structural și a indicelui de competitivitate. 

Cercetarea este realizată atât din punct de vedere teoretic, cât și empiric. Noțiunile teoretice 

sunt prezentate cu scopul de a crea o imagine generală asupra conceptelor, indicatorilor și 

metodelor utilizate. Acestea sunt extrase din literatura de specialitate prezentată în lucrare la 

începutul fiecărui capitol. Literatura de referință reprezintă punctul de pornire în studierea 

impactului politicii fiscale asupra performațelor economiei. 

Lucrarea este formată din patru capitole. Fiecare parte abordează un subiect diferit, însă, 

împreună cu celelalte crează o imagine de ansamblu asupra temei cercetate. Structura cercetării 

este aceeași pentru fiecare capitol. În primul rând, este realizată o parte introductivă, urmată de 



stadiul cunoașterii, descrierea datelor și metodologia cercetării, obținerea rezultatelor și 

interpretarea lor.  

Metodologia econometrică cuprinde metoda regresiei, metoda vectorului autoregresiv, 

cauzalitatea de tip Granger, funcția de răspuns la impuls, descompunerea varianței testarea 

staționarității, tehnica cointegrării. De asemenea, sunt utilizate metode de analiză a datelor, 

precum, analiza componentelor principale și analiza cluster. 

În primul capitol, Abordări generale privind sistemul fiscal și politica fiscală,  obiectivul 

principal este de a crea o introducere în tema analizată prin expunerea noțiunilor de fiscalitate, 

sistem fiscal, politică fiscală, eficiența a politicii fiscale. Prin utilizarea analizei grafice sunt 

evidențiate evoluții ale valorilor înregistrate de ponderea impozitelor directe în produsul intern 

brut, ponderea impozitelor indirecte în produsul intern brut, ponderea contribuțiilor sociale în 

produsul intern brut în România. Tot în cadrul acestui capitol sunt analizate și evoluțiile veniturilor 

fiscale și ale presiunii fiscale. Prin compararea cu țările membre ale Uniunii Europene se poate 

determina poziția pe care o ocupă România, în perioada analizată, în clasamentul european din 

perspectiva indicatorilor analizați. Indicele de eficiență a impozitării permite o comparație cu țările 

nou intrare în Uniunea Europeană din punct de vedere al impozitului pe profit, impozitului pe 

venit, contribuțiilor sociale obligatorii și al taxei pe valoarea adăugată. Principalele concluzii ale 

primului capitol sunt: ponderea impozitelor indirecte în produsul intern brut a avut un trend 

descrescător în timp, impozitele indirecte, pe parcursul anilor au înregistrat valori mai mari decât 

cele directe, contribuțiile sociale au avut ponderi în produsul intern brut mai mari decât impozitele 

directe și mai mici decât cele indirecte; în comparație cu țările membre UE, România are cea mai 

mică presiune fiscală în perioada analizată și cel mai mic nivel al veniturilor fiscale. Aceste valori 

evidențiază: dezinteresul statului pentru impozitele directe și atenția crescută asupra impozitelor 

indirecte, o slabă și ineficientă colectare a veniturilor și, totodată, importanța impozitelor indirecte 

pentru relansarea economiei. 

În capitolul doi, Impactul politicii fiscale asupra creșterii economice, scopul este de a 

analiza influența impozitelor asupra creșterii economice din perspectiva veniturilor distorstionare, 

impozitului pe proprietate, impozitului pe profit, impozitului pe venit, taxei pe valoarea adăugată 

și a contribuțiilor sociale obligatorii. Folosind metoda regresiei liniare se obțin două modele 

econometrice în care variabila dependentă este rata de creștere economică, iar ca variabile 

independente sunt folosite, pe rând, veniturile distorsionare și impozitul pe proprietate. Metoda 



vectorului autoregresiv este folosită pentru a crea patru modele econometrice în care variabila 

comună este rata de creștere economică, iar celelalte variabile utilizate ca ponderi în produsul 

intern brut sunt: impozitul pe venit, impozitul pe profit, contribuțiile sociale și taxa pe valoarea 

adăugată.  

Prima parte a analizei se concentrează pe utilizarea metodelor de analiza a datelor care au 

scopul de a identifica țările din Uniunea Europeană cu caracteristici asemănătoare din punct de 

vedere al impozitelor directe, impozitelor indirecte și contribuțiilor sociale obligatorii. Metodele 

folosite sunt analiza componentelor principale și analiza de tip cluster ierarhic. Sunt aleși trei ani 

pentru analiză 2008, 2010 și 2018 pentru a studia ce impact a avut situația economică internațională 

asupra fiecărei economii și dacă țările au avut comportamente asemănătoare din perspectiva 

impozitelor analizate. Metoda componentelor principale este utilizată pentru a extrage cel mai mic 

număr de componente cu scopul de a recupera o parte cât mai mare din informația conținută în 

datele originale. Rezultatele obținute prin metoda componentelor principale sunt similare în toți 

cei trei ani de analiză. Astfel, pentru fiecare an se obține o singură componentă principală care 

recuperează peste 50 % din informația spațiului inițial. Analiza cluster evidențiază că numărul de 

grupuri obținute poate fi diferit în fiecare an și componența acestora la fel. Asocierea țărilor într-

un anumit cluster în funcție de cele trei categorii de impozite alese, are la bază structura fiscală, 

gradul de fiscalitate, nivelul de impozitare, modalitatea de impozitare (cota unică sau progresivă) 

și reacția fiecărei țări la modificările economice la nivel internațional. 

Rezultatele estimării parametrilor de regresie evidențiază o corelație pozitivă între 

impozitul pe proprietate și rata de creștere economică și între veniturile distorsionare și rata de 

creștere economică. Rezultatele modelelor de vector autoregresiv evidențiază un impact crescut în 

timp al variabilelor studiate asupra creșterii economice, cel mai semnificativ fiind cel obținut din 

modelul creat pentru taxa pe valoarea adăugată. În concluzie, se poate afirma că, toate categoriile 

de impozite analizate în acest capitol sunt importante pentru creșterea economică, însă contribuția 

lor la valoarea acestui indicator depinde de modul în care sunt folosite. În urma tuturor analizelor 

efectuate în acest capitol, se poate afirma că fiscalitatea reprezintă un instrument important care 

poate influența creșterea economică. 

Al treilea capitol, Analiza sustenabilității politicii fiscale în România, are principalul scop 

de a analiza sustenabilitatea fiscală în România prin utilizarea metodologiei econometrice care 



implică testarea ordinului de integrare a datoriei publice și a deficitului primar și testarea 

cointegrării veniturilor și cheltuielilor publice. 

Pornind de la analiza grafică a evoluției datoriei publice și deficitului primar, cercetarea 

este continuată cu testarea ordinului de integrare al celor doi indicatori. Completarea analizei se 

face prin testarea cointegrării veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru România. Testarea 

staționarității datoriei publice este realizată pentru perioada 2000 Q1 și 2018 Q3. Rezultatele 

testelor ADF și PP indică o serie de date nestaționară, aceasta fiind integrată de ordin 0, I(0). De 

asemenea, pentru seria de date formată din ponderea deficitului bugetar în produsul intern brut 

pentru perioada 1995-2018, rezultatele indică nestaționaritate. Se poate afirma că, pentru ambele 

perioade analizate, politica fiscală aplicată nu este sustenabilă, din perspectiva datoriei publice și 

a deficitului primar. 

Testarea cointegrării dintre veniturilor bugetare și cheltuielile este realizată pentru perioada 

1995-2018, folosind tehnica Engle-Granger. În urma rezultatelor obținute se poate observa că 

seriile de date formate din ponderea veniturilor bugetare în produsul intern brut și ponderea 

cheltuielilor bugetare sunt cointegrate, acest lucru evidențiând că pe termen lung cei doi indicatori 

evoluează împreună. 

În concluzie, din punct de vedere al datoriei publice și al deficitului primar, politica fiscală 

nu este sustenabilă. Acest lucru impune măsuri de reducere a ponderii datoriei publice în produsul 

intern brut și menținerea ei la un nivel scăzut. Prin creșterea gradului de îndatorare, se diminuează 

capacitatea țării de a-și plăti datoriile prezente în viitor. 

În ultimul capitol, Analiza strategiilor de ajustare fiscală și implicațiile economice ale 

acestora, obiectivul principal este de a determina strategiile de ajustare fiscală practicate în 

România, de a identifica efectele consolidării fiscale asupra evoluției produsului intern brut 

potențial și a output gap-ului și, totodată, de a determina grupul de țări din care România face parte 

din punct de vedere al deficitului structural și al indicelui de competitivitate.  

Capitolul realizat reprezintă o analiză complexă a subiectului abordat prin prezentarea 

rezultatelor empirice obținute în lucrările anterioare, prin fundamentarea noțiunilor teoretice 

folosite și prin obținerea rezultatelor proprii. 

Structura capitolului conține o sinteză a literaturii de referință în care sunt dezbătute 

strategii de ajustare fiscală pentru diferite economii în perioade distincte. În continuarea studiilor 

privind ajustarea fiscală, sunt prezentate noțiuni teoretice cu privire la tipuri de politică fiscală în 



funcție de impulsul fiscal identificate în articolele studiate. Literatura de referință prezentată în 

acest capitol este structurată în două părți. În prima parte sunt descrise și analizate studii care au 

abordat subiectul consolidării fiscale sugerând care măsuri de ajustare fiscală sunt eficiente pentru 

diferite economii. În cea de-a doua parte a literaturii de referință sunt prezentate studii ce abordează 

subiectul produsului intern brut potențial și al decalajului de producție. 

În urma fundamentării noțiunilor teoretice sunt analizate strategiile de ajustare fiscală 

aplicate în România. Punctul de pornire îl reprezintă analiza veniturilor bugetare și cheltuielilor 

bugetare și compararea valorilor înregistrate de România cu cele atinse de țările membre ale 

Uniunii Europene. Pentru România, analiza este realizată în perioada 1995-2018, iar pentru 

comparația cu Uniunea Europeană se folosesc date cuprinse între anul 2001 și anul 2018. Această 

analiză permite conștientizarea poziției în clasamentul european. 

Implicațiile economice pe care le pot avea strategiile de ajustarea fiscală se reflectă în 

evoluțiile unor indicatori precum: produsul intern brut potențial, output gap și deficitul structural. 

Prin urmare, după identificarea strategiilor de ajustare fiscală în România, este realizată o analiză 

a indicatorilor enumerați anterior. Având în vedere importanța estimării produsului intern brut 

potențial și a output gap-ului, în acest capitol există o secțiune specială, în care este prezentată 

literatura de specialitate care dezbate subiectul producției potențiale și al decalajului de producție, 

sunt descrise metode și tehnici de estimare a produsului inten brut potențial și, totodată, sunt 

prezentate rezultate proprii obținute prin utilizare filtrului Hodrick Prescott.  

Rezultatele aplicării măsurilor de ajustare fiscală se reflectă, de asemenea, în valorile 

înregistrate de deficitul structural. Astfel, în ultima parte a capitolului este realizată o analiză a 

evoluției acestui indicator în perioada 2010 – 2018 pentru România. Totodată, este realizată o 

comparație cu țările membre ale Uniunii Europene pentru anul 2018. De asemenea, pentru a 

completa analiza acestui indicator, folosind metoda de analiză a datelor, respectiv cluster ierarhic, 

sunt identificate grupuri de țări care au caracterisitici asemănătoare din punct de vedere al 

deficitului structural și al indicelui de competitivitate. 

Rezultatele proprii sunt obținute prin folosirea analizei grafice, prin utilizarea metodei 

filtrului Hodrick Prescott și a metodei clusterului de tip ierarhic. 

În urma analizei, se poate concluziona că ajustarea fiscală, în România s-a realizat prin 

reducerea cheltuielilor și prin majorarea cotelor de impozitare. Exemple pentru aceste două măsuri 

sunt reducerea cheltuielilor cu salariile din sistemul public și majorarea cotei de TVA. Impactul 



pe care aceste măsuri l-au avut asupra produsului intern brut potențial se reflectă în valorile 

estimate pentru acest indicator. În cei mai mulți ani, producția a fost sub potențial. 

Analiza realizată în prezenta lucrare este una complexă. Rezultatele obținute în urma 

cercetării sunt în concordanță cu cele existente în literatura de referință. Acestea evidențiază 

importanța pe care o are fiscalitatea pentru creșterea economică a României și pentru nivelul sau 

de dezvoltare economică. 

 


