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Rezumat. Concurenţa fiscală reprezintă o temă de cercetare de 
actualitate în contextul accelerării procesului de globalizare. Acest 
subiect dobândeşte o importanţă sporită în cadrul Uniunii Europene, 
caracterizată printr-un grad ridicat de integrare economică, monedă 
unică şi libertate de circulaţie a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi 
capitalurilor. În această lucrare ne-am propus să realizăm o delimitare a 
conceptului de concurenţă fiscală, precum şi  o trecere în revistă a 
literaturii pentru a evidenţia potenţialele efecte ale acesteia. 
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1. Conceptul de concurenţă fiscală 
Literatura economică dedicată concurenţei fiscale a cunoscut în ultimii 

ani o dezvoltare fără precedent, fiind alimentată atât de dezbateri la nivel 
academic, cât şi la nivel politic. Cu toate acestea, constatăm că au existat destul 
de puţine demersuri în direcţia definirii acestui fenomen. 

Keen (2008) defineşte concurenţa fiscală ca fiind un „context fiscal 
strategic, în cadrul mai larg al necooperării între jurisdicţii fiscale (ţări, state 
sau regiuni dintr-o federaţie), în care fiecare îşi stabileşte unii parametri ai 
sistemului fiscal în funcţie de impozitele practicate de celelalte.”  

În „Encyclopaedia of Tax Policy”, Tannenwald (1999) oferă o definiţie a 
concurenţei fiscale explicite, precum şi o definiţie a celei implicite: „guvernele 
se angajează în concurenţă fiscală explicită atunci când stabilesc reglementări 
fiscale special concepute pentru a creşte atractivitatea jurisdicţiei pentru 
întreprinderi, rezidenţi, forţă de muncă sau consumatori. Guvernele se 
angajează în concurenţă fiscală implicită atunci când îşi modifică unele 
obiective de politică fiscală pentru a tempera efectele concurenţei din partea 
altor guverne” . 

Wilson şi Wildasin (2004)  au procedat într-un mod diferit, definind 
concurenţa fiscală în funcţie de formele sale de manifestare, pornind de la o 
definiţie generală, pentru ca mai apoi să restrângă sfera de cuprindere a 
acesteia. În sens larg, concurenţa fiscală poate fi definită ca fiind orice context 
fiscal în care diferite guverne independente nu îşi coordonează politicile fiscale. 
Într-un sens mai restrâns, concurenţa fiscală poate fi definită ca fiind orice 
context fiscal în care diferite guverne independente nu îşi coordonează politicile 
fiscale, iar politica fiscală a fiecărui guvern influenţează asupra modalităţii de 
alocare a veniturilor fiscale între acestea. Această definiţie include şi 
concurenţa fiscală pe verticală, atunci când autorităţi fiscale situate pe diferite 
niveluri de guvernare (central, regional, local) împart aceeaşi materie 
impozabilă. În sens restrâns, concurenţa fiscală poate fi definită ca fiind orice 
context fiscal în care diferite guverne independente nu îşi coordonează politicile 
fiscale, iar politica fiscală a fiecărui guvern influenţează asupra modalităţii de 
alocare a materiei impozabile cu grad ridicat de mobilitate între jurisdicţiile sau 
regiunile reprezentate de aceste guverne. Această definiţie elimină concurenţa 
pe verticală şi vizează concurenţa pentru: capitaluri, companii, forţă de muncă 
şi comerţ transfrontalier. Această formă a concurenţei fiscale s-a consacrat sub 
denumirea generică de concurenţă fiscală pe orizontală, deoarece implică 
concurenţa dintre autorităţi fiscale situate pe acelaşi nivel de guvernare. 
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Concurenţa fiscală poate avea mai multe forme de manifestare, în funcţie 
de scopurile urmărite de autorităţi, de instrumentele fiscale utilizate, precum şi 
de raporturile ierarhice în care se află autorităţile publice respective. 

În funcţie de scopurile urmărite de autorităţi rezultă domeniile de 
manifestare, când concurenţa dintre guverne are loc pentru  atragerea: 

 investiţiilor străine directe; 
 investiţiilor de portofoliu, capitalului financiar cu grad ridicat de 

mobilitate, necesar pentru finanţarea companiilor autohtone şi întărirea 
pieţei financiare locale; 

 fluxurilor financiare interne din cadrul grupurilor multinaţionale, care 
pot fi canalizate înspre propria jurisdicţie fiscală prin atragerea acelor 
funcţii corporative utilizate pentru transferul internaţional al 
profiturilor în scopul optimizării fiscale; 

 cumpărătorilor din străinătate, în special ai produselor purtătoare de 
accize, în situaţia în care există diferenţe semnificative între acestea; 

 forţei de muncă înalt calificate, considerată a avea un grad de 
mobilitate mai ridicat. 

În funcţie de raporturile ierarhice în care se află autorităţile publice 
implicate, putem avea: concurenţă fiscală pe orizontală, când autorităţile sunt 
situate pe acelaşi nivel de guvernare, şi concurenţă fiscală pe verticală, atunci 
când autorităţi publice aflate pe diferite niveluri de guvernare impozitează 
aceeaşi materie impozabilă. 

În funcţie de instrumentele fiscale utilizate de autorităţi, avem: 
concurenţă prin cotele de impunere, când autorităţile stabilesc cote de impunere 
mai mici în raport cu cotele practicate în alte jurisdicţii fiscale; concurenţă prin 
bazele de impunere, când autorităţile acordă diferite facilităţi în stabilirea 
materiei impozabile (acordarea de deduceri, prevederi cu privire la tratamentul 
fiscal al pierderilor, diferite posibilităţi de înregistrare a amortizării etc.); 
concurenţă prin cheltuieli publice („expenditure competition”), când 
autorităţile alocă un volum  important de cheltuieli pentru a furniza bunuri 
publice care cresc productivitatea întreprinderilor (de exemplu, infrastructura), 
în scopul de a le determina să aleagă propria jurisdicţie fiscală. 

Deşi literatura de specialitate s-a axat mai mult pe concurenţa dintre 
guverne pentru atragerea capitalurilor, prin practicarea unor cote de impunere 
mai mici, există şi alte forme de concurenţă în care autorităţile  nu se bazează 
exclusiv pe variabile de ordin fiscal. În situaţia în care nu există standarde de 
mediu reglementate la nivel naţional, în tentativa de a facilita localizarea unor 
întreprinderi în propria jurisdicţie fiscală, autorităţile locale sau regionale 
concurează prin reducerea standardelor de mediu (Oates, 2001). O altă formă 
posibilă de manifestare a concurenţei între guverne este prin reglementarea 
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standardelor de calitate impuse produselor fabricate în jurisdicţiile fiscale 
proprii. Sinn (1997) a arătat că guvernele, dacă acţionează în mod independent, 
vor stabili standarde mai scăzute de calitate pentru produsele indigene, atât timp 
cât cea mai mare parte dintre acestea este destinată exportului.  

Deşi formele de manifestare a concurenţei dintre guverne sunt multiple, în 
continuare ne vom referi doar la concurenţa fiscală în sens restrâns, cea 
desfăşurată în scopul atragerii factorilor cu grad ridicat de mobilitate.  

2. Efectele negative ale concurenţei fiscale 
Modelul standard de concurenţă fiscală 
Punctul de plecare în literatura modernă dedicată concurenţei fiscale îl 

reprezintă volumul lui Wallace Oates (1972), Fiscal Federalism, care încearcă 
să ofere o explicaţie pentru eventualele ineficienţe generate de angajarea 
guvernelor locale într-o veritabilă competiţie pentru atragerea de capitaluri. 
Pornind de la această idee, la mijlocul anilor ’80 s-au construit primele modele 
formale în încercarea de a explica acest fenomen. Între acestea s-au remarcat 
modelul lui John D. Wilson (1986), precum şi cel dezvoltat de George R. 
Zodrow şi Peter Mieszkowski (1986), care s-a impus, devenind cunoscut în 
literatură drept „modelul de bază privind concurenţa fiscală” 

Conform modelului Zodrow-Mieszkowski, guvernele locale îşi finanţează 
cheltuielile publice în baza unui impozit aşezat asupra veniturilor de capital 
(impozit aşezat pe baza criteriului originii veniturilor), iar rezultatul acestuia va 
fi diminuarea cotelor de impunere, ceea ce va conduce la un nivel prea scăzut al 
serviciilor publice locale. Totuşi, acest model este fundamentat pe seama unor 
ipoteze destul de restrictive:  

 există un număr mare de jurisdicţii fiscale omogene (oraşe, regiuni, 
judeţe, state); 

 pentru fiecare dintre acestea rata de rentabilitate a capitalului, precum 
şi nivelul impozitării din celelalte sunt variabile exogene;  

 populaţia tuturor jurisdicţiilor are un nivel fix, iar cetăţenii rezidenţi au 
preferinţe şi venituri similare. Astfel, aspectele redistributive pot fi 
neglijate, iar funcţia de utilitate pentru rezidenţi ia forma: 
U(C, G)        (1) 

Unde,  
C –  consumul de bunuri private; 
G – consumul de bunuri publice. 
 factorul capital are un nivel fix la nivel naţional şi are o mobilitate 

perfectă între jurisdicţiile fiscale; 



Ioan Talpoş, Alexandru O. Crâşneac 
 

42 

 în fiecare jurisdicţie fiscală întreprinderile produc un singur bun privat 
reprezentativ, folosind doi factori de producţie: unul mobil, capitalul, 
şi unul imobil, forţa de muncă. Îndată ce se adoptă decizia de a investi 
şi începe producţia, acesta este vândut rezidenţilor ca bun de consum 
final şi autorităţilor publice ca bun de consum intermediar, devenind 
bun public; 

 acest bun public nu generează externalităţi pozitive asupra altor 
jurisdicţii fiscale, aria sa de consum limitându-se la jurisdicţia căreia i 
se adresează; 

 reprezentanţii autorităţilor publice locale urmăresc doar maximizarea 
bunăstării cetăţenilor. 

În acest context, autorităţile fiscale locale se confruntă cu problema 
alegerii unui nivel al impozitării care să maximizeze utilitatea rezidenţilor, în 
condiţiile restricţiei bugetare de forma: 

 
G)tr(Kt =+×         (2) 

Unde, 
t – cota de impunere; 
r – rentabilitatea capitalului după impozitare, care este egală pentru toate 

jurisdicţiile fiscale datorită mobilităţii capitalurilor şi este o variabilă exogenă 
pentru o jurisdicţie considerată; 

)( trK +  -  funcţia cererii de capital, unde r + t este costul capitalului. 
 
Pe măsură ce se investeşte tot mai mult capital în jurisdicţia fiscală 

considerată, productivitatea marginală a capitalului scade şi creşte 
productivitatea marginală a muncii. Astfel, agenţii economici investesc până în 
punctul în care productivitatea marginală a capitalului egalează costul r + t. 
Problema cu care se confruntă autorităţile locale este dată de imposibilitatea 
creşterii variabilei G fără o creştere a singurei variabile disponibile, t. În 
consecinţă, costul capitalului creşte, determinând comprimarea cererii de capital 
cu ΔK. Întrucât rentabilitatea capitalului după impozitare (r) este o variabilă 
exogenă, cota de impunere mai mare nu va afecta veniturile din capital ale 
rezidenţilor, ci veniturile din muncă. Astfel, o creştere cu o unitate a ofertei de 
bunuri publice G necesită o creştere a nivelului de impozitare t cu o valoare Δt 
pentru a menţine echilibrul bugetar, în condiţiile în care veniturile aferente 
factorului muncă vor scădea cu KΔt. Această majorare de impozit trebuie sa fie 
suficient de mare, astfel încât să acopere atât costul marginal al lui G, notat MC, 
cât şi o reducere a veniturilor fiscale, tΔK, determinată de comprimarea bazei de 
impunere prin ieşirile de capital. În consecinţă, scăderea veniturilor aferente 
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factorului imobil va depăşi MC cu valoarea – tΔK. Conform regulii lui 
Samuelson privind furnizarea în condiţii optime a bunurilor publice, se atinge 
eficienţa economică maximă atunci când suma disponibilităţilor individuale de 
a plăti pentru bunurile publice este egală cu costul marginal al acestor bunuri. 
Cu alte cuvinte, autorităţile vor creşte impozitele până în punctul în care 
beneficiile derivate de consumul de bunuri publice sunt mai mari decât costul. 
Astfel, în punctul de echilibru, beneficiul marginal trebuie să fie egal cu costul 
marginal (MB=MC).  

Aşadar, în condiţiile concurenţei fiscale, pentru un nivel optim al lui G, 
vom avea următoarea modificare a regulii lui Samuelson: 

 
MB = MC – tΔK                (3) 
 
Şi, întrucât tΔK < 0, atunci beneficiul marginal trebuie să fie mai mare 

decât costul marginal al lui G pentru a compensa şi ieşirile de capital induse de 
sporirea fiscalităţii. Cu alte cuvinte, avem de-a face nu doar cu costul efectiv al 
producerii bunurilor publice, ci şi cu un cost indirect pentru economia locală 
cauzat de ieşirile de capital îndreptate spre alte jurisdicţii cu fiscalitate mai 
scăzută. Creşterea t pentru a finanţa o creştere a lui G, la nivelul unei 
comunităţi, generează o externalitate pozitivă asupra altor comunităţi deoarece 
autorităţile sunt preocupate doar de bunăstarea propriilor rezidenţi. Practic, o 
altă jurisdicţie fiscală j va beneficia de această majorare a impozitului, cu o 
valoare tjΔKj, unde tj este propria cotă de impunere, iar ΔKj reprezintă influxul 
de capital de care va beneficia.  

Astfel, un guvern poate creşte bunăstarea rezidenţilor pe seama altor 
jurisdicţii fiscale, prin simpla reducere a impozitelor, deoarece aceasta este 
asociată cu un influx de capitaluri. Acest echilibru nu este însă stabil. Dacă 
presupunem o comunitate A care procedează într-o asemenea manieră, este 
posibil ca şi comunitatea B să procedeze la fel, reducând impozitele şi 
cheltuielile publice pentru a atrage capitalul din comunitatea A. Această măsură 
va reduce nivelul bunăstării în comunitatea A, care poate reacţiona prin 
reducerea succesivă a fiscalităţii pentru a atrage înapoi o parte din capitaluri. În 
fiecare etapă în comunitatea care reduce fiscalitatea creşte nivelul bunăstării, în 
detrimentul celorlalte comunităţi, determinând şi o înrăutăţire a economiei 
globale, deoarece câştigul rezultat este mai mic decât pierderile suferite de 
celelalte comunităţi. În urma unor reduceri succesive, ambele comunităţi au de 
suferit întrucât va scădea oferta de bunuri publice până la un nivel suboptimal. 

Rezultatul modelului este concretizat într-un fenomen denumit sugestiv 
în literatură „race to the bottom”, deoarece toate impozitele aferente capitalului 
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sunt abandonate în favoarea impozitelor cu o bază imobilă. Mai mult, în 
condiţiile existenţei unor restricţii cu privire la nivelul maxim de impozitare a 
factorilor imobili, autorităţile vor alege să reducă nivelul serviciilor publice 
oferite sub nivelul optim în toate jurisdicţiile fiscale considerate. 

Pornind de la modelul de bază, în literatură s-au dezvoltat numeroase 
extensii obţinute prin modificarea uneia sau mai multor ipoteze ale acestuia. În 
cele ce urmează le vom prezenta pe cele mai importante, punând în evidenţă 
diferitele efecte negative susceptibile de a se manifesta. 

 
Jurisdicţii fiscale de dimensiuni mari 
Modelul Zodrow – Mieszkowski are în vedere existenţa unui număr mare 

de comunităţi de dimensiuni mici, astfel încât niciuna dintre acestea nu poate să 
influenţeze rentabilitatea capitalului după impozitare. Dacă se ia în considerare 
posibilitatea ca jurisdicţiile fiscale să fie de dimensiuni mari, atunci deciziile 
fiecăreia cu privire la cotele de impunere practicate pot influenţa rentabilitatea 
capitalului la nivelul întregii economii. În acest caz se manifestă o concurenţă 
de tip Nash  între comunităţi, deoarece fiecare comunitate va lua decizii în 
funcţie de strategiile adoptate de celelalte comunităţi. Variabilele pe baza cărora 
se fundamentează strategiile pot fi cotele de impunere sau nivelul serviciilor 
publice oferite. Potrivit literaturii, cel mai adesea se folosesc cotele de 
impunere, serviciile publice trebuind să se ajusteze la veniturile publice 
colectate în urma aşezării cotelor. Astfel, o comunitate va stabili nivelul cotelor 
de impunere practicate considerând constante cotele practicate în celelalte 
comunităţi. Rentabilitatea capitalului va depinde de cotele de impunere alese, 
precum şi de nivelul cotelor din restul comunităţilor: 

 
r = r(t1, t2, …, tN)       (4) 

Unde, 
t1, t2, …, tN – nivelul cotelor de impunere din cele N comunităţi. 
 
Dacă o jurisdicţie fiscală j creşte cota de impunere cu o unitate, atunci 

costul capitalului, r + tj, va creşte cu 1 + Δr, unde Δr < 0. Astfel, cererea de 
capital, K(r+tj), va depinde mai puţin de tj, decât în cazul jurisdicţiilor fiscale de 
mici dimensiuni, în cazul cărora r este o constantă. Avem în continuare de-a 
face cu o externalitate pozitivă prin ieşirea de capital determinată de creşterea 
fiscalităţii într-o jurisdicţie fiscală, dar nivelul acesteia este mai redus întrucât 
creşterea tj este însoţită de o diminuare a lui r. Putem aprecia astfel că pierderea 
de bunăstare prin furnizarea suboptimală a serviciilor publice este mai redusă 
decât în cazul comunităţilor de mici dimensiuni.  
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Concurenţa fiscală asimetrică 
Modelul standard de concurenţă fiscală presupune existenţa mai multor 

regiuni omogene de dimensiuni mici. Modificând această ipoteză, prin 
considerarea unor regiuni diferite din punct de vedere al dimensiunii, se creează 
o „concurenţă fiscală asimetrică” între regiunile de dimensiuni mari şi cele mai 
mici. Bucovetsky (1991) şi Wilson (1991) au analizat consecinţele unei astfel 
de concurenţe între cele două categorii de regiuni, diferenţierea dintre acestea 
făcându-se prin numărul de rezidenţi. Regiunea mai mare prezintă o cerere mai 
mare de capital şi, prin urmare, o creştere a cotelor de impunere va determina o 
diminuare mai semnificativă a rentabilităţii capitalului în urma impozitării. În 
consecinţă, costul capitalului, r + t, este mai puţin dependent de modificările 
cotelor de impunere în cazul regiunilor mai mari decât în cazul celor de 
dimensiuni reduse.  

Putem afirma, deci, că jurisdicţiile fiscale de dimensiuni mari sunt mai 
puţin preocupate de ieşirile de capitaluri provocate de nivelul impozitării şi, 
astfel, vor stabili impozite mai mari. Diferenţa între nivelurile de impozitare va 
conduce la o relocare a capitalurilor dinspre regiunile mari înspre cele mici, 
explicându-se astfel formarea paradisurilor fiscale în statele de mici dimensiuni. 
Mai mult, John D. Wilson a demonstrat că dacă diferenţa între regiuni este 
suficient de mare, atunci cele mici vor avea chiar de câştigat de pe urma 
concurenţei fiscale. Astfel, cu toate că pe ansamblul economiei concurenţa 
fiscală provoacă efecte negative, unele regiuni (cele de mici dimensiuni) pot 
beneficia de pe urma acesteia prin atragerea de capitaluri şi, implicit, un nivel 
mai ridicat al serviciilor publice.  

 
Comerţul între regiuni 
În modelul de bază, consumul privat este agregat într-un singur bun 

reprezentativ, din motive de simplificare, punându-se în evidenţă efectele 
concurenţei fiscale asupra deciziilor de alocare a capitalului între regiuni. În 
continuare, se ridică problema posibilităţii ca deciziile de producţie şi consum 
să poată fi influenţate în vreun fel de concurenţa fiscală.  

Wilson (1987) a dezvoltat o extensie a modelului de bază prin 
introducerea unui sistem cu multe regiuni şi două bunuri private, unul obţinut 
cu un consum intensiv de capital şi celălalt, cu un consum intensiv de forţă de 
muncă. În condiţiile unui comerţ liber între regiuni, chiar dacă iniţial regiunile 
sunt identice, acestea vor alege niveluri diferite de impozitare, iar cele cu 
impozite mai mici se vor specializa în producţia de bunuri cu un consum 
intensiv de capital, iar cele cu impozite mai mari în producţia de bunuri cu un 
consum intensiv de muncă. Practic, unele vor alege să concureze intens pentru 
atragerea de capitaluri, rezidenţii lor beneficiind de venituri mai mari, dar de 
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servicii publice mai reduse, iar altele vor menţine impozitele la un nivel mai 
ridicat, atrăgând industrii cu un consum intens de forţă de muncă şi vor 
beneficia de servicii publice la un standard mai înalt, dar veniturile rezidenţilor 
se vor diminua. Întrucât rezidenţii sunt consideraţi identici (prezintă aceeaşi 
funcţie de utilitate, dată de raportul între consumul de bunuri publice şi private), 
această situaţie îi pune în situaţia ajustării acestui raport în funcţie de tipul 
regiunii din care fac parte. În acest fel, deciziile de producţie şi consum sunt 
influenţate decisiv de politicile fiscale promovate, ceea ce reprezintă o altă 
distorsiune provocată de concurenţa fiscală.  

 
Mobilitatea forţei de muncă 
Modelul standard presupune un nivel fix al populaţiei în fiecare jurisdicţie 

fiscală, implicând imposibilitatea indivizilor de a se muta dintr-o jurisdicţie 
fiscală în alta, după preferinţe. Astfel, modelul de bază, precum şi extensiile 
discutate până acum, se pretează să studieze efectele concurenţei fiscale între 
ţări, unde mobilitatea indivizilor este serios limitată de restricţii privind 
migraţia, precum şi de bariere politice, culturale, religioase sau de altă natură. 
În economiile contemporane, însă, populaţia nu este imobilă, cu atât mai mult 
în cazul Uniunii Europene, unde una dintre cele patru libertăţi fundamentale 
este libera circulaţie a persoanelor. Din acest motiv, apreciem că este utilă 
prezentarea unei extensii a modelului de bază care să ia în considerare 
mobilitatea indivizilor.  

Un asemenea demers a fost realizat de Brueckner (2000), care a 
considerat diferenţierea indivizilor prin preferinţele faţă de bunurile publice, 
precum şi posibilitatea ca aceştia să aleagă pe lângă comunitatea unde investesc 
şi comunitatea unde doresc să locuiască. Presupunând că bunurile publice nu 
fac obiectul unor economii de scară, astfel încât costul lor pe cap de locuitor să 
nu scadă pe măsură ce populaţia comunităţii creşte, indivizii vor adopta un 
comportament de tipul celui descris în modelul Tiebout, alegând să se 
stabilească în comunitatea care le oferă nivelul dorit de servicii publice. Din 
nefericire, impozitele pe veniturile de capital, diferite între comunităţi, continuă 
să genereze o externalitate pozitivă, influenţând deciziile de investiţii şi 
conducând la o furnizare suboptimală a bunurilor publice. Mai mult, indivizii ce 
prezintă o cerere mai scăzută pentru bunuri publice vor avea chiar de câştigat de 
pe urma concurenţei fiscale, în detrimentul celorlalţi. 

 
Redistribuirea veniturilor 
Literatura dedicată concurenţei fiscale este centrată pe modele în care 

cheltuielile publice sunt orientate în exclusivitate spre furnizarea de bunuri 
publice. În realitate, însă, o mare parte a cheltuielilor publice efectuate de state 
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şi, în special, de statele membre ale Uniunii Europene  ia forma transferurilor 
financiare în favoarea unor anumite categorii sociale. De altfel, în teoria 
finanţelor publice este identificată necesitatea intervenţiei statului în procesul de 
redistribuire a veniturilor şi averilor pentru a asigura o echitate socială, dând 
esenţă funcţiei redistributive.  

Orientarea cheltuielilor publice spre transferuri cu caracter social are 
importante implicaţii în analiza efectelor concurenţei fiscale. Aşa cum am 
arătat, concurenţa fiscală conduce la subimpozitarea unor importante categorii 
de venituri, în cazul cărora materia impozabilă prezintă o mobilitate ridicată. În 
funcţie de structura cheltuielilor publice efectuate de guverne, aceasta poate să 
limiteze transferurile cu caracter social, îngreunând realizarea funcţiei 
redistributive a statelor. Sinn (1994) a studiat această problemă la nivelul 
Uniunii Europene, arătând că intensificarea concurenţei între state pentru 
atragerea capitalurilor mobile va limita capacitatea statelor membre de a-şi  
menţine nivelul  actual ridicat al transferurilor sociale. Acesta consideră că este 
necesară înfiinţarea unei autorităţi centrale la nivelul Uniunii Europene 
responsabilă cu politicile redistributive, pentru ca Europa „să nu fie nevoită să 
renunţe la progresele realizate plan social”(Sinn, 1990, p. 502).    

 Problema redistribuirii veniturilor dobândeşte o importanţă aparte în 
contextul actual al Uniunii Europene, întrucât, conform teoriei federalismului 
fiscal, responsabilitatea exercitării funcţiei redistributive trebuie să revină 
autorităţilor centrale, iar bugetul comunitar nu are în prezent o dimensiune 
corespunzătoare pentru a permite acest lucru. 

 
Cuantificarea efectelor negative ale concurenţei fiscale 
Având în vedere aceste distorsiuni provocate de concurenţa fiscală, se 

pune problema calculării magnitudinii acestor efecte negative. Aceasta, 
deoarece efectele menţionate pot fi neînsemnate şi nu reclamă o preocupare din 
partea autorităţilor sau, dimpotrivă, acestea sunt semnificative şi este necesară o 
cooperare între guverne pentru implementarea unor măsuri de armonizare. Deşi 
măsurarea pierderii de bunăstare imputabilă concurenţei fiscale este foarte 
dificil de realizat din punct de vedere empiric, în literatură au existat mai multe 
demersuri în această direcţie.  

Wildasin (1989) a încercat să cuantifice ineficienţele imputabile 
concurenţei fiscale prin intermediul unui model derivat din modelul de bază. 
Acesta a constatat că tendinţa de furnizare a bunurilor publice sub nivelul optim 
din punct de vedere social poate fi combătută prin acordarea de subvenţii în 
favoarea fiecărei jurisdicţii fiscale de către autorităţile situate pe un nivel 
superior de guvernare. Wildasin a estimat că, la nivelul Statelor Unite, fără a se 
ţine cont de sistemul de transferuri bugetare, nivelul subvenţiilor necesare este 
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unul substanţial, de 40%, iar costul cumulat al pierderii de eficienţă datorat 
dimensionării suboptimale a cheltuielilor publice locale este de ordinul a 8% 
din totalul cheltuielilor publice. Totuşi, dacă se ţine cont de sistemul de 
transferuri bugetare, aceste estimări se reduc semnificativ, la un nivel al 
subvenţiilor necesare de aproximativ 10%, cu un cost agregat al pierderii de 
eficienţă în alocarea resurselor publice de doar 0,6% din totalul cheltuielilor 
publice. 

Într-un studiu mai recent, Parry (2003) a realizat o analiză prin care a 
calculat impactul cumulat al diferitelor efecte economice ale concurenţei 
fiscale. Acesta a constatat că pierderile de bunăstare imputabile concurenţei 
fiscale sunt destul de modeste, de mai puţin de 3% din totalul impozitelor pe 
capital, sau de 0,15%-0,45% din PIB. Acest rezultat este valabil dacă se 
presupune că reprezentanţii autorităţilor publice sunt preocupaţi în permanenţă 
numai de bunăstarea cetăţenilor. Mai mult, considerând posibilitatea adoptării 
de către guverne a unui comportament de tip „Leviatan”, aceste efecte se 
diminuează rapid, putând foarte uşor să se transforme în efecte pozitive. 

În încercarea de a cuantifica eventualele beneficii aduse de procesul de 
armonizare fiscală la nivelul Uniunii Europene, Sørensen (2001) a dezvoltat un 
model prin intermediul căruia a demonstrat că volumul serviciilor publice 
oferite de fiecare ţară nu se va reduce,  dar va scădea nivelul cheltuielilor 
publice efectuate în scopul redistribuirii veniturilor. Astfel, Sørensen a simulat 
diverse variante de cooperare între guverne, ca de pildă, coordonarea politicilor 
fiscale, implementarea unui nivel minim al cotei de impunere a veniturilor de 
capital, sau chiar armonizarea deplină a cotei de impunere a profiturilor 
companiilor. Rezultatele acestor forme de cooperare între guverne, exprimate 
prin câştigul de bunăstare, s-au dovedit pozitive, însă dimensiunea acestora a 
fost una extrem de mică, de ordinul a 0,16-0,35% din PIB. Mai mult, ipoteza 
mobilităţii mai scăzute a capitalurilor între Uniunea Europeană şi restul lumii 
conduce la aceste rezultate. Dacă, în schimb, s-ar considera o mobilitate 
perfectă a capitalurilor la nivel mondial, câştigul de bunăstare adus de 
coordonarea politicilor fiscale în Uniunea Europeană ar scădea semnificativ, 
până la nivelul de 0,075% din PIB. Acesta a mai demonstrat că preferinţele 
foarte diferite dintre state cu privire la gradul de redistribuire a veniturilor, 
diferenţele de productivitate, precum şi ponderea activelor deţinute de străini au 
o influenţă majoră în distribuirea acestor beneficii. Astfel, este de aşteptat ca 
armonizarea fiscală să întâmpine o puternică opoziţie la nivel politic, datorită 
acestei distribuţii inegale a beneficiilor care s-ar genera.   
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3. Efectele pozitive ale concurenţei fiscale 
Toate aspectele descrise anterior pun în evidenţă efectele negative ale 

concurenţei fiscale. Însă, toate modelele sunt construite bazându-se pe o serie 
de ipoteze restrictive, unele chiar nerealiste, şi nu au în vedere posibilitatea ca 
reprezentanţii autorităţilor publice să urmărească şi interesul propriu prin 
politicile pe care le promovează. În continuare, vom încerca să identificăm 
eventualele efecte pozitive ale concurenţei dintre guverne şi să descriem 
situaţiile concrete în care concurenţa fiscală poate constitui un factor de creştere 
a eficienţei în sectorul public. 

 
Repercusiunea impozitelor 
Teoria federalismului fiscal a identificat numeroase situaţii în care 

impozitele instituite într-o comunitate au ca şi suportatori finali rezidenţi ai altor 
comunităţi, manifestându-se, astfel, un fenomen de repercusiune a impozitelor 
în exteriorul comunităţii (tax exporting). Chiar şi posibilitatea ca autorităţile 
fiscale ale unei jurisdicţii să impoziteze veniturile de capital ale investitorilor 
nerezidenţi poate fi considerată tot o transmitere a sarcinii fiscale. Astfel, 
autorităţile publice locale care instituie impozite ce se pretează la fenomenul de 
repercusiune vor avea tendinţa de a supradimensiona volumul serviciilor 
publice locale furnizate, întrucât consumatorii vor percepe că acestea au un cost 
mai redus (Zodrow, 2003).   

Pe măsura amplificării procesului de globalizare şi, implicit, a creşterii 
ponderii activelor deţinute de nerezidenţi, această problemă devine relevantă şi 
în context internaţional. Astfel, posibilitatea transmiterii sarcinii fiscale în 
sarcina nerezidenţilor poate conduce la creşterea nejustificată a cheltuielilor 
publice. În acest caz, concurenţa între guverne pentru atragerea factorilor mobili 
poate avea un impact pozitiv, prin limitarea acestor tendinţe. Prin urmare, 
putem afirma că, în cazul economiilor unde o mare parte a activelor sunt 
deţinute de nerezidenţi, concurenţa fiscală are un potenţial mai mare de a 
produce efecte benefice. 

 
Concentrarea producţiei  
În economiile contemporane se manifestă un fenomen de concentrare a 

producţiei în anumite zone geografice. Acest lucru este pus în evidenţă prin 
modelele de tip „centru-periferie”, unde datorită „aglomerării” se ajunge la 
concentrarea producţiei industriale în câteva ţări dezvoltate, ai căror cetăţeni 
beneficiază de un volum ridicat de bunuri publice, dar şi impozitele suportate 
sunt mari. Aceste impozite mai mari sunt justificate, deoarece în ţările 
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respective şi posibilităţile de fructificare a capitalurilor investite sunt mult mai 
mari decât în ţările periferice.  

Baldwin şi Krugman (2004) au arătat că armonizarea fiscală, prin 
adoptarea unei cote de impunere comune, va afecta cel puţin unul dintre cele 
două tipuri de ţări. Mai mult, alegerea unei cote de impunere comune între 
nivelurile mari din ţările dezvoltate şi cele mai mici ale ţărilor periferice va 
afecta ambele categorii de ţări. Cele mai puţin dezvoltate şi-ar pierde avantajele 
fiscale în atragerea de investiţii străine, iar cele puternic industrializate ar fi 
nevoite să-şi subdimensioneze volumul serviciilor publice. O soluţie propusă de 
aceştia pentru a preveni amplificarea concurenţei între guverne ar fi adoptarea 
unui nivel minim al cotelor de impunere, indiferent cât de scăzut ar fi acest 
nivel. Această măsură ar reprezenta o îmbunătăţire de tip Pareto, ţările puternic 
industrializate având de câştigat, fără să afecteze situaţia ţărilor periferice. 

 
Impactul asupra dimensiunii sectorului public 
Probabil cea mai importantă implicaţie pozitivă a concurenţei fiscale este 

dată de impactul acesteia asupra dimensiunii sectorului public. Această direcţie 
de cercetare în literatura dedicată concurenţei fiscale îşi are originea în teoria 
opţiunilor publice, teorie dezvoltată începând din anii ’60, avându-i ca 
promotori pe James Buchanan, Gordon Tullock, William Niskanen sau 
Geoffrey Brennan.  

Una dintre tezele fundamentale ale teoriei opţiunilor publice este legată de 
tendinţa naturală de creştere nejustificată a sectorului public. Analizând 
acţiunile întreprinse de guverne în aceeaşi manieră în care sunt analizate 
acţiunile întreprinse de indivizi, aceşti teoreticieni au arătat că guvernele sunt 
formate din oameni, care la rândul lor au interese proprii, pe care le vor urmări 
folosindu-se inclusiv de funcţiile publice pe care le deţin. Astfel, acţiunile 
întreprinse de reprezentanţii autorităţilor publice nu se concretizează neapărat în 
măsuri menite să maximizeze bunăstarea cetăţenilor, ci, mai degrabă, să 
maximizeze bunăstarea personală. Prin urmare, persoanele însărcinate cu luarea 
deciziilor publice vor căuta în permanenţă să maximizeze dimensiunile 
bugetelor publice, în scopul îndeplinirii  unor obiective proprii precum: 
creşterea puterii, a influenţei, mai mulţi subordonaţi, salarii mai mari, 
recompensarea grupurilor de interese care au finanţat campaniile electorale etc. 
În acest fel, sectorul public este comparat cu un “leviatan”, care caută în 
permanenţă să îşi sporească dimensiunea prin maximizarea veniturilor prelevate 
din sectorul privat. Buchanan şi Brennan (1980) demonstrează că, concurenţa 
dintre guverne, la fel ca şi concurenţa din sectorul privat, limitează capacitatea 
monopolului (reprezentat de stat), de a-şi întări controlul asupra economiei. 
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Această viziune sceptică cu privire la  rolul sectorului public în economie, 
care susţine oportunitatea concurenţei fiscale, a câştigat teren în ultimii ani. 
Ideea că existenţa concurenţei fiscale are efecte pozitive asupra eficienţei în 
sectorul public se bazează, între altele, pe argumentul că reprezentanţii puterii 
publice (politicienii şi birocraţii) au posibilitatea să aloce fondurile publice în 
direcţii care reprezintă o veritabilă  „risipă” din punct de vedere al societăţii. În 
acest context, concurenţa fiscală are capacitatea de a limita această tendinţă de 
direcţionare a resurselor financiare publice în favoarea unor grupuri de interese, 
acţionând întocmai ca o constrângere din partea electoratului. 

Primele demersuri teoretice în identificarea efectelor pozitive ale 
concurenţei fiscale prin modele de tip leviatan au avut loc începând din a doua 
jumătate a anilor ’90. Printre acestea se numără modelele dezvoltate de 
Edwards şi Keen (1996),  Rauscher (1998) şi, mai recent, Wilson (2005), 
Eggert şi Sørensen (2008) sau Janeba şi Schjelderup (2009). Toate aceste 
modele consideră că guvernele acţionează doar parţial în favoarea grupurilor de 
interese, efectuând şi cheltuieli publice de care să beneficieze întreaga societate. 
Rezultatele acestora identifică potenţialul concurenţei fiscale de a limita 
expansiunea sectorului public, dar implicaţiile asupra bunăstării cetăţenilor nu 
sunt foarte concludente. 

În modelul construit de Edwards şi Keen (1996), din cheltuielile publice 
totale doar o parte este utilizată pentru a oferi bunuri publice de care să 
beneficieze toţi cetăţenii, restul fiind direcţionate în favoarea unor grupuri de 
interese, ceea ce reprezintă o veritabilă “risipă guvernamentală”. În acest cadru, 
folosind un model derivat din modelul standard, aceştia au semnalat două efecte 
contrare ale concurenţei fiscale asupra bunăstării cetăţenilor. Pe de o parte, are 
loc o îmbunătăţire a acesteia prin diminuarea risipei guvernamentale, iar, pe de 
altă parte, apare tendinţa subdimensionării volumului bunurilor publice oferite 
cetăţenilor. Aceştia arată că până la punctul în care elasticitatea bazei 
impozabile în funcţie de cota de impunere este mai mică decât fracţiunea din 
fondurile publice risipite (înclinaţia marginală a guvernelor de a risipi resursele 
publice), concurenţa fiscală este benefică. Implicaţiile pe termen lung ale 
modelului Edwards-Keen sunt deosebit de interesante: pe măsură ce creşte 
gradul de integrare economică la nivel internaţional, creşte mobilitatea materiei 
impozabile, deci şi elasticitatea acesteia în funcţie de cotele de impunere, 
diminuând potenţialul benefic al concurenţei fiscale, dacă nu creşte proporţional 
şi ponderea fondurilor publice care sunt risipite.  

Eggert şi Sørensen (2008) au construit un model în care politicienii îşi 
creează capital politic prin majorarea nejustificată a salariilor din sectorul 
public. Rezultatul concurenţei fiscale este într-adevăr reducerea acestor 
cheltuieli publice ineficiente, mergând până la eliminarea completă a acestora, 
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dar, în acelaşi timp, se manifestă şi tendinţa de subdimensionare a volumului 
bunurilor publice. Aceştia concluzionează că totuşi reformele instituţionale şi 
politice ar fi o soluţie mai directă de a contracara aceste fenomene.     

În concluzie, considerăm că, deşi concurenţa fiscală conduce cu siguranţă 
la limitarea tendinţelor expansioniste ale sectorului public, implicaţiile acesteia 
asupra bunăstării cetăţenilor nu sunt foarte clar conturate în literatură. Este 
posibil ca reducerea cheltuielilor publice să se opereze mai degrabă în acele 
domenii care nu beneficiază de suficient sprijin politic sau sindical, decât din 
domeniile unde se generează cea mai mare risipă.  Mai mult, există posibilitatea 
ca politicienii să nu ţină cont de această constrângere pe partea de venituri, 
continuând să crească cheltuielile publice, cu efecte dezastruoase asupra 
deficitului bugetar. Cu toate acestea, apreciem că, date fiind imperfecţiunile 
sistemului democratic, în care cetăţenii au o posibilitate relativ restrânsă de 
alegere, concurenţa fiscală rămâne o modalitate, chiar dacă indirectă, de a 
promova eficienţa în sectorul public. 

4. Concluzii 
Literatura dedicată concurenţei fiscale nu oferă o soluţie clară cu privire 

la implicaţiile acestui fenomen. Pe de o parte, concurenţa fiscală conduce la 
reducerea impozitelor aplicate asupra factorilor mobili, cu diminuarea 
corespunzătoare a volumului serviciilor publice, iar, pe de altă parte, aceasta 
contribuie la creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor publice. Atât modelul 
de bază, cât şi unele extensii ale acestuia pun în evidenţă diferite efecte negative 
asociate concurenţei dintre guverne, sugerând necesitatea unor transferuri 
bugetare care ar putea atenua aceste efecte negative. Acest aspect prezintă o 
importanţă aparte în cazul Uniunii Europene, deoarece bugetul comunitar nu are 
în prezent o dimensiune corespunzătoare pentru a permite acordarea unor 
asemenea transferuri. Din acest motiv, armonizarea impozitelor directe şi, mai 
ales, a celor aplicate asupra veniturilor de capital ar putea reprezenta o soluţie 
benefică. Cu toate acestea, mai multe studii care au încercat să determine 
magnitudinea efectelor negative imputabile concurenţei fiscale au concluzionat 
că acestea sunt nesemnificative pentru bunăstarea cetăţenilor. Mai mult, 
beneficiile aduse de armonizarea fiscală ar fi modeste, iar distribuţia inegală a 
acestor beneficii între state ar putea conduce la o opoziţie puternică la nivel 
politic în privinţa armonizării. Literatura de specialitate nu oferă, însă, o soluţie 
cu privire la impactul net al acestor efecte prezumate. Este foarte greu de 
estimat care dintre aceste efecte sunt dominante, la fel ca şi probabilitatea ca 
aceste efecte să se înregistreze.  
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