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Rezumat 

Lucrarea și-a propus să evalueze influența politicii fiscale și a celei monetare asupra 

creșterii PIB-ului. Această tema a fost în centrul dezbaterilor în perioada recentă a marii 

recesiuni în condițiile în care revenirea creșterii PIB-ului s-a realizat tardiv în ciuda măsurilor 

de politică fiscală și monetară implementate pentru stimularea economiei. Evaluarea empirică 

este realizată pentru România, în perioada de dinainte și după criza din 2008. 

Lucrarea este structurată în patru capitole, în cadrul primelor două capitole evaluarea 

politicilor fiind mai mult una teoretică, descriind măsurile de politici adoptate, în timp ce 

ultimele două capitole concentrează partea empirică a prezentei lucrări, incluzând evaluarea 

cantitativă a efectelor politicilor asupra PIB-ului. 

În primă parte a lucrării au fost aduse în discuție concepțiile teoretice cu privire la 

politica fiscală și cea monetară din prisma eficienței acestora în combaterea efectelor negative 

ale crizei economice. Sunt prezentate în acest sens aspecte referitoare la teoriile tradiționale, 

cea clasică și cea keynesiană, dar și alte viziuni relativ noi care au stat la baza implementării 

politicii fiscale la un moment dat, precum contracția fiscală expansionistă. Ulterior au fost 

descrise principalele aspecte legate de politica fiscală și monetară post-criză punând în evidență 

măsurile luate pe plan extern, atât cele tradiționale cât și cele neconvenționale. Astfel, după 

conturarea situației pe plan extern, următorul capitol a fost dedicat analizării politicii fiscale și 



 
 

a celei monetare în România, în perioada de după criză, din perspectiva principalelor măsuri 

întreprinse fiind astfel pus în evidență caracterul prociclic, respectiv anticilic față de evoluția 

PIB-ului. 

În a doua parte a fost realizată o analiză a impactului diferitelor măsuri discreționare de 

politică fiscală asupra PIB-ului și a componentelor sale, fiind astfel determinați multiplicatorii 

fiscali aferenți veniturilor și cheltuielilor bugetare. Mai exact au fost evaluate modificările 

asupra PIB-ului (și asupra consumului și formării brute de capital fix) la o creștere cu 1 u.m. a 

cheltuielilor și veniturilor bugetare. De asemenea, au fost obținuți multiplicatori fiscali la nivel 

dezagregat, în acest caz fiind determinat impactul categoriilor de cheltuieli, respectiv al venituri 

guvernamentale, asupra componentelor PIB-ului (consum și formare brută de capital fix). 

Rezultatele obținute indică multiplicatori fiscali reduși ca mărime și intensitate, rezultatele fiind 

conforme cu cele prezentate în studiile de specialitate care evaluează situația statelor în curs de 

dezvoltare. De asemenea, sunt estimate reguli de politică monetară și fiscală care pun în 

evidență acțiunea instrumentelor de politici asupra output gap-ului. Din perspectiva politicii 

monetare, este pus în evidență impactul acesteia asupra stabilității prețurilor, și prin intermediul 

asigurării acestui obiectiv, efectul pozitiv asupra ciclului economic.  

Întrucât conform estimărilor realizate, efectele directe ale politicii monetare și fiscale 

asupra creșterii PIB-ului sunt reduse, propunerile formulate în cadrul secțiunii de concluzii 

sunt orientate către utilizarea politicii monetare și fiscale mai întâi pentru păstrarea 

echilibrului macroeconomic. 

 


