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Rezumat. Dezvoltarea locală presupune existenţa mai multor 
bunuri şi servicii, iar performanţa acestora, exprimată prin politici de 
marketing adecvate, determină performanţa dezvoltării în ansamblul său. 

Lucrarea abordează fundamentele economice ale dezvoltării  
locale şi, în acest context, determină elementele constitutive de bază ale 
marketingului unor servicii publice relevante pentru dezvoltarea locală: 
preţul, multiplicatorul veniturilor/cheltuielilor, respectiv multiplicatorul 
de export. 

Aceste elemente vor exprima raporturile dintre resurse şi rezultate, 
iar echilibrul acestora are la bază un model keynesian într-o economie 
deschisă. 
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Introducere 
Abordarea keynesiană la nivelul unei economii locale „este identică cu 

cea mai simplă versiune a modelului keynesian într-o economie deschisă, 
singura diferenţă fiind că toate variabilele se referă la economia locală în locul 
celei naţionale” (Constantin, 2004, p. 85). 

Literatura de specialitate cuprinde abordări generale privind modelarea 
dezvoltării locale (Matei, Anghelescu, 2010, Klein, Welfe, Welfe, 2003), abordări 
sistemice (Matei, 2008) sau modelare statistică (Matei, Anghelescu, 2010). 

În acest sens, studiul se axează pe efectele cumulative ale stimulării 
cererii şi investiţiilor publice combinând următoarele elemente: 

 subvenţionarea sectoarelor cel mai puţin competitive în scopul 
asigurării unui nivel local acceptabil al veniturilor şi a cererii; 

 investiţii productive directe în crearea de întreprinderi de stat sau în 
participarea statului la capitalul social al firmelor private; 

 investiţii publice în infrastructură, în scopul atragerii investitorilor 
potenţiali, adeseori din afara graniţelor unităţii administrativ-
teritoriale. 

Abordarea acestui tip de dezvoltare evidenţiază, pe de o parte, faptul că 
întreprinderile industriale constituie axul dezvoltării locale, iar, pe de altă 
parte, faptul că succesul poate fi rareori obţinut de către o singură firmă izolată. 

Capacitatea firmelor moderne provine din gruparea sau cooperarea 
competitivă, fenomen care favorizează atingerea unor niveluri de eficienţă şi 
flexibilitate, altminteri rar accesibile unor producători izolaţi. 

1. Modelul keynesian al dezvoltării locale 

1.1. Construcţia şi definirea modelului 
Modelul keynesian al unei economii locale este reprezentat de relaţiile de 

cauzalitate între variabilele care se influenţează unele pe altele în asigurarea 
echilibrului economic pe piaţa bunurilor sau a serviciilor. 

Prin echilibru economic înţelegem momentul în care cererea reală de 
bunuri sau servicii (D) este egală cu oferta bunurilor sau a serviciilor (Y), 
expresie ce poate fi scrisă: 

 
Y=D  (condiţia de echilibru pe piaţa bunurilor sau a serviciilor)    (1.1) 

 
În structura modelului keynesian (Gilbert, 1998, p. 334) cererea (D) este 

definită ca o sumă de cereri de bunuri şi servicii de consum (C), divizată în 
cerere de bunuri şi servicii pentru investiţii (I), precum şi din cererea reală de 
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bunuri şi servicii pentru export (X). Prin urmare, înlocuind componentele cererii 
(D) în relaţia (1.1) se menţine echilibru economic, iar relaţia obţinută are forma: 

 
Y = C + I + X              (1.2) 
Schematic, echilibru dintre cerere şi oferta reală de bunuri şi servicii poate 

fi reprezentată astfel (Figura 1). 
 

 
 
 

 
 

 Oferta reală de bunuri şi servicii 
                       (y) 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1. Echilibrul dintre oferta şi cererea reală de bunuri şi servicii 

 
Având în vedere caracterul deschis al economiei la consumul autohton de 

bunuri şi servicii, trebuie adăugat şi consumul de bunuri şi servicii din import 
(M). Importurile în cadrul unei economii locale se referă la acele bunuri şi 
servicii achiziţionate din alte unităţi administrativ-teritoriale aparţinând 
aceluiaşi judeţ sau regiune, sau chiar din alte ţări. În mod identic, la consumul 
de bunuri autohtone de investiţii trebuie adăugat consumul de bunuri sau 
servicii din import. În acest fel, adăugând importul (M)  la relaţia (1.2), obţinem 
ecuaţia: 

 
Y = C + I + X – M,             (1.3) 
 
Ţinând seama de faptul că statul sau unităţile administrativ-teritoriale pot 

interveni într-o economie locală în scopul susţinerii unor cheltuieli sub formă 
de transferuri sau subvenţii, acţiuni pe care le vom nota cu (G) şi care, prin 
includerea lor în relaţia (1.3), obţinem: 

 
Y = C + I + G + X – M,             (1.4) 

 

 

 

Cererea de bunuri şi servicii 
pentru consum (C) 

Cererea de bunuri şi servicii 
pentru investiţii (I) 

Cererea de bunuri şi servicii 
pentru export (X) 
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Expresia (1.4) defineşte de fapt modelul keynesian al unei economii 
locale care poate fi aplicat atât  pentru un produs, caz în care exprimarea poate 
fi cantitativă, cât şi pentru ansamblul economic şi social ce defineşte 
dezvoltarea locală, situaţie în care fiecare termen provine din însumarea la nivel 
local în expresie valorică a fiecărei destinaţii.  

1.2. Multiplicatorul local al veniturilor/cheltuielilor şi  efectul de multiplicare 
Determinarea multiplicatorului local al veniturilor/cheltuielilor are la bază 

structura modelului keynesian al dezvoltării locale definit anterior. 
Asociind veniturile (Y) cu importurile (M) din expresia (1.4), obţinem în 

mod firesc echilibru între totalul resurselor  (Y+M) şi totalul destinaţiilor 
(C+I+G+X), expresie ce poate fi scrisă: 

 
Y + M = C + I + G + X             (1.5) 
 
Ecuaţia (1.5) exprimă realitatea conform căreia în orice proces de 

dezvoltare locală se poate consuma, investi şi exporta numai atât cât se creează 
din producţia autohtonă, precum şi resurse atrase din import. 

Deoarece dezvoltarea locală presupune existenţa mai multor bunuri şi 
servicii atunci fiecare termen al modelului keynesian al unei economii locale 
poate fi privit, pe de o parte, ca sumă a produsului dintre cantitate şi preţul 
mediu al fiecărui produs sau ca suma dintre cantitate şi tariful mediu pentru 
serviciile realizate în producţia internă, iar, pe de altă parte, ca sumă a 
componentelor autohtone şi a componentei din import. 

Astfel, putem scrie: 
 
C=ΣCintxp(t)int+ΣCmxpext     (1.6) 
 
I=ΣIintxp(t)int+ΣImxpext                (1.7) 

unde:  
p(t)int=preţul sau tariful utilizat pe piaţa internă; 
pext=preţul sau tariful de pe piaţa externă; 
Cm=importul de bunuri şi servicii de consum industrial şi al menajelor; 
Im=importurile pentru investiţii. 
 
Considerând că investiţiile, cheltuielile guvernamentale şi exporturile sunt 

determinate autonom, atunci: 
 
I=Io ; G=Go  şi  X=Xo ;            (1.8) 
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Consumul local, precum şi celelalte componente ale venitului, cum ar fi 
exportul sau importul necesar, se exprimă prin ecuaţii liniare de forma: 

 pentru consumul total (C): 
 
C=Co+ cDY;    unde  Co>0, iar 0<c<1              (1.9)  

iar 
 pentru importul, (M): 

 
M = Mo + mDy unde  Mo>0, iar 0<m<1            (1.10) 
 
În ecuaţiile (1.9) şi (1.10) semnificaţia termenilor este următoarea: 
Co ⇒ consumul autonom 
c ⇒  înclinaţia marginală spre consum, care de fapt reprezintă creşterea 

consumului când producţia de bunuri sau servicii creşte cu o unitate. 
Mo⇒ importul autonom, care de fapt reprezintă importul ce trebuie 

realizat în orice condiţii, pentru echilibrarea cererii de bunuri sau servicii, 
deoarece economia locală fie că nu posedă resurse suficiente, fie că acestea nu 
sunt produse în condiţii de competitivitate; 

m ⇒ înclinaţia marginală spre importul de bunuri sau servicii, care 
exprimă creşterea importului, necesară pentru a asigura creşterea cu o unitate a 
producţiei de bunuri şi servicii; 

DY ⇒ veniturile disponibile, determinate de relaţia: 
 
DY=Y-tY=Y(1-t)           (1.11) 

unde  
(t) reprezintă rata impozitelor şi taxelor prelevate de stat sau de unităţile 

administrativ-teritoriale, de la agenţii economici locali. 
 
Înlocuind relaţiile (1.8), (1.9), (1.10) şi (1.11) în (1.4) obţinem relaţia: 
 
Y = Co + c(1-t)Y + Io + Go +Xo - Mo – m(1-t)Y       (1.12) 

sau   
Y = Co + Yo + Go + Xo - Mo + [c(1-t)-m(1-t)]Y       (1.13) 
 
Separând resursele (Y) de destinaţii din ecuaţia (1.13), obţinem expresia: 
 
Y[1-(1-t)(c-m)]= Co + Yo + Go + Xo - Mo                (1.14) 
Sau: 
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)())(1(1
1 MoXGoIoComctY −+++

−−−
=         (1.15) 

Înlocuind expresia 
))(1(1

1
mct −−−

 = k,  în (1.13), obţinem: 

   
Y=k(Co + Yo + Go + Xo - Mo)              (1.16) 

unde 
k reprezintă multiplicatorul local al unei injecţii de cheltuieli. 
 
Multiplicatorul reflectă şi exprimă legătura directă dintre intrările în 

sistemul economic – concretizate în investiţii – şi ieşirile acestora sub forma 
veniturilor participanţilor la activitatea economică (Ciucur, Gavrilă, Popescu, 
2001, p. 540). Acest circuit la nivel local poate fi întâlnit în cadrul unui proces 
de dezvoltare economică locală. 

Procesul de dezvoltare locală, acceptat ca un proces de schimbare (Matei, 
2005, p. 158), generează efectul de multiplicare al creşterii veniturilor, 
consumurilor şi economiilor. 

Variabila esenţială în formula keynesistă a multiplicatorului local k=1/[1-
(1-t)(c-m)] o reprezintă înclinaţia marginală spre consumul de bunuri şi servicii 
pe plan local (c-m) (Constantin, 2004, p. 86). Valoarea multiplicatorului local 
creşte pe măsură ce înclinaţia marginală spre consum creşte şi scade pe măsura 
creşterii lui (t). 

În cadrul multiplicatorului local, efectul hotărâtor îl deţine variabila (c-
m), fapt pentru care se impune studierea factorilor care afectează înclinaţia 
marginală spre consumul de bunuri şi servicii produse pe plan local. 

Practica şi literatura de specialitate au dovedit că variabila (c-m) depinde 
de dimensiunea unităţii administrativ-teritorială, în sensul că, în localităţile 
mici, înclinaţia marginală spre import este mai mare, ceea ce conduce la 
diminuarea lui (c-m) şi implicit la valoarea lui k. 

Aceeaşi situaţie este întâlnită şi în localităţile puternic industrializate, cu o 
structură destul de diversificată, deoarece bunurile realizate de aceste structuri 
industriale se bazează pe legăturile comerciale cu agenţii economici din afara 
unităţilor administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea. Înclinaţia 
marginală spre consumul de bunuri şi servicii poate fi afectată şi de poziţia 
unităţii administrativ-teritoriale. Astfel, navetiştii din unele zone limitrofe 
marilor oraşe tind să cheltuiască câştigurile salariale în general în localităţile de 
domiciliu, decât în cele unde lucrează, fenomen ce conduce la creşterea încli-
naţiei marginale către import, diminuarea variabilei (c-m), iar în final a lui k. 

Prin urmare, multiplicatorul local nu este o mărime fixă, acesta variind în 
funcţie de caracteristicile fiecărei localităţi. 
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Aşadar, administraţia locală trebuie să cunoască toate aceste trăsături, 
astfel încât să poată maximiza efectele în planul veniturilor şi al ocupării. 

Identificarea acestor însuşiri de către autorităţile locale a făcut ca marile 
aşezări urbane să poată accesa şi beneficia de fonduri Phare şi ISPA, fenomen 
ce a influenţat în mod pozitiv economia acestor localităţi pe de o parte prin 
salariile plătite noilor angajaţi, iar pe de altă parte prin achiziţiile suplimentare 
de bunuri şi servicii realizate de unităţile implicate în realizarea producţiei 
suplimentare, potrivit programelor aprobate. 

În acest context, un accent deosebit trebuie pus pe diminuarea 
importurilor, aspect ce contribuie în mod direct la creşterea valorii 
multiplicatorului local. 

Ca urmare a efectelor multiplicatorului, autorităţile locale trebuie să ţină 
seama de o serie de factori, astfel încât beneficiarii direcţi ai acestor efecte să 
fie populaţia zonei/localităţii. Dintre acestea, precizăm: 

 participarea cu capital financiar sau de altă natură la înfiinţarea de 
agenţi economici; 

 diminuarea redevenţei la terenurile/clădirile concesionate, fenomen 
condiţionat de angajarea de forţă muncă locală în procesul economic 
din noile obiective realizate; 

 suportarea costului cu extinderea utilităţilor în zonele de realizare a 
noilor obiective; 

 alte forme de sprijin acordate de autorităţile locale posibililor 
investitori. 

În sfârşit, principala caracteristică de care autorităţile locale trebuie să ţină 
seama o reprezintă coordonarea politicilor de dezvoltare locală, în scopul 
valorificării beneficiilor acestei politici şi a diminuării fenomenului de 
subfinanţare a  dezvoltării localităţii sau zonei respective. 

2. Utilizarea modelului keynesian în dezvoltarea locală 
Modelul keynesian aplicat în dezvoltarea locală a municipiului Brăila se 

fundamentează pe producţia de servicii de utilitate publică: apă-canal, energie 
termică, transport public local de călători şi salubritate. 

Axul motor al modelului keynesian îl reprezintă feedback-ul realizat de 
legăturile input-output între agenţii economici producători de servicii de 
utilitate publică, respectiv societăţile comerciale, regiile autonome şi 
gospodăriile. Astfel, firmele producătoare de servicii de utilitate publică sunt 
legate între ele prin bunurile şi serviciile pe care le cumpără şi le vând unele 
altora, iar gospodăriile furnizează forţă de muncă necesară unităţilor 
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producătoare de servicii de utilitate publică. Legăturile respective se stabilesc 
atât în interiorul localităţii, cât şi între acestea. 

Conexiunea acestor relaţii se bazează pe luarea în considerare a 
componentelor cererii de servicii de utilitate publică, respectiv legătura dintre 
veniturile şi cheltuielile generate de producţia de servicii de acest gen. 

Cunoscând structura unităţilor prestatoare de servicii de utilitate publică 
am procedat la culegerea datelor necesare implementării modelului keynesian. 
Datele au fost preluate atât din buletinele statistice ale Direcţiei Regionale de 
Statistică Brăila, cât şi din situaţiile financiare anuale ale agenţilor economici, 
depuse la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila. 

În perioada analizată, agenţii economici prestatori de servicii de utilitate 
publică de la nivelul municipiului Brăila au înregistrat următoarea situaţie 
economică: 

Tabelul 1 
Date empirice ale modelului Keynrdisn 

R.A.APA-BRĂILA 
PERIOADA VENITURI 

(Y) 
CHELTUIELI 

(C) 
INVESTIŢII 

(I) 
IMPORTURI 

(M) 
EXPORTURI 

(X) 
2000 10668338 8206046 6835652 3834849 118673 
2001 10855321 8922683 4732098 591271 200592 
2002 12540120 10077960 2830805 6185113 366848 
2003 13821040 10753333 2574131 1541497 586159 
2004 15733981 12844224 7804624 7116330 555493 
2005 16933225 14285832 19911329 8403644 478874 
 

S.C.CET-S.A.BRĂILA 

PERIOADA VENITURI 
(Y) 

CHELTUIELI 
(C) 

INVESTIŢII 
(I) 

IMPORTURI 
(M) 

EXPORTURI 
(X) 

2000 6145601 6436001 150683 2339490  
2001 12469661 12003946 74556 4554892  
2002 23737373 24460762 1912477 1995327  
2003 38079317 37705905 556974   
2004 45253170 47859459 792671   
2005 47596140 54779342 3429658   

 
S.C.BRAICAR-S.A.BRĂILA 
PERIOADA VENITURI 

(Y) 
CHELTUIELI 

(C) 
INVESTIŢII 

(I) 
IMPORTURI 

(M) 
EXPORTURI 

(X) 
2000 5264387 5593225 985171  160300 
2001 7755044 10006052   190800 
2002 9120840 10509797   202500 
2003 11511636 12824840   240900 
2004 13805306 15026970 5427444  286600 
2005 17582372 17109890 449743  305500 
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S.C.ECO-S.A.BRĂILA 
PERIOADA VENITURI 

(Y) 
CHELTUIELI 

(C) 
INVESTIŢII 

(I) 
IMPORTURI 

(M) 
EXPORTURI 

(X) 
2000 1922009 1796263    
2001 2596370 2625066    
2002 3784934 5620765    
2003 4771940 4122961    
2004 3314504 4678944    
2005 3206611 3860984,0    
 

S.C.RER ECOLOGIC S.R.L.BRĂILA 
PERIOADA VENITURI 

(Y) 
CHELTUIELI 

(C) 
INVESTIŢII 

(I) 
IMPORTURI 

(M) 
EXPORTURI 

(X) 
2000 1746496 1625526 13630   
2001 2442688 2436747 37482   
2002 689967 1073063 27871   
2003 880613 1012609    
2004 1459190 1304751 14620   
2005 2551606 2085986 462325   
 

S.C.BRAI CATA S.R.L.BRĂILA 
PERIOADA VENITURI 

(Y) 
CHELTUIELI 

(C) 
INVESTIŢII 

(I) 
IMPORTURI 

(M) 
EXPORTURI 

(X) 
2000      
2001 554,0 35779    
2002 38656934 3537714 1209906  88900 
2003 3278697 3440728   66200 
2004 3167530 3188598   65614 
2005 4909611 3940246   83500 
 
Totalizând indicatorii respectivi pe întreaga perioadă 2001-2005, cu baza 

de referinţă a anului 2001, la situaţia anului 2000 ş.a.m.d., obţinem: 
 

PERIOADA VENITURI 
(Y) 

CHELTUIELI 
(C) 

INVESTIŢII 
(I) 

IMPORTURI 
(M) 

EXPORTURI 
(X) 

2000 25746831 23657061 7985136 6174339 278973 
2001 36119638 36030273 4844136 5146163 391392 
2002 53738928 55280061 5981059 8180440 658248 
2003 72343243 69860376 3131105 1541497 893259 
2004 82733682 84902946 4039359 7116330 907707 
2005 92779565 96062280 4253055 8403644 867874 
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Principalii indicatori locali luaţi în analiză în studiul de faţă se referă la 
veniturile realizate din prestarea serviciilor de utilitate publică, cheltuielile 
înregistrate în acest scop, investiţiile realizate în sfera serviciilor de utilitate 
publică, importurile de servicii de utilitate publică ce au completat cererea sau, 
altfel spus, analiza se referă la economia serviciilor de utilitate publică la 
nivelul municipiului Brăila. Serviciile de utilitate publică, importate la nivelul 
municipiului Brăila, au fost cele de apă şi energie termică, iar exporturile de 
servicii de acest gen sunt localizate în sfera transportului public local de călători 
şi furnizorii apei potabile în localităţile şi zonele învecinate municipiului Brăila. 

În acest sens, pentru a putea aplica în economia serviciilor de utilitate 
publică de la nivelul municipiului Brăila ecuaţiile (1.4) şi (1.5), precum şi 
pentru a putea determina coeficienţii ecuaţiilor (1.6) şi (1.7) a fost necesar ca 
toate datele utilizate să fie exprimate omogen, respectiv în aceeaşi unitate de 
măsură (lei). 

În determinarea ecuaţiilor de corelaţie au fost utilizate programele de 
funcţii ale calculatorului, rezultând, pentru ecuaţia corelaţiei dintre consum şi 
venit pe perioada 2001 – 2005, următoarele date: 

 pentru stabilirea înclinaţiei marginale spre consum (c) s-a calculat 
raportul dintre variaţia cheltuielilor (C-Co) şi variaţia veniturilor (Y-
Yo), unde (C) şi (Y) aparţin anului de referinţă, iar (Co) şi (Yo) anului 
anterior, astfel: 

 

YoY
CoCc −

−=        (1.17) 

unde:   
C=Co+cY,         (1.18) 
 
Având în vedere datele privind cheltuielile şi veniturile din Tabelul 1 şi 

ţinând seama de relaţiile de calcul prezentate în (1.17), obţinem valorile pentru 
„c” şi „Co” (Tabelul 2): 

Tabelul 2  
Valorile calculate pentru „c” şi „Co” 

 
 c Co 
2001  1,192850884 -7055069,120 
2002  1,092540505 -3431894,553 
2003  0,783706092 13164535,757 
2004                1,447731900 -34873244,673 
2005  1,110836549 -7000651,771 
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Din tabel se poate constata că „c” variază în perioada analizată, între 
0,783 şi 1,447, însă o situaţie favorabilă este întâlnită în anul 2003, când „c” se 
încadrează în condiţiile impuse de relaţia (1.9). 

Înlocuind valorile lui „c” şi „Co” din Tabelul 2 în relaţia (1.18), obţinem 
funcţiile de consum pentru fiecare perioadă în parte, astfel: 

C2001=1,19Y-7055069,120 
C2002=1,09Y-3431894,553 
C2003=0,78Y+13164535,757 
C2004=1,44Y-34873244,673 
C2005=1,11Y-7000651,771 
 
Ţinând seama de condiţia impusă în relaţia (1.9), observăm că o situaţie 

favorabilă o întâlnim în anul 2003, în rest, valorile lui „c” sunt supraunitare, de 
unde rezultă că situaţia determinată exprimă o realitate evidentă a tuturor 
serviciilor de utilitate publică, în sensul că acestea consumă mai mult decât 
produc, chiar şi în condiţiile când unele din ele, precum energia termică livrată 
populaţiei şi transportul public local de persoane, beneficiază de subvenţii în 
condiţiile legii. 

Schematic, variaţia lui „c” în perioada analizată poate fi urmărită în 
Figura 2.  

Pentru obţinerea ecuaţiei de corelaţie dintre importul serviciilor de 
utilitate publică şi venitul realizat, s-a procedat la determinarea raportului dintre 
variaţia importurilor (M-Mo) şi variaţia veniturilor (Y-Yo), unde (M) şi (Y) 
aparţin anului de referinţă, iar (Mo) şi (Yo) anului anterior, utilizând relaţiile: 

 

YoY
MoMm −

−=        (1.19) 

unde: 
M=Mo+mY,         (1.20) 
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Figura 2. Variaţia lui (c) în perioada 2001 - 2005 
 
Importurile de servicii de utilitate publică în perioada 2001 – 2005 au fost 

variabile, mărimile acestui fenomen fiind redate în Tabelul 3:  
 

Tabelul 3  
Importurile de servicii de utilitate publică: 

 m Mo 
2001  -0,099122253 8726422,897 
2002  0,172213353 -1074120,952 
2003  -0,356849634 27357156,792 
2004  0,536534886 -37273176,606 
2005  0,128143439 -3485448,570 

     
Înclinaţia marginală spre import „m” se poate observa că diferă în 

perioada analizată, însă o situaţie favorabilă este întâlnită în anul 2001, când 
m=0,12, valoare ce arată plasarea aproape de zero a indicatorului, adică 
dependenţa redusă a serviciilor de utilitate publică faţă de importuri. 

Variaţia lui „m” în perioadă este prezentată în Figura 3. 
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Figura 3. Variaţia lui „m” în intervalul 2001 – 2005 
 
Analizând componenţa lui „k” constatăm că pe lângă „c” şi „m”, deja 

cunoscute din relaţiile anterioare, este necesar să determinăm şi rata 
impozitelor, realizată de operatorii de servicii de utilitate publică, unde 
observăm că aceasta variază în timp, oscilând între 0,35 şi 0,16. 

Cu valorile lui „c”, „m” şi „t” deja cunoscute, înlocuite în expresia lui k, 
rezultă valorile multiplicatorului local de cheltuieli (Tabelul 4): 

 
Tabelul 4  

Valorile lui „k” în perioada 2001-2005 
 
Perioada c-m t k 

2001 1,291973137 0,35 6,241516963 
2002 0,920327153 0,24 3,228361696 
2003 1,140555726 0,24 6,916432625 
2004 0,911197015 0,24 3,158537361 
2005 0,982693109 0,16 3,802568107 

 
Variaţia multiplicatorului local al cheltuielilor „k” în perioada 2001-

2005 este reprezentată în Figura 4.  
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Figura 4. Evoluţia multiplicatorului local al cheltuielilor „k” în perioada 2001 – 2005 

 
Studiul întreprins şi prezentat în Tabelul 4 confirmă teoria potrivit căreia 

valoarea multiplicatorului este cu atât mai mare cu cât înclinaţia marginală spre 
consum este mai ridicată sau cu cât înclinaţia marginală spre economisire este 
mai mică, însă efectul hotărâtor asupra lui „k”, aşa după cum s-a mai precizat,  
îl are (c-m). Prin urmare, în această situaţie trebuie analizaţi coeficienţii lui „c” 
şi a lui „m”. 

Astfel, constatăm că toţi coeficienţii lui c sunt supraunitari, ceea ce 
dovedeşte înclinaţia spre consum, excepţie făcând anul 2003, când valoarea 
coeficientului a fost de 0,78, deci şi acesta cu tendinţă spre 1. 

Totodată, variaţia lui „m” poate fi urmărită în Tabelul 3, iar aceasta 
înregistrează valori care, în general, tind mai mult spre  0 decât spre 1. Ca atare,  
(c-m) tinde către consumul de bunuri şi servicii pe plan local. 

Coeficientul ridicat al consumului este influenţat de sistemul de furnizare 
şi distribuţie a energiei termice, influenţă generată de localizarea agentului 
economic, în sensul că se află la circa 10 km de municipiul Brăila, iar pierderile 
rezultate din transportul agentului termic către  consumatori depăşeşte cu mult 
norma tehnică admisă, motiv pentru care situaţia operatorului a fost analizată la 
nivelul autorităţii locale şi propusă pentru retehnologizare în programul de 
reabilitare şi modernizare 2006 – 2009. 

De asemenea, tot printr-un program de reabilitare şi modernizare a fost 
introdusă şi R.A. APA Brăila, furnizorul serviciului de apă-canal, acţiune care 
se află în derulare încă din anul 2003. 
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Pentru a evidenţia efectul injecţiei de capital, considerăm necesar a studia 
raportul dintre creşterea nivelului venitului şi creşterea investiţiilor ΔI. 

În acest context, la creşterea investiţiilor în acest sector cu ΔI, venitul Y 
va creşte cu kΔI, adică 

 
 ΔY=kΔI        (1.21) 

sau cunoscând că, k=1/s,  iar prin înlocuirea acestuia în relaţia (1.21), obţinem: 

s
IY Δ=Δ         (1.22) 

 
Determinarea multiplicatorului local al investiţiilor depinde de cota 

marginală spre economisire, funcţie de înclinaţia marginală spre consum, 
variabilă a cărei evoluţie poate fi urmărită în Tabelul 5. 

Tabelul 5  
Evoluţia multiplicatorului local al investiţiilor 

 
Perioada s=1-c k=1/s ΔY=ΔI/s 

2001 -0,192850884 -5,185353466 -41405752,63 
2002 -0,092540505 -10,80607888 -52346115,62 
2003 0,216293908 4,623338718 27652461,65 
2004 -0,447731900 -2,233479453 -6993258,68 
2005 -0,110836549 -9,02229465 -36444287,09 

 
Schematic, evoluţia multiplicatorului local al investiţiilor în perioada 

analizată este prezentată în Figura 5.  
Analizând evoluţia multiplicatorului local al investiţiilor în perioada 

2001-2005 constatăm o situaţie favorabilă în anul 2003, în rest, consumul 
rămâne fenomenul economic ce domină economia serviciilor de utilitate publică 
de la nivelul municipiului Brăila. 

Modelul keynesian aplicat în economia serviciilor de utilitate publică, 
comportă în structura sa pe lângă variabilele analizate anterior şi alte variabile 
precum exportul serviciilor de utilitate publică (X). 
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Figura 5. Evoluţia multiplicatorului local al investiţiilor în perioada 2001-2005 
 

Pentru a determina consecinţele unei creşteri a exporturilor de servicii 
asupra nivelului veniturilor (Y) vom proceda la calcularea multiplicatorului 
local al exporturilor (d). 

În această situaţie, ţinând seama de valorile coeficienţilor „c” şi „m” 
determinate anterior şi înlocuite în relaţia d=1/[1-(c-m)] se determină 
multiplicatorul local al exporturilor de servicii de utilitate publică (Tabelul 6). 

 
Tabelul 6  

Variaţia multiplicatorului local al serviciilor exportate 
 

Perioada c m c-m d 
2001 1,192850884 -0,099122253 1,291973137 -3,424972619 
2002 1,092540505 0,172213353 0,920327153 12,55132752 
2003 0,783706092 -0,356849634 1,140555726 -7,114615883 
2004  1,447731900 0,536534886 0,911197015 11,26088271 
2005 1,110836549 0,128143439 0,982693109 57,78045358 

  
Analizând mărimile din Tabelul 6 observăm că stimularea activităţii 

economice, deci efectul dezvoltării locale, este întâlnită în anii 2002, 2004 şi 
2005. Evoluţia multiplicatorului local al exporturilor de servicii de utilitate 
publică în perioada 2001-2005 este prezentată în Figura 6. 
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Figura 6. Evoluţia multiplicatorului de export al serviciilor de utilitate publică în  
perioada 2001-2005 

 
Prin urmare, exportul de servicii de utilitate publică este un proces ce 

participă la dezvoltarea locală, fiind întâlnit în domeniul transportului public 
local de călători, precum şi în domeniul furnizării apei potabile. Exporturile în 
aceste domenii s-au dovedit a avea un efect benefic, în schimb ele nu trebuie 
extinse prea mult, deoarece în anumite situaţii pot conduce la dezechilibre 
severe, autoritatea locală fiind obligată să crească subvenţiile în serviciile 
respective. Totodată, efectul în această situaţie ar favoriza populaţia din alte 
localităţi. 

 
Concluzii 
 În concluzie, analiza  întreprinsă  dovedeşte faptul că autorităţile locale 

trebuie să-şi înfiinţeze şi să-şi dezvolte unităţile locale de monitorizare a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Unităţile locale de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice au în principal următoarele atribuţii (HG nr. 246/2006, Art 6): 

a. pregătirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, în colaborare cu operatorii existenţi, şi 
prezentarea acestora autorităţilor administraţiei publice locale, 
municipale sau judeţene, spre aprobare; 

b. implementarea strategiilor locale, municipale sau judeţene pentru 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 
monitorizarea rezultatelor fiecărui operator; 
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c. asigurarea conformităţii clauzelor ataşate la contractele de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice cu prevederile 
Strategiei naţionale; 

d. pregătirea şi trimiterea raportului de activitate către birourile de 
monitorizare de la nivel de prefectură; 

e. asistarea operatorilor de interes local, municipal sau judeţean şi a 
consiliilor locale, municipale sau judeţene în procesul de accesare a 
fondurilor pentru investiţii; 

f. prezentarea rapoartelor de activitate şi supunerea acestora spre 
aprobarea consiliului local, municipal sau judeţean; 

g. pregătirea şi supunerea spre aprobare a ajustărilor strategiei locale; 
h. administrarea relaţiei cu reprezentanţi ai UE, ai instituţiilor financiare 

internaţionale, ai băncilor şi ai autorităţilor administraţiei publice 
centrale. 
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