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Rezumat. Lucrarea de faţă argumentează necesitatea regândirii 
modului de analiză şi interpretare a politicii fiscale româneşti, în contextul 
viitoarei aderări la zona euro. În acest context, studiul estimează deficitul 
bugetar structural, considerând acest indicator ca fiind unul dintre cei mai 
relevanţi pentru a evalua performanţa managementului fiscal, precum şi 
măsura în care politica fiscală în România este pregătită să acţioneze ca 
singur instrument capabil să stabilizeze economia naţională după intrarea 
în zona euro. Lucrarea este structurată după cum urmează: (i) estimarea 
PIB-ului potenţial şi al output gap-ului prin metoda funcţiei de producţie şi 
prin utilizarea filtrului Hodrick-Prescott; (ii) estimarea componentei 
bugetare ciclice pe baza senzitivităţii deficitului (folosind elasticităţile 
veniturilor şi cheltuielilor guvernamentale în raport cu PIB) şi a valorii 
output gap-ului şi, ulterior, a componentei bugetare structurale. În final, în 
lucrare sunt formulate o serie de concluzii şi recomandări privind 
reconstrucţia metodologică a evaluării eficienţei politicii fiscale. 
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Introducere 

Actuala criză economică aduce din nou în discuţie necesitatea utilizării 
politicii fiscale pentru a ajusta dezechilibrele macroeconomice. Dacă după 
Marea Depresiune politicile keynesiste s-au centrat pe folosirea politicii fiscale 
drept principal instrument de stabilizare macroecononomică, în anii ’70-’80 s-a 
restabilit un echilibru între importanţa acordată instrumentelor fiscale şi celor 
monetare. În ultimele decenii, politica monetară a fost favorita decidenţilor de 
politici macroeconomice în procesul de absorbţie a şocurilor economice.   

În perioada crizei actuale, politica fiscală ar fi trebuit să fie cel mai 
important instrument folosit de autorităţi pentru a stabiliza economia. În 
România însă, marja de manevră a acesteia a fost sever limitată din cauza 
perpetuării deficitelor din trecut. În condiţiile în care în perioada de expansiune 
economică România a acumulat deficite bugetare uriaşe, am ajuns să fim 
singurii care suntem permanent „prociclici”. Şi în expansiune, când ar fi trebuit 
să acumulăm şi n-am făcut-o, şi în recesiune, când ar fi trebuit să creştem 
cheltuielile, dar noi le-am tăiat. În timp ce alte ţări îşi permiteau să acorde 
stimuli fiscali pentru că plecau de la deficite anterioare mici, noi am fost 
obligaţi să facem o ajustare fiscală largă. 

Ineficienţa politicii fiscale din trecut ne poate afecta în prezent într-o 
măsură uriaşă. Dar, pentru a înţelege acest lucru trebuie să regândim modul de 
evaluare a eficienţei politicii fiscale. Dacă băncile centrale şi-au învăţat lecţia şi 
fac încet, dar sigur, trecerea dinspre stabilitatea preţurilor ca unic obiectiv (care, 
iată, şi-a atins limitele, o criză financiară de proporţii născându-se într-o oază a 
stabilităţii preţurilor) către un mix între  stabilitatea preţurilor şi stabilitatea 
financiară, credem că a sosit momentul ca şi analiza politicii fiscale să fie 
reevaluată.  

Trebuie să trecem de la analiza exclusivă a soldului bugetar curent către 
soldul bugetar structural. Am fost cu toţii martorii Greciei (dar şi ai României), 
când s-a v[zut clar că în procesul de evaluare a politicii fiscale indicatorul 
deficit bugetar curent a avut o utilitate extrem de limitată (este foarte uşor pe 
hârtie să îndeplineşti ţinta de deficit bugetar, amânând efectuarea unor plăţi 
consistente pentru o perioadă următoare, mărind arieratele etc.).  

Prima etapă în cercetarea de faţă presupune estimarea PIB ului potenţial si 
a decalajului PIB (output gap). PIB-ul potenţial nu reprezintă o variabilă 
observabilă. Pentru a fi făcut operaţional, conceptul de PIB potenţial a fost 
amplu şi variat definit în literatura de specialitate. Astfel, definim PIB-ul 
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potenţial ca fiind acel nivel al PIB-ului real care poate fi produs de economie 
fără a genera presiuni inflaţioniste. Pe termen mediu, nivelul PIB-ului se poate 
abate temporar de la valoarea sa de echilibru pe termen lung, PIB-ul potenţial. 
Pe termen lung, nivelul potenţial al produsului intern brut depinde de 
capacitatea de producţie a economiei româneşti. Capacitatea de producţie 
depinde de factorul total de productivitate(1), rata de creştere a capitalului şi a 
forţei de muncă. PIB-ul potenţial oferă în acest fel informaţii referitoare la 
capacitatea de producţie a economiei româneşti, în condiţii de creştere 
noninflaţionistă. Decalajul de producţie al PIB (deviaţia PIB sau output gap-ul) 
reprezintă diferenţa procentuală dintre PIB real efectiv şi cel potenţial, fiind un 
indicator agregat sintetic al presiunilor inflaţioniste din economie.  

PIB potenţial reprezintă astfel o măsură a capacităţii de producţie a unei 
economii, acel nivel al PIB-ului care se obţine dacă economia funcţionează în 
condiţii de „ocupare deplină” a forţei de muncă. PIB potenţial reflectă, de 
asemenea, nivelul producţiei naţionale care corespunde unei stări economice 
caracterizate printr-o inflaţie stabilă. PIB potenţial şi outputgap-ul au atras de-a 
lungul timpului un profund interes din partea cercetătorilor. În prezent, PIB 
potenţial este utilizat pe scară largă în modelarea macroeconomică, în analiza 
politicilor economice, în evaluarea sustenabilităţii finanţelor publice, pentru 
cuantificarea mărimii soldului bugetar structural ş.a. 

„Gap”-ul output-ului este o măsură a poziţiei ciclice a unei ţări, diferenţa 
procentuală dintre PIB actual şi PIB potenţial: un „gap” negativ arată că 
economia este subperformantă, ea operează sub potenţialul său. Un outputgap 
pozitiv este rezultatul unui exces de cerere agregată, ceea ce poate induce 
presiuni inflaţioniste. Estimarea corectă a acestuia este deosebit de importantă, 
un nivel al outputgap-ului mult mai negativ decât nivelul real al acestuia putând 
conduce la aplicarea unor politici economice necorespunzătoare.  

PIB ul potenţial este estimat în cadrul acestui studiu prin metoda funcţiei 
de producţie- metoda recomandată de Comisia Europeană considerată ca fiind 
metoda ce oferă cea mai bună măsură a PIBului potenţial şi, implicit, a 
decalajului de producţie. Aceasta se bazează pe metodologia descrisă de Denis 
et al. (2006). De asemenea, o alta metodă folosită adesea pentru estimarea PIB 
ului potenţial se bazează pe utilizarea filtrului Hodrick-Prescott (HP). Această 
metodologie a fost însă adesea criticată în literatura de specialitate, în principal 
din cauza faptului că oferă un mod simplist de măsurare – prin  identificarea 
componentei de trend în seriile de timp macroeconomice (vezi caseta 1). 
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Caseta 1.  Filtrul Hodrick-Prescott 
 
Hodrick şi Prescott au propus în 1980 o procedură având ca obiectiv determinarea 

trendului unei serii de timp (nivelul potenţial în cazul PIB real) astfel încât să minimizeze 
pătratul abaterii seriei de la trend (volatilitatea gap-ului) ţinând cont de ritmul de creştere a 
trendului. Compromisul dintre cele două obiective este calibrat printr-un multiplicator, λ, 
care setează ponderile relative ale acestora.  Filtrul Hodrick Prescott calculează trendul ca 
soluţie de minim a următoarei ecuaţii : 
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rata de creştere a componentei de trend. 
 
 
Pentru estimarea PIB potenţial au fost utilizate valori trimestriale aferente 

perioadei 1998-2010. Spre deosebire de alte metode de estimare a PIB-ului 
potenţial si a decalajului de producţie, principalul avantaj al estimării prin această 
metodă este de a reflecta şi partea de ofertă agregată a economiei naţionale. 

În cazul PIB real am utilizat date trimestriale în format SDDS (Special 
Data Dissemination Standard) exprimate în milioane RON, preţuri medii 2000 
publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Ajustarea sezonieră a datelor 
a fost realizata cu ajutorului programului DEMETRA.  

Determinarea PIB potenţial prin metoda funcţiei de producţie presupune 
parcurgerea următoarelor etape (Denis et al., 2006):  

(i) determinarea formei funcţiei de producţie ;  
(ii) estimarea parametrilor funcţiei de producţie;  
(iii) determinarea intrărilor de factori de producţie;  
(iv) estimarea factorului total de productivitate (TFP);  
(v) determinarea PIB potenţial. 
Având în vedere lipsa datelor pentru economia românească, dar şi utilizarea 

pe scară largă în literatura de specialitate a unei funcţii de producţie de tip Cobb-
Douglas, am ales să folosim de asemenea o funcţie de producţie acest tip, cu 
randamente de scară constante şi randamente factoriale descrescătoare, 
presupunând o pondere a capitalului de 0,35, respectiv a muncii de 0,65(2). 
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Conform metodologiei descrise de Denis et al. (2006), funcţia de 
producţie Cobb-Douglas prezintă produsul intern brut ca o combinaţie a forţei 
de muncă (L) şi capital (K), corectate pentru gradul de capacitate în exces  
(UL, UK) şi ajustate pentru nivelul de eficienţă (EL, EK). PIB potenţial este dat de 
următoarea relaţie: 

 
( ) ( ) αααα −− == 11 ** KLPTFKEULEUY KKLL     (1) 

unde PTF include atât gradul de capacitate în exces, cât şi ajustarea pentru 
nivelul de eficienţă. 

 
Aşadar, funcţia de producţie Cobb Douglas pentru economia românească 

are următoarea formă: 
 

35,065,0 ** KLPTFY =         (2) 
 
În ceea ce priveşte intrările de forţă de muncă (L), în România seria de 

date privind populaţia ocupată înregistrează modificări importante – rupturi 
structurale – trim. IV 2001 – trim. I 2002, ca urmare a schimbării metodologiei 
utilizate de INS. Din acest motiv am folosit ca intrare potenţială de forţă de 
muncă numărul de salariaţi. În Figura 1 se poate observa ruptura structurală 
înregistrată în seria de date privind forţa de muncă.  

 

 
 

Figura 1. Populaţia activă şi populaţia ocupată 
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Factorul total de productivitate (PTF) l-am determinat ţinând cont de 
următoarea relaţie: 

ln PTF=  ln Y – (α × ln(L)+(1-α)ln(K)) 
 
Relaţia pentru determinarea PIB-ului potenţial este: 
 
Y= PTFpot  × L pot α  × Kpot (1- α)  
 
Valorile potenţiale ale factorilor ce determină PIB-ul potenţial reprezintă 

componentele de trend ale acestor factori filtraţi Hodrick-Prescott. În 
consecinţă, decalajul de producţie a fost calculat după formula (PIB real - PIB 
potenţial)/PIB potenţial. 

Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
                         
 

Tabelul 1  
Valorile decalajului de producţie în România 

An Output-gap 
1998 4,60 
1999 2,00 
2000 -2,22 
2001 -0,60 
2002 -0,48 
2003 -0,97 
2004 1,04 
2005 -1,09 
2006 0,81 
2007 2,17 
2008 6,20 
2009 -2,95 
2010 -3,46 

  Sursa: calcule proprii. 
 
A doua etapă în cercetare a constat în estimarea soldului bugetar 

structural. Unul dintre indicatorii cel mai des folosiţi în analiza eficienţei 
măsurilor de politică fiscală şi bugetară adoptate pe termen scurt şi mediu – în 
special în statele membre ale UEM, care trebuie să respecte condiţiile prevăzute 
în Pactul de Stabilitate şi Creştere (PSC), dar şi în ţările care se pregătesc pentru 
intrarea în zona euro, este indicatorul deficit bugetar structural (deficitul 
bugetar înregistrat la nivelul PIB-ului potenţial).   

PSC consideră că deficitele bugetare curente sunt excesive atunci când ele 
depăşesc 3% din produsul intern brut. În scopul lăsării unei marje de manevră 
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pentru ca stabilizatorii automaţi să-şi joace rolul, PSC stipulează de asemenea 
ca participanţii la uniunea monetară să acţioneze pentru o poziţie bugetară pe 
termen mediu „de echilibru sau de surplus”. Prin „termen mediu” se înţelege o 
perioadă de circa trei ani. Prin reforma din anul 2005, Pactul de Stabilitate şi 
Creştere revizuit are pe lângă o componentă corectivă – reducerea deficitului 
bugetar curent sub nivelul de 3% din PIB – şi una preventivă, care vizează 
asumarea de către statele membre a unui obiectiv pe termen mediu în legătură 
cu stabilitatea finanţelor publice. În acest context, fiecare stat membru se va 
angaja ca pe termen mediu să menţină o poziţie bugetară cât mai aproape de 
echilibru sau chiar excedentară. Deoarece în Pactul de Stabilitate şi Creştere nu 
sunt făcute precizări referitoare la ce înseamnă cu exactitate „cât mai aproape 
de echilibru”, atunci s-a considerat că, implicit, se impune descompunerea 
componentei bugetare curente în două părţi: cea structurală – datorată 
măsurilor fiscale adoptate – şi, respectiv, cea ciclică – datorată fluctuaţiilor 
economice (Hagemann, 1999).  

Pentru economiile care nu şi-au consolidat suficient finanţele publice, 
Pactul de Stabilitate şi Creştere revizuit a stabilit o ţintă de creştere anuală a 
soldului bugetar structural de 0,5% din PIB.  

În procesul de evaluare a politicilor fiscale şi bugetare, deficitul bugetar 
actual (curent) este un indicator cu o utilitate foarte limitată. Avem în vedere în 
acest sens, pe de o parte, faptul că aceste politici nu pot fi analizate pe baza 
unor indicatori pe termen scurt (un an) şi, pe de altă parte, că un indicator 
precum deficitul bugetar curent nu poate surprinde „povara” fiscală a 
generaţiilor viitoare, de exemplu.  

Cuantificarea soldului bugetar structural este necesară prin prisma 
faptului că furnizează o imagine clară a situaţiei fiscale din economie, 
nedistorsionată de influenţa ciclul economic, putând astfel ghida decidenţii de 
politică fiscală. Soldul structural este instrumentul cu ajutorul căruia pot fi 
monitorizate şi măsurate componentele discreţionare ale politicilor fiscale. În 
plus, este o modalitate eficientă de evaluare a sustenabilităţii reale a finanţelor 
publice.  

Estimarea mărimii deficitului structural a fost realizată pe parcursul a trei 
etape, astfel: (1) estimarea decalajului dintre produsul intern brut efectiv realizat 
şi produsul intern brut potenţial (PIB potenţial) (outputgap sau decalaj de 
producţie); (2) estimarea componentei ciclice pe baza output gap-ului şi 
elasticităţilor veniturilor, respectiv cheltuielilor bugetare în funcţie de PIB;  
(3) estimarea componentei structurale prin eliminarea componentei ciclice  din 
componenta bugetară curentă (Hagemann, 1999).  
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Tabelul 2  
Valorile outputgap şi ale soldului structural în România 

                                                                    % din PIB 
An Output-gap Soldul bugetar structural 

2000 -3,22 -3,64 
2001 -0,60 -3,55 
2002 -0,48 -2,76 
2003 -0,97 -1,15 
2004 1,34 -0,93 
2005 -1,09 0,62 
2006 0,81 -2,11 
2007 2,17 -3,73 
2008 6,20 -7,71 
2009 -2,95 -6,84 
2010 -3,46 -4,40 

Sursa: calcule proprii. 
 
 
Rezultatele obţinute arată câteva lucruri interesante. Primul, analiza 

deficitului bugetar curent, ne induce în eroare, în special în perioada de 
expansiune. În 2007, deficitul curent era de 2,5% din PIB, iar în 2008 de 5,4% 
din PIB. Dacă dăm însă la o parte influenţa ciclului economic – expansiune în 
perioada respectivă, observăm că în realitate deficitul era de 3,73% din PIB în 
2007 şi 7,71% din PIB în 2008 (valorile estimate ale deficitului structural). 

În al doilea rând, analiza deficitului structural ne indică faptul că suntem 
inversaţi faţă de postulatele teoriei macroeconomice. Atunci când producem sub 
potenţial facem ajustare fiscală, iar când producem peste potenţial 
supraîncălzim economia. În perioada 2001/2004, când economia funcţiona sub 
potenţial (output gap negativ, în tabel), în loc să stimulăm economia, s-a creat 
spaţiu fiscal. Acesta a fost însă rapid epuizat în perioada 2006-2008, atunci 
când economia era supraîncălzită (output gap puternic pozitiv, în tabel). 
Perioada în care ar fi fost chiar necesară crearea unui spaţiu fiscal. Pe de o 
parte, pentru că expansiunea ne permitea şi, pe de altă parte, pentru a asigura 
resurse stimulilor fiscali pentru perioada de recesiune ce urma să vină. Iar când 
economia a intrat în criza, ne-am trezit cu un spaţiu de manevră inexistent 
privind stimulii fiscali ce puteau fi acordaţi. De aici şi până la necesitatea de a 
face ajustare fiscală largă în plină recesiune (nerecomandată) a mai fost un 
singur pas.     
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Se impune deci o reevaluare profundă a politicii fiscale în România, cu 
atât mai mult cu cât după aderarea la zona euro – obiectiv pe care ni l-am 
asumat – aceasta rămâne singurul instrument macroeconomic disponibil pentru 
stabilizarea macroeconomică.  

Mulţumiri 

Acest articol reprezintă rezultatul cercetării desfăşurate în grantul 
Fundamentarea şi implementarea unui model econometric pentru creşterea 
eficienţei politicii fiscale în contextul aderării României la zona euro, finanţat 
de CNCSIS Proiecte de Cercetare Exploratorie, Program Idei, cod 1766. 

 
 

 Note 
 

(1) Notăm factorul total de productivitate cu PTF, capitalul cu K şi forţa de muncă cu L.  
(2) Valorile reprezintă o medie a celor folosite în alte studii unde este estimat PIB-ul potenţial 

pentru economia românească: valorile folosite în  Dobrescu (2006): 0,65 şi 0,35, caietul de 
studii BNR nr. 20: 0,67 şi 0,33; Denis et al.: 0,63 şi 0,37. Oricum, pentru variaţii scăzute ale 
acestor ponderi, rezultatele obţinute sunt aproximativ aceleaşi. 

 
 
 

 Bibliografie 
 

Barro, R.J., „On the Determination of the Public Debt”, Journal of Political Economy, 87, 1979 
Begg, I., Hodson, D., Maher, I., „Economic policy coordination in the European Union”, 

National Institute Economic Review, nr. 183, 2003 
Bénassy-Quéré, A., „Pacte de stabilite: deux objectifs, deux regles”, CEPII, nr. 224, 2003 
Benassy-Quere, A., Lahreche-Revil, A., „Pegging the CEEC`s Currencies to the Euro”, CEPII, 

nr. 1998, 1998 
Bohn, H., „The Behavior of US Public Debt and Deficits”, The Quarterly Journal of 

Economics, 113, 1998 
Bohn, H., „The sustainability of fiscal policy in the United States”, CESifo Working Paper,  

nr. 1446, 2005 
Bouthevillain, C., Courthimann, P., Dool van den, G., Hernández de cos, P., Langenus, G., 

Mohr, M., Momigliano, Tujula, M., „Cyclically Adjusted Budget Balances: An 
Alternative Approach”, European Central Bank, Working Paper, no. 77, 2001 

Braconier, H. and Holden, S., „Fiscal Indicators and Cyclical Sensitivity in the Nordic 
Countries”, NIER, WP 67, 1999 

Denis, C., Grenouilleau, D., McMorrow, K., Roger, V., „Calculating potential growth rates and 
output gaps - A revised production function approach”, European Economy, European 
Commission Economic Papers, no. 247, 2006 



Remodelarea politicii fiscale româneşti în contextul crizei economice 
 

121 

Dinu, M., Socol, C., Niculescu, Aura (2005). Fundamentarea şi coordonarea politicilor 
economice în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti 

Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc. 
Giorno, C., Richardson, P., Roseveare D., Noord van den, P., „Potential output, output gaps and 

structural budget balances”, OECD Economic Studies, 24, 1995 
Gujarati, D. (2003). Basic econometrics, ediţia a patra, McGraw Hill, New York 
Hodrick, F., Prescott, E., „Posterior US bussiness cycles. An empirical investigation”, 

Disscusion Paper, nr. 45, Carnegie Mellon University, 1980 
Marinaş, M., „Eficienţa politicii fiscale în combaterea efectelor crizei economice. O analiză 

bazată pe literatura economică”, Economie teoretică şi aplicată, nr. 11/2010 (552), ISSN 
1841-8678 

Noord van den, P., „The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and 
Beyond”, OECD, WP 230, 2000 

*** Revista de economie teoretică şi aplicată, www.ectap.ro, 2006-2010 
 


