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Motto: Există foarte multe motive să credem că multiplicatorul fiscal din 

timpul războiului (0,8) este superior celui din perioadele de pace... Atunci când 
am încercat să estimez multiplicatorul achiziţiilor guvernamentale pe timp de 
pace am obţinut un număr nesemnificativ diferit de zero. (Robert Barro, 2009). 

 
Rezumat. Obiectivul acestui studiu este de a identifica în cadrul 

literaturii de specialitate principalii factori care constrâng transmiterea 
şocurilor de natură fiscală în economia reală. Interesul pentru găsirea celor 
mai eficienţi stimuli fiscali în relansarea economiilor în criză a crescut odată 
ce politica monetară expansionistă promovată de majoritatea băncilor 
centrale nu a generat o creştere a încrederii agenţilor economici privaţi şi în 
consecinţă o majorare a consumului şi investiţiilor private. Deşi reprezintă 
soluţia keynesiană de relansare a economiilor afectate de criză, expansiunea 
fiscală nu mai generează aceleaşi efecte pozitive anticipate (creşterea 
consumului, reducerea semnificativă a şomajului, creşterea veniturilor în 
economie), deoarece acestea sunt condiţionate de reacţia agenţilor economici 
privaţi la stimulii fiscali. De exemplu, este posibil ca decizia de reducere a 
fiscalităţii să nu genereze automat şi creşterea semnificativă a consumului 
(condiţie pentru propagarea efectului multiplicator în economie), în condiţiile 
în care se manifestă o stare de pesimism sau accesul la credite este dificil. Prin 
urmare, multiplicatorii fiscali tind să fie mai degrabă subunitari, iar valoarea 
acestora scade şi mai mult în perioadele de recesiune economică profundă. 

 
 

 Cuvinte-cheie: politica fiscală; multiplicatori fiscali; neokeynesism; 
stabilizatori automaţi. 

 
 

Cod JEL: E62. 
Coduri REL: 8K; 8N. 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVII (2010), No. 11(552), pp. 52-66 



Eficienţa politicii fiscale în combaterea efectelor crizei economice. O analiză bazată pe literatura economică 
 

53 

1. Eficienţa politicii fiscale, conform abordărilor macroeconomice moderne 
În teoria economică keynesistă, cheltuielile publice au un impact mai 

mare asupra PIB comparativ cu transferurile sau cu nivelul taxelor, deoarece 
acestea din urmă nu generează o influenţă directă asupra producţiei, ci afectează 
mai întâi venitul disponibil şi numai după aceea, într-o măsură mai mică, 
nivelul consumului privat. Conform acestei abordări, multiplicatorul 
cheltuielilor statului este supraunitar, fiind însă mai ridicat pentru ţările mai 
puţin înclinate către import şi pentru cele care au regim al cursului de schimb 
fix. Alte curente de gândire economică (precum cele ale anticipaţiilor raţionale, 
ciclului real de afaceri, instituţionalismului economic) neagă importanţa 
creşterii cheltuielilor publice pentru stimularea economiei, multiplicatorul fiind 
subunitar şi scăzând în timp la zero. Conform acestora, indivizii anticipează 
creşterea impozitelor în viitor necesare pentru acoperirea deficitelor bugetare 
create de creşterea cheltuielilor publice, iar pe termen lung guvernul nu face 
decât să înlocuiască cheltuielile private cu cheltuielile publice, astfel încât nu va 
exista o modificare a nivelului de trai. 

Şcolile macroeconomice actuale s-au dezvoltat pe baza anumitor ipoteze 
specifice neoclasicilor (flexibilitatea preţurilor) şi teoriei keynesiste (rigiditatea 
preţurilor şi a salariilor). Conform primei ipoteze, politica fiscală expansionistă 
va avea o eficienţă scăzută în relansarea economiei, deoarece outputul 
reacţionează foarte puţin la şocurile fiscale. De asemenea, politica fiscală 
generează efecte atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung (conform lui 
Keynes) sau doar pe termen scurt, conform neokeynesiştilor. 

1. Noua economie clasică (Lucas, Sargent) aduce următoarele argumente 
în privinţa impactului redus al şocurilor de natură fiscală: 

 modificarea cererii agregate influenţează într-o foarte mică măsură 
nivelul producţiei şi al veniturilor din economie; 

 anticipaţiile agenţilor economici sunt raţionale, aceştia nefiind afectaţi 
de “miopia” specific keynesiană; agenţii economici îşi optimizează 
alegerile legate de consum într-o manieră de tip forward-looking şi au 
anticipaţii raţionale; 

 indivizii nu suferă de iluzie monetară şi prin urmare numai 
modificările reale (preţurile relative) influenţează decizia de consum; 

 preţurile şi salariile au un grad ridicat de flexibilitate;  
 conform echivalenţei ricardiene, creşterea cheltuielilor publice, 

finanţate fie prin împrumuturi, fie prin taxe, nu generează o 
îmbunătăţire a nivelului de bunăstare, deoarece consumul şi PIB-ul 
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rămân nemodificate. Reducerile de economii publice (ca urmare a 
creşterii cheltuielilor statului) vor fi compensate de majorarea 
economisirii private, deoarece consumatorii anticipează creşteri 
viitoare ale fiscalităţii. În consecinţă, într-o economie dominată de o 
viziune ricardiană asupra economiei, multiplicatorii fiscali sunt 
apropiaţi de zero; 

 rata şomajului pe termen lung nu depinde decât într-o mică măsură de 
intervenţia guvernamentală. Astfel, efectul multiplicator al politicii 
fiscale va fi mai mic, cu cât rata şomajului este mai aproape de 
NAIRU: creşterea cererii din economie determină majorarea cererii de 
muncă, însă scăderea şomajului va fi din ce în ce mai scăzută. 

2. Sinteza neoclasică (Hicks, Samuelson) combină aspectele keynesiste pe 
termen scurt cu elementele neoclasice, conform cărora evoluţia PIB este 
influenţată de aspectele specifice ofertei – acumularea de capital şi de forţă de 
muncă. Conform acestei teorii, politica fiscală expansionistă va genera creşterea 
consumului şi a PIB-ului numai pe termen scurt, contribuind la majorarea 
cererii interne. Totuşi, pe termen mediu, constrângerile specifice ofertei 
agregate vor genera o reducere a PIB către nivelul anterior şocului expansionist 
fiscal. 

3. Noua economie keynesiană (Taylor, Blanchard, Mankiw) are ipoteze 
asemănătoare celei ale noii economii clasice (optimizarea deciziilor forward-
looking, anticipaţii raţionale), dar presupune şi existenţa unor rigidităţi 
nominale şi reale. Abordarea neokeynesiană sugerează că politica fiscală are un 
impact mai redus asupra economiei, deoarece: 

 consumul nu mai depinde de consumul curent, ci de venitul permanent, 
astfel că indivizii vor reacţiona la o expansiune fiscală doar dacă 
aceasta generează o creştere a venitului pe termen lung; 

 expansiunea fiscală generează anticipaţii inflaţioniste; dacă acestea 
sunt raţionale deciziile guvernului vor influenţa foarte puţin economia 
pe termen scurt; 

 consumatorii acţionează în funcţie de principiile echivalenţei 
ricardiene; 

 există o varietate a imperfecţiunilor în ecomie, iar oferta agregată nu 
va reacţiona imediat la variaţiile cererii, astfel că politica fiscală poate 
influenţa fluctuaţiile ciclului de afaceri.  
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4. Teoria ciclului real de afaceri (Kydland, Prescott) 
Conform acesteia, ciclurile de afaceri sunt cauzate de fluctuaţiile ratei de 

creştere a productivităţii totale a factorilor de producţie, iar distincţia dintre 
termenul scurt şi termenul lung în analiza fluctuaţiilor economice şi a PIB 
potenţial este abandonată. Politica fiscală devine eficientă doar dacă va genera o 
creştere sustenabilă a PIB potenţial. Principalele instrumente care pot genera 
aceste efecte sunt în principal cheltuielile publice productive (educaţie, 
cercetare-dezvoltare, investiţiile publice) şi taxele aplicate capitalurilor.  

2. Efecte keynesiste şi nonkeynesiste ale politicii fiscale 
Estimările realizate pe baza modelelor inspirate din teoriile enunţate 

anterior sunt extrem de divergente privind impactul politicii fiscale asupra 
consumului – principalul mecansim prin care se propagă efectul multiplicator 
fiscal în economie. 

Conform modelelor specifice ciclului real de afaceri, o creştere a 
cheltuielilor publice în perioada curentă va fi finanţată prin majorarea taxelor în 
viitor, având astfel un impact negativ asupra averii reale prezente a indivizilor şi 
a consumului. Pentru a neutraliza acest impact, indivizii vor creşte numărul de 
ore lucrate, ceea ce va conduce la o majorare a investiţiilor (în vederea sporirii 
stocului de capital) şi a producţiei. În modelele neo-keynesiene rezultă efecte 
similare ale expansiunii fiscale, ca urmare a comportamentului de tip forward-
looking al indivizilor. Totuşi, piaţa muncii reacţionează diferit în cele două 
modele. Astfel, conform lui Pappa (2009), salariile reale cresc în modelele neo-
keynesiene, ca urmare a unui şoc pozitiv al consumului guvernamental, evoluţia 
fiind opusă celei întâlnite în modelele ciclurilor reale de afaceri. Majorarea 
outputului măreşte cererea de muncă într-o măsură mai mare decât creşterea 
ofertei de muncă. 

Totuşi, există şi alte modele care validează impactul pozitiv al politicii 
fiscale expansioniste asupra consumului: 

 Limnemann (2006) a aplicat un model al ciclurilor reale de afaceri în 
cadrul unei funcţii de utilitate pentru consum şi timp liber, ambele 
preferinţe fiind substituibile. Efectul negativ al expansiunii fiscale 
asupra averii reale măreşte numărul de ore lucrate, reduce preferinţa 
pentru timpul liber şi creşte utilitatea asociată consumului. Consumul, 
numărul de ore lucrate şi producţia vor creşte. 

 Mankiw (2000), Gali şi alţii (2007) au inclus în cadrul unor modele 
neokeynesiene două tipuri de gospodării – ricardiene şi nonricardiene, 
acestea din urmă consumând tot venitul disponibil. Prin urmare, 
expansiunea fiscală va genera creşterea consumului pentru 
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nonricardieni şi, în funcţie de ponderea acestora, este posibilă creşterea 
agregată a consumului. De exemplu, conform Monteforte şi Sessa 
(2009), proporţia acestora este de 30-40% în zona euro. 

 Corsetti şi alţii (2009) au argumentat că majorarea cheltuielilor publice 
în prezent nu va fi finanţată în mod obligatoriu prin creşterea taxelor, 
ci prin scăderea cheltuielilor. În aceste condiţii, inversarea cheltuielilor 
statului creează anticipaţii privind scăderea viitoare a ratei reale a 
dobânzii pe termen scurt (banca centrală reduce rata dobânzii în 
contextul unor anticipaţii inflaţioniste mai reduse), care determină 
micşorarea ratelor dobânzilor pe termen lung din prezent şi în 
consecinţă creşterea cererii interne (mecanismul descris este valabil în 
contextul rigidităţii preţurilor din economie).  

 Blinder (2004) a arătat că reducerile temporare de taxe tind să genereze 
creşterea consumului actual (şi nu reducerea acestuia, conform 
echivalenţei ricardiene), deoarece consumatorii acţionează forward-
looking şi vor dori să-şi maximizeze consumul actual în detrimentul 
unui consum viitor (cu taxe mai mari).  

Analiza impactului politicii fiscale asupra consumului trebuie să ţină cont 
şi de natura recesiunii în care se află o economie. Cu cât aceasta are o 
intensitate mai ridicată, cu atât stimulii fiscali nu vor genera o relansare 
economică imediată, din cauza prezenţei a trei factori cu efecte deflaţioniste: 

 paradoxul economisirii keynesiene – indivizii economisesc ca urmare a 
unei lipse colective de încredere în capacitatea de revenire a 
economiei, ceea ce determină scăderea automată a producţiei; 

 scăderea preţurilor activelor – agenţii economici vor încearcă să îşi 
reducă datoria fiind determinaţi de o mişcare de neîncredere colectivă. 
Toţi vor vinde active în acelaşi timp, ceea ce va reduce valoarea 
acestor active şi va conduce la o deteriorare a solvabilităţii celorlalţi şi 
la o scădere automată a vânzărilor activelor; 

 scăderea creditării – băncile confruntate cu creşterea ponderii 
creditelor neperformante vor avea o aversiune mai mare la risc, ceea ce 
va genera reducerea creditării. 

Totuşi, există şi o altă perspectivă conform căreia politică fiscală 
expansionistă este mai eficientă în perioadele de recesiune profundă, deoarece 
agenţii economici privaţi, confruntaţi cu o serie de constrângeri bugetare, vor 
consuma într-o mai mare măsură venitul suplimentar şi nu-l vor economisi. 
Stabilizarea fiscală a economiei este motivată mai ales de existenţa unei 
fracţiuni semnificative de gospodării care se confruntă cu constrângeri 
financiare şi care ar face politica monetară mai puţin eficientă (argumentul 
utilizat pentru utilizarea politicii fiscale în timpul crizei economice). Totuşi, 



Eficienţa politicii fiscale în combaterea efectelor crizei economice. O analiză bazată pe literatura economică 
 

57 

creşterea consumului de către gospodăriile care beneficiază de relaxarea fiscală 
a constrângerilor bugetare poate fi neutralizată de tendinţa altor gospodării 
(necondiţionate) de a reduce consumul. Prin urmare, efectul multiplicator al 
politicii fiscale va fi cu atât mai mare  cu cât ponderea celor incapabili să 
economisească sau să se împrumute este mai ridicată. Tagkalakis (2008) a 
estimat validitatea relaţiei anterioare pentru ţările OECD între 1970-2002, în 
condiţiile în care politica fiscală a avut un impact mai mare asupra consumului, 
odată cu creşterea fracţiunii gospodăriilor cu constrângeri financiare în 
perioadele de reducere a economiei.  

Eficienţa politicii fiscale nu este dependentă doar de influenţa recesiunii 
asupra comportamentului de consum/investiţii al agenţilor economici, ci şi de 
cuantumul/dinamica datoriei publice pentru economiile aflate în recesiune. 
Astfel, ţările caracterizate prin deficite bugetare structurale ridicate, acumulate 
în perioada de expansiune economică şi prin servicii mari ale datoriei publice 
de achitat în această perioadă, vor fi nevoite să promoveze mai degrabă măsuri 
fiscale restrictive, menite a creşte încrederea creditorilor externi în capacitatea 
de a consolida sustenabil finanţele publice. În caz contrar, expansiunea fiscală 
la niveluri ridicate ale datoriei publice va fi percepută de către consumatori ca 
fiind urmată de majorarea taxelor, ceea ce va avea efecte recesioniste în 
economie. În consecinţă, va exista un impact pozitiv al politicii fiscale 
expansioniste asupra economiei doar în cazul unei datorii publice scăzute. 

Bertola şi Drazen (1993) au estimat că politica fiscală expansionistă 
generează şi o creştere a consumului privat în situaţia unei datorii publice 
sustenabile, iar scăderea consumului apare numai în situaţia în care datoria 
publică a atins niveluri critice. Conform lui Perotti (1999), odată cu creşterea 
datoriei publice, distorsiunile induse de viitoarele majorări de taxe atenuează 
efectele pozitive ale creşterii cheltuielilor publice asupra consumului privat.  
Reinhart şi Rogoff (2010) au arătat că pentru economiile dezvoltate, creşterea 
datoriei publice peste 90% din PIB determină o reducerea a PIB cu 1%. 
Impactul negativ al datoriei publice asupra creşterii economice tinde să fie mai 
redus în economiile avansate comparativ cu cele emergente, în contextul în care 
acestea din urmă au o capacitate relativ mai mică de finanţare, datorită pieţei de 
capital mai puţin dezvoltate şi a dificultăţii accesului pe pieţele internaţionale.  

Dacă, în abordarea tradiţională, o politică fiscală restrictivă generează o 
scădere a economiei, totuşi Giavazzi şi Pagano (1990), Barry şi Devereux 
(2003) au susţinut validitatea ipotezei contracţiei fiscale expansioniste – 
reducerile credibile de cheltuieli ale statului vor asigura o consolidare fiscală 
sustenabilă şi vor reduce anticipaţiile privind o eventuală majorare a taxelor. 
Rata reală a dobânzii va scădea, ceea ce va stimula consumul, investiţiile şi 
producţia pe termen lung. Aşteptările privind reducerea credibilă a taxelor vor 
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determina creşterea venitului permanent, ceea ce va mări nivelul consumului 
privat. În cazul promovării unor politici de reducere a cheltuielilor publice 
pentru a asigura consolidarea bugetară, agenţii economici pot anticipa reduceri 
de taxe în viitor, iar cererea din economie va creşte, atenuând impactul 
recesionist al contracţiei fiscale (Danemarca 1983-1986 şi Irlanda 1987-1989). 

3. Care este mărimea multiplicatorilor fiscali? 
Impactul diferit al stimulilor fiscali asupra economiilor este influenţat 

printre altele de asimetriile existente în compartimentul de consum/economisire 
al agenţilor economici, de gradul de deschidere a economiei, de natura cursului 
de schimb sau de flexibilitatea acesteia. Conform modelului Mundell-Fleming, 
politica fiscală constituie un adevărat instrument de stabilizare a economiei 
numai în condiţiile unui curs de schimb fix, deoarece intervenţia băncii centrale 
anulează efectul de crowding-out asupra exportului net. Totuşi, este posibil ca 
politica fiscală să nu genereze aprecierea monedei naţionale, ca urmare a 
manifestării unui efect ridicat de pass through – aprecierea monedei conduce la 
reducerea ratei inflaţiei şi limitează efectul de crowding-out prin scăderea ratei 
dobânzii. Prin urmare, chiar în condiţiile unei economii deschise şi ale unui curs 
de schimb flexibil, politica fiscală expansionistă poate avea un grad mai ridicat 
de eficienţă. De asemenea aprecierea monedei poate genera majorarea 
consumului şi a investiţiilor prin efectul asupra avuţiei, în contextul creşterii 
veniturilor exprimate în monedă străină, care determină majorarea creditelor în 
valută. 

În general modelele structurale utilizate (de tip SVAR) au evidenţiat 
existenţa unui multiplicator fiscal mai mare pe termen scurt în cazul Germaniei 
decât al celorlalte ţări din UE, acesta situându-se între 0,9 şi 1,3. Conform lui 
Barell şi Alvaro (2003), mărimea superioară este explicată de impactul relativ 
mai redus al creşterii cheltuielilor interne asupra importurilor. Pe baza 
modelelor structurale de tip VAR, multiplicatorul cheltuielilor publice este în 
general subunitar, iar şocul acestora explică aproximativ 20% din variaţia 
viitoare a PIB.  

O altă metodă de a identifica şocurile fiscale structurale a fost dezvoltată 
de Blanchard şi Perottii (2002), care au realizat o partajare a politicii fiscale 
discreţionare şi a acţiunii stabilizatorilor automaţi. Conform acestora, PIB-ul 
SUA reacţionează pozitiv la un şoc al cheltuielilor publice, iar multiplicatorul 
asociat acestora este mai redus, deoarece componentele PIB nu reacţionează în 
acelaşi sens – consumul privat creşte, iar investiţiile private scad. 

Studiile de tip panel au identificat adesea multiplicatori fiscali reduşi şi în 
unele cazuri chiar multiplicatori negativi, precum Hemming şi alţii (2002). Într-un 
studiu realizat de către HM Treasury (2003) pe baza modelului Quest al 
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Comisiei Europene, mutiplicatorul cheltuielilor publice este subunitar în toate 
ţările europene incluse în analiză – 0,3 în Marea Britanie, 0,4  în Germania şi 
0,5 în Italia, Franţa şi Spania. Nallari and Engozogo (2010) au estimat în cazul 
SUA un multiplicator al cheltuielilor guvernamentale de 0,39 foarte apropiat de 
cel pentru ţările G7. În cadrul unui studiu realizat de FMI (2008) s-a estimat, pe 
baza unei regresii a unui panel, existenţa unor multiplicatori subunitari atât 
pentru cheltuieli, cât şi pentru taxe. Conform studiului, credibilitatea politicilor 
macroeconomice promovate şi gradul de acomodare monetară sunt critice în 
vederea stabilirii eficienţei politicii fiscale pentru stimularea economiei. 
Rezultate similare s-au obţinut şi pentru economiile emergente (inclusiv din 
Asia), în cazul cărora multiplicatorii cheltuielilor publice au fost de aproximativ 
0,6-0,7, dovedind un nivel semnificativ al efectului de crowding-out asupra 
investiţiilor private. 

Eficienţa unei politici fiscale expansioniste şi contraciclice nu depinde 
doar de mărimea pachetului fiscal, ci şi de compoziţia acestuia (tăieri de taxe 
versus creşterea cheltuielilor publice). În general nu se verifică ipoteza 
existenţei unui impact superior al cheltuielilor celui al reducerii fiscalităţii. Din 
punct de vedere al impactului pe termen lung al politicii fiscale, se consideră că 
acesta se verifică mai ales în cazul investiţiilor publice, prin efectele pozitive 
asupra ofertei agregate. Totuşi, deşi majorarea cheltuielilor publice generează 
pe termen scurt o creştere a producţiei superioară reducerii taxelor, totuşi 
acestea contribuie pe termen lung la eliminarea distorsiunilor specifice pieţei 
muncii sau prin stimularea acumulării capitalului. 

Nijkamp şi Poot (2004) au realizat o metaanaliză a 93 de studii publicate 
privind impactul politicii fiscale şi au concluzionat că efectele pozitive ale 
politicii fiscale convenţionale sunt limitate. Totuşi, Spilimbergo şi alţii (2009) 
au estimat că se validează existenţa unui multiplicator al cheltuielilor publice 
superior reducerii fiscalităţii (1-1,5 în cazul ţărilor de mai mari dimensiuni, 0,5-1 
pentru economiile de dimensiuni medii şi cel mult 0,5 pentru economiile mici şi 
deschise). Valorile multiplicatorilor pentru taxe şi transferuri sunt la 
aproximativ jumătate faţă de cele pentru cheltuieli, iar cele pentru investiţii 
publice sunt puţin mai mari decât pentru celelalte tipuri de cheltuieli publice. 

Analizând 91 de episoade de expansiune fiscală în 21 de ţări OECD 
începând cu 1970, Alesina şi Ardagna (2009) au evidenţiat superioritatea 
programelor fiscale bazate pe tăierea taxelor, comparativ cu cele care au vizat 
majorarea cheltuielilor publice. Reducerea fiscalităţii generează o stimulare a 
investiţiilor viitoare, în condiţiile în care majorarea cheltuielilor determină 
reducerea investiţiilor. Totuşi, în perioadele de criză economică, lipsa de 
încredere economică îi determină pe agenţii economici să îşi mărească 
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înclinaţia marginală spre economisire, ceea ce va reduce mărimea 
multiplicatorilor, în special a celui fiscal. 

Vegh Carlos et al. (2009) au estimat multiplicatorii fiscali pentru 20 de 
economii dezvoltate şi 25 de economii emergente, utilizând date trimestriale din 
perioada 1960-2007. Cele mai importante rezultatele au fost următoarele: 

 Reacţia outputului la creşterea cheltuielilor publice este mai redusă şi 
mai degrabă temporară în ţările în dezvoltare comparativ cu 
economiile dezvoltate; 

 Multiplicatorii fiscali sunt mai mari în cazul economiilor care au 
cursuri de schimb fixe şi mai puţin deschise din punct de vedere 
economic (1,5 pe termen lung);  

 În cazul economiilor cu cursuri de schimb flexibile, creşterea 
cheltuielilor publice cu 1% din PIB determină o modificare a 
producţiei interne nesemnificativ diferită de zero, atât pe termen scurt, 
cât şi pe termen lung; 

 Reacţia PIB-ului la majorarea cheltuielilor este temporară în 
economiile caracterizate printr-o pondere ridicată a datoriei publice; 

 Multiplicatorii fiscali în cazul SUA sunt după 1980 mai reduşi, 
comparativ cu perioada anterioară, atât pe termen scurt, cât şi pe 
termen lung – 0,64, respectiv 1,19. Totuşi, multiplicatorii investiţiilor 
publice înregistrează cea mai mare valoare; 

 Multiplicatorul cheltuielilor publice este pe termen scurt de 0,24 pentru 
economiile dezvoltate şi de 0,04 pentru cele emergente. Multiplicatorul 
cumulat al cheltuielilor guvernamentale (modificarea cumulată a PIB 
raportată la variaţia impulsului fiscal) este de 1,04 pentru primul grup 
de economii şi de 0,79 pentru economiile din cadrul celui de-al doilea 
grup. 

Conform OECD (2009), multiplicatorii calculaţi în cadrul modelelor 
folosite la nivel internaţional înregistrează următoarele valori: 

 Multiplicatorii pe termen scurt ai cheltuielilor guvernamentale sunt 
supraunitari şi exced pe cei ai veniturilor, primii nefiind influenţaţi de 
efectul de prim rang al creşterii economisirii; 

 Dintre multiplicatorii veniturilor, cel al impozitului pe venituri este 
situat între 0,5 şi 0,8, iar cel al celorlalte forme de impozitare este 
situat între 0,2 şi 0,6; 

 Multiplicatorul impozitului pe profit este situat între 0,3 în anul şocului 
fiscal şi de 0,5 la sfârşitul anului următor; 

 Multiplicatorul contribuţiilor sociale este situat între 0,4 în primul an şi 
0,6 la sfârşitul anului doi de la şocul fiscal. 
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Multiplicatorii fiscali estimaţi pe baza modelului macroeconomic al 
OECD evidenţiază existenţa unor diferenţe reduse între statele membre şi 
superioritatea efectului multiplicator al investiţiilor publice (în anul al doilea 
după şocul fiscal): 

 
Tabelul 1 

Multiplicatorii fiscali în principalele ţări ale OECD 

 
Multiplicatorul 

investiţiilor 
publice 

Multiplicatorul 
consumului 

guvernamental 
Multiplicatorul 
transferurilor 

Multiplicatorul 
taxelor 

indirecte 

Multiplicatorul 
taxelor 

aplicate pe 
venit 

SUA 1,3 1,1 0,9 0,5 0,9 
Germania 1,2 0,8 0,7 0,4 0,7 
Franţa 1,2 1,0 0,8 0,4 0,8 
Italia 1,2 1,0 0,8 0,4 0,8 
Marea 
Britanie 

1,2 0,9 0,8 0,4 0,8 

 Sursa: OECD, 2009. 
 

4. Sunt eficiente pachetele de stimulare fiscală? 
Impactul programelor fiscale de stimulare a economiilor depinde de 

gradul de deschidere economică şi de integrare financiară al ţărilor în care se 
aplică. De exemplu, în economiile mici şi deschise, mare parte din creşterea 
consumului este direcţionată către importuri. Prin urmare, cu excepţia cazului în 
care pachetele de stimulare fiscală sunt perfect coordonate la nivel internaţional, 
ţările deschise vor prefera relansarea prin creşterea investiţiilor publice, care 
generează un impact mai mare asupra pieţei interne. Pentru ca pachetele de 
stimulare fiscală a economiei să aibă succes ar trebui să vizeze ţintirea 
consumului, pentru a asigura un efect multiplicator mai ridicat al politicii 
fiscale. În evaluarea succesului unei politici fiscale expansioniste apare şi 
problema „încrederii agenţilor economici” – dacă aceştia nu au încredere în 
stabilitatea fiscală pe termen lung în economiile care promovează politici 
expansioniste în prezent, atunci vor reacţiona mai puţin la stimulii fiscali 
actuali.  

Efectele pe termen scurt ale pachetelor de stimulare fiscală a economiei 
sunt influenţate de percepţia costurilor pe termen lung ale acesteia. Astfel, cu 
cât o politică fiscală expansionistă este percepută mai costisitoare pe termen 
lung (creşterea rapidă a datoriei publice şi a serviciului asociat acesteia, 
majorarea riscului de ţară), cu atât aceasta va influenţa mai puţin economia pe 
termen scurt. Consumatorii fără constrângeri financiare vor prefera să-şi 
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acopere riscurile viitoare, iar expansiunea fiscală se va reflecta în reducerea 
consumului, generând un multiplicator negativ (Giavazzi, Pagano, 1990; 
Alesina, Perotti, 1997). Eficienţa politicii fiscale expansioniste depinde şi de 
gradul de credibilitate a măsurilor anunţate. Cu cât acestea sunt percepute ca 
fiind mai incoerente, cu atât orice decizie de a încerca stimularea economiei va 
introduce instabilitate în sistemul economic, putând genera reducerea 
consumului privat. 

Eficienţa pachetele de stimulare fiscală a fost estimată cu ajutorul unor 
modele macroeconomice de determinare a multiplicatorilor fiscali. De exemplu, 
în cazul SUA s-a utilizat modelul Romer şi Bernstein, conform căruia 
multiplicatorul cheltuielilor publice este supraunitar atât pe termen scurt (1,05, 
după primul an), cât şi pe termen lung (1,55 cumulat după patru ani). Totuşi, 
există un alt model elaborat de Smets-Wouters care susţine că mărimea 
multiplicatorului cheltuielilor publice este mai redusă pe întreaga perioadă 
2009-2013, comparativ cu modelul precedent. Creşterea economică ar urma să 
fie mai scăzută decât mărimea pachetului fiscal de stimulare a economiei, ca 
urmare a unui efect permanent de contracţie a consumului şi investiţiilor 
private. După patru ani de la şocul generat de pachetul fiscal, PIB-ul nu creşte 
decât cu 40% din efortul bugetar iniţial. Modelul presupune existenţa unor 
agenţi economici care îşi formează anticipaţii de tip forward looking şi care 
anticipează schimbări profunde ale instrumentelor fiscale în anii de după un şoc 
fiscal expansionist. Este modelul specific economiilor mai puţin flexibile, al 
celor care au anumite constrângeri (precum un acord cu FMI) sau al acelora 
caracterizate printr-o stare de neîncredere/pesimism a agenţilor economici 
privaţi. Cu cât economia va reacţiona mai greu la şocul fiscal iniţial, cu atât va 
creşte profitabilitatea inversării politicii fiscale promovate (pentru a anula 
impactul accentuării deficitului bugetar). 

Măsurile fiscale discreţionare vizate de programele de stimulare a 
economiei trebuie interpretate în contextul majorării deficitului bugetar şi al 
creşterii datoriei publice. Mare parte din creşterea deficitului este rezultatul 
acţiunii stabilizatorilor automaţi în perioadele de reducere a economiei (cu 
acţiune mai ales pe latura veniturilor). De exemplu, în cazul ţărilor OECD 
deficitul bugetar s-a majorat de la 1,5% din PIB în 2007 la aproximativ 9% din 
PIB în 2009, iar datoria publică a atins aproximativ 100% din PIB. 75% din 
această creştere a deficitului a fost rezultatul stabilizatorilor automaţi, în 
contextul reducerii automate a veniturilor bugetare din cauza scăderii 
economiei. 

Astfel, în urma majorării cheltuielilor publice cu 1% din PIB, va avea loc 
într-o primă fază creşterea deficitului bugetar cu acelaşi cuantum. Totuşi, cu cât 
producţia internă va reacţiona mai mult la stimulul fiscal, cu atât vor creşte 
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automat încasările la buget (de exemplu, din taxe indirecte ca urmare a creşterii 
consumului), iar deficitul bugetar se va reduce. Astfel, în cazul unui 
multiplicator al cheltuielilor publice de 0,7 (în primul an), PIB-ul va creşte cu 
0,7 euro în urma unui impuls fiscal de un euro. Conform studiilor realizate 
pentru ţările OECD, deficitul bugetar scade automat cu aproximativ jumătate 
din creşterea PIB, adică cu aproximaitv 0,35 euro. Prin urmare, s-a realizat o 
creştere a deficitului bugetar cu doar 0,65 euro (un euro creşterea iniţială şi 0,35 
euro scăderea datorată creşterii PIB). Cu cât multiplicatorul fiscal va fi mai 
ridicat pe termen scurt, cu atât nivelul deficitului bugetar pe termen mediu va fi 
mai redus. 

Prin urmare, cu cât va întârzia mai mult adoptarea unui stimul fiscal 
pentru relansarea economiei, cu atât deficitul bugetar va creşte în mod automat 
(ca urmare a acţiunii stabilizatorilor automaţi), iar pachetul fiscal de 
intervenţie trebuie să devină mai semnificativ. S-a calculat că în condiţiile 
scăderii economice europene de aproximaiv 5% în 2008-2009, deficitul bugetar 
ar fi crescut automat cu 2,25%. Prin urmare, stimulul fiscal va trebui să aibă o 
intensitate mai mare, cu cât va fi adoptat mai târziu. Pentru a fi eficiente, 
măsurile fiscale trebuie să aibă un lag cât mai mic de implementare, apariţie a 
efectelor. Conform FMI (2008), un stimul fiscal eficient trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:  

 să fie adoptat imediat după începutul contracţiei economiei, deoarece 
astfel se micşorează riscul ca măsurile să devină efective prea târziu 
(adică atunci când deficitul bugetar ar fi prea ridicat, iar contracţia 
economiei mult mai mare); în caz contrar, în locul promovării unei 
politici anticiclice expansioniste se va promova o politică prociclică 
restrictivă. 

 să fie semnificative (ca pondere în PIB), mai ales în condiţiile în care 
recesiunea nu este una normală, iar multiplicatorii fiscali au valori mai 
mici decât cele teoretice; 

 să fie sustenabile şi credibile, în contextul în care trebuie realizate 
pachete de stimulare fiscală fără a genera majorări nesustenabile ale 
datoriei publice sau ale riscului de finanţare internă/externă a 
deficitului bugetar (care ar reduce încrederea agenţilor economici în 
evoluţia economiei). 

5. Concluzii 
În cadrul acestui studiu am realizat o sinteză a principalelor teorii 

macroeconomice moderne şi a studiilor de specialitate care au analizat eficienţa 
politicii fiscale în atenuarea efectelor generate de criza economică. Comparativ 
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cu viziunea keynesiană, politica fiscală expansionistă are un efect multiplicator 
mai scăzut în economia reală, mecanismul de transmisie fiind influenţat, printre 
altele, de reacţia consumului privat, de nivelul datoriei publice şi de 
credibilitatea măsurilor adoptate. Pentru ca pachetele fiscale de stimulare a 
relansării economiei să aibă succes trebuie să fie adoptate imediat după 
scăderea economiei, să fie semnificative ca pondere în PIB, să nu afecteze 
negativ sustenabilitatea finanţelor publice şi să fie centrate pe sprijinirea 
consumului. Pachetele fiscale adoptate la nivel global (aproximativ 3,4% din 
PIB în perioada 2008-2010) au generat creşterea deficitului bugetar de la 0,3% 
din PIB în 2007 la 6,7% din PIB în 2009, dar şi relansarea economiei globale, 
peste aşteptările iniţiale. Astfel, în cazul economiei globale se anticipează o 
creştere economică de 4,8% în 2010 (conform FMI, octombrie 2010) cu 0,2 
puncte procentuale mai mult decât în estimarea iniţială. În aceste condiţii, 
majoritatea ţărilor dezvoltate din UE şi-au propus să adopte imediat programe 
de austeritate bugetară, în vederea asigurării sustenabilităţii finanţelor publice. 
Pericolul cel mai mare este ca aceste programe de restrictivitate să anuleze 
efectele pozitive iniţiale ale pachetelor de stimulare fiscală şi să influenţeze 
negativ capacitatea de creştere economică pe termen mediu. 
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