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Rezumat. Setul de reguli fiscale din cadrul zonei euro se bazează 
pe funcţionarea stabilizatorilor automaţi ca instrument principal al 
stabilizării fiscale. Această abordare nediscreţionară ar trebui să 
garanteze că evoluţia deficitului bugetar actual este contraciclică şi 
astfel să contribuie la stabilitatea economică. Conform Programului de 
Convergenţă înaintat Comisiei Europene, România îşi propune să intre 
în Eurozone în anul 2015. În acest scop, evaluarea mecanismului de 
stabilizare fiscală automată a economiei româneşti este esenţială, în 
contextul în care mecanismele (potenţial alternative) de ajustare la 
nivelul pieţelor sunt precare. Studiul de faţă estimează mărimea 
stabilizatorilor automaţi în cazul României, în scopul evaluării rolului de 
stabilizator macroeconomic al politicii fiscale româneşti în perioada 
2000-2010, utilizându-se metodologiile oficiale ale Fondului Monetar 
Internaţional, Comisiei Europene. 
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Introducere 
 
Încă de la lansarea Uniunii Economice şi Monetare europene, s-a 

apreciat că sănătatea fiscală este o condiţie esenţială pentru stabilitatea uniunii 
monetare. Politica fiscală influenţează alocarea resurselor între sectorul public 
şi privat, afectând astfel comportamentul de consum, economisire sau 
investiţii şi, indirect, nivelul producţiei şi evoluţia ciclurilor economice. Altfel 
spus, în cadrul zonei euro stabilizarea macroeconomică la nivel naţional 
revine în întregime politicii fiscale. Politica fiscală trebuie să îşi asume astfel 
rolul de instrument de ajustare macroeconomică, date fiind lipsa politicii 
monetare naţionale sau condiţiile de rigiditate a celorlalte instrumente 
(rigiditate a pieţei muncii, a salariilor şi preţurilor, sincronizare scăzută a 
ciclurilor de afaceri). Renunţarea la instrumentul cursului de schimb în cadrul 
UME a implicat acordarea unui rol sporit stabilizatorilor fiscali la nivel 
naţional pentru a ajuta economiile să se ajusteze la şocurile asimetrice.  

În cadrul zonei euro, Pactul de Stabilitate şi creştere s-a vrut a fi o 
modalitate de a susţine şi induce disciplină fiscală. Regulile acestuia însă nu 
asigură suficientă flexibilitate pentru a face faţă crizelor ciclice. În plus, acesta 
nu poate fi un înlocuitor pentru coordonarea politicilor economice. De 
asemenea, SGP omite structura şi cauzele acestora, în condiţiile în care se 
referă doar la limitele deficitelor. Argumentele prezentate anterior sugerează 
necesitatea stabilirii unor limite pentru nivelul datoriei publice.  Întregul set 
de reguli fiscale din cadrul Uniunii Monetare Europene (UME) se bazează pe 
funcţionarea stabilizatorilor automaţi. Studiul de faţă estimează mărimea 
stabilizatorilor automaţi în cazul României, în scopul evaluării rolului de 
stabilizator macroeconomic al politicii fiscale româneşti în perioada 2000-
2010. Conform Programului de Convergenţă înaintat Comisiei Europene, 
România îşi propune să intre în eurozone în anul 2015. În acest scop, 
evaluarea mecanismului de stabilizare fiscală automată a economiei româneşti 
este esenţială, în contextul în care mecanismele (potenţial alternative) de 
ajustare la nivelul pieţelor sunt precare.  

„Politica fiscală poate juca un rol important pentru a ajuta la stabilizarea 
economiei. Punerea în aplicare a politicii fiscale discreţionare implică de obicei 
lag-uri şi nu este automat inversată atunci când condiţiile economice se schimbă. 
Prin contrast, stabilizatorii fiscali automaţi pot asigura cel mai bine funcţia de 
stabilizare a politicii fiscale. Practic, cu cât gradul de discreţionarism al politicii 
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fiscale este mai mic (poate fi chiar şi zero) cu atât stabilizatorii fiscali automaţi 
sunt mai eficienţi”(Baunsgaard şi Symansky, 2009). 

Buti et al. (2003) arată că „îmbunătăţirea eficienţei stabilizatorilor 
automaţi este cel mai bun lucru care se poate face în cazul Uniunii Economice 
şi Monetare Europene, având în vedere pierderea autonomiei monetare 
naţionale şi capcanele bine-cunoscute de administrare fiscală activă. O 
componentă bugetară structurală cât mai scăzută, mai precis cât mai aproape 
de zero, nu face altceva decât să mărească şansele ca economia respectivă să 
înregistreze surplus bugetar în perioada de expansiune şi un deficit bugetar cât 
mai mic în faza de recesiune (egal cu maxim componentă ciclică bugetară)”. 

Fedelino et al. (2009) consideră că activitatea de estimare a amplitudinii 
stabilizatorilor automaţi este un proces important. Noi putem arăta în ce măsură 
estimarea privind relaxarea fiscală provine din acţiunea stabilizatorilor automaţi 
şi, respectiv, în ce măsură ea se datorează unor politici fiscale discreţionare.  

Blanchard (2000) consideră că “stabilizatorii automaţi oferă un răspuns 
fiscal adecvat funcţie de tipul de decalaj de producţie sub impactul diverselor 
şocuri (de cerere, de ofertă, temporare sau permanente). Cu toate acestea, la 
fel de important este de văzut care este eficacitatea stabilizatorilor automaţi 
funcţie de specificitatea fiecărei ţări, de propria structură, propriile 
caracteristici. Estimările arată că funcţia de stabilizare a acestora asupra 
variabilelor producţie şi inflaţie sub impactul diverselor şocuri (estimări 
realizate pe baza unor ecuaţii de tip comportamental) oferă rezultate diferite în 
state diferite. Prin urmare, e posibil că în anumite ţări efectul stabilizatorilor 
automaţi să nu fie suficient”. 

 
1. De ce sunt buni stabilizatorii fiscali automaţi eficienţi 
 
Regulile de politică fiscală bazate pe funcţionarea stabilizatorilor 

automaţi prezintă unele avantaje clare. Veniturile şi cheltuielile publice 
conjuncturale (en. state-contingent), cum ar fi cheltuielile cu ajutorul de şomaj, 
amortizează fluctuaţiile economice fără întârzieri în obţinerea informaţiilor şi 
în implementare. În plus, impactul stabilizatorilor automaţi este de scurtă 
durată, iar dacă aceştia operează simetric pe durata ciclului economic nu 
contribuie la deteriorarea poziţiei bugetare structurale.  

„Stabilizatorii automaţi reprezintă mijloacele naturale pentru a reduce 
variaţiile în activitatea economică. Însă, având în vedere că unele ţări, mai 
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ales cele mici, se pot confrunta cu o postură monetară adversă, la nivel 
naţional este nevoie în continuare de o politică fiscală activă. Având în vedere 
argumente precum problemele de sincronizare, ireversibilitate şi 
incertitudinea modelelor, utilizarea măsurilor discreţionare de politică fiscală 
în scopul stabilizării trebuie să se limiteze la situaţii de excepţie: recesiuni 
accentuate, risc ridicat al supraîncălzirii economiei sau accelerarea inflaţiei” 
(Altar, 2009). 

„În cazul unor stabilizatori fiscali cu valoare ridicată, implementarea 
este oportună şi graduală pe măsură ce taxele şi cheltuielile reacţionează în 
mod anticiclic la modificările condiţiilor economice. Din perspectiva 
sustenabilităţii fiscale, automatismul oferă şi o inversare în timp a  creşterii 
fiscale – pierderea fiscală în perioade grele este urmată, în mod automat, de 
înăsprire în perioadele bune. Acest lucru poate duce la mărirea impactului 
creşterii fiscale asupra cererii în ceea ce priveşte acţiunea discreţionară, 
deoarece aceasta din urmă poate duce la creştere a solvenţei şi poate afecta 
ratele dobânzii. Pe de altă parte, acest lucru nu se întâmplă doar în ţările 
dezvoltate, ci şi în ţările cu venituri mici şi cu pieţe emergente, iar în acest caz 
datele empirice arată extinderea politicilor fiscale prociclice. În aceste ţări, 
prociclicitatea reflectă  o direcţie spre politica fiscală discreţionară, iar 
mărirea stabilizatorilor automaţi ar duce la anticiclicitate” (Baunsgaard, 
Symansky, 2009). 

 
2. Estimarea mecanismelor de stabilizare fiscală automată.  
    Cazul României  
 
Componentă bugetară ciclică a fost estimată utilizând două metode: (a) 

metoda agregată propusă de Fondul Monetar Intenațional în Technical Notes 
and Manuals, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department; (b) 
metoda dezagregată propusă de Comisia Europeană (metodologia OECD). 

Conform ambelor metodologii, componentă bugetară totală poate fi 
descompusă astfel (Fedelino et al., 2009): 

 
OB = CPB + CAPB,         (1) 

unde: 
CAPB = sold structural primar; 
CPB = sold ciclic.  
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Altfel spus, modificările în componentă bugetară totală pot fi 
descompuse în: (1) modificări în soldul ciclic că răspuns automat la 
modificările în decalajul de producţie; (2) modificări în soldul structural că 
răspuns al politicii fiscale dicreţionare: 

 
ΔOB = ΔCPB + ΔCAPB        (2) 
 
AS = ΔCPB = ΔOB – ΔCAPB,      (3) 

unde: 
AS =stabilizatori automaţi. 
 
 Stabilizatorii automaţi sunt unii dintre factorii care explică modificările 

în soldurile bugetare totale (ΔOB). Denumirea acestora vine de la faptul că 
ambii ajută la „stabilizarea” ciclului de afaceri şi sunt activaţi „automat” de 
codul taxelor şi de regulile referitoare la cheltuieli. De exemplu, taxele care 
sunt o funcţie a venitului reacţionează în mod automat la ciclu, cu creştere mai 
redusă şi profituri în afaceri corespunzător mai mici sau venituri casnice pre-
impozitate, iar taxa guvernamentală va fi mai mică în timp ce venitul 
disponibil şi, implicit, consumul vor scădea cu mai puţin decât venitul 
preimpozitat, ducând la micşorarea impactului unei încetiniri. În mod similar, 
unele programe referitoare la cheltuieli reacţionează şi ele la ciclu, cum ar fi 
indemnizaţiile de şomaj sau alte transferuri sociale, care trebuie să reprezinte 
contribuţii atunci când se înrăutăţesc condiţiile economice (Fedelino et al., 
2009). 

Diferenţa dintre cele două metodologii – metoda agregată şi cea 
dezagregată – constă în modalitatea de estimare a componenţei bugetare 
ciclice. Astfel, conform metodei aggregate propuse de Fondul Monetar 
Internaţional, componenta ciclică este estimate că o componentă bugetară 
remanentă, după ce în prealabil este estimată componentă bugetară structurală. 
Metoda dezagregată propusă de Comisia Europeană consideră componenta 
bugetară structurală ca fiind o componentă remanentă, accentual căzând, de 
aceasta dată, pe o metodologie mai amănunţită de estimare a componentei 
bugetare ciclice, după cum urmează în prezentarea de mai jos. 

Metoda agregată. Modificarea soldului primar ajustat ciclic poate 
proveni din veniturile şi cheltuielile ajustate ciclic. În special, componentă 
ajustată ciclic a veniturilor RCA este definită după cum urmează: 
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unde:  

R reprezintă veniturile primare nominale, Yp este producţia potenţială, Y 
este producţia actuală şi εR este elasticitatea veniturilor cu referire la decalajul 
de producţie.  

 
PIB ul potenţial şi decalajul de producţie au fost estimate prin 

intermediul metodei recomandate de Comisia Europeană – metoda funcţiei de 
producţie. Pentru estimarea PIB-ului potenţial prin metoda funcţiei de 
producţie au fost utilizate valori trimestriale aferente perioadei 2000-2010. 
Principalul avantaj al estimării prin această metodă este acela că se poate 
reflecta şi partea de ofertă agregată a economiei naţionale. În cazul PIB-ului 
real am utilizat date trimestriale în format SDDS (Special Data Dissemination 
Standard) exprimate în milioane RON, preţuri medii 2000 pentru perioada 2000-
2010 şi publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Ajustarea sezonieră a 
datelor am realizat-o utilizând programul DEMETRA (vezi anexa 1). 

Pe de altă parte, cheltuielile primare ajustate ciclic se definesc în mod 
similar, după cum urmează: 

 
unde: 

G reprezintă cheltuielile primare nominale şi εG este elasticitatea 
cheltuielilor cu privire la decalajul de producţie. Apoi, soldul primar ajustat 
ciclic este următorul: 

 
Iar soldul primar ciclic este   
 
CPB = OB – CAPB. 
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Un aspect esenţial este legat de indicatorul la care este raportată 
componenta bugetară structurală. Şi asta deoarece, conform metodologiei IMF, 
componenta ciclică, aşa cum spuneam şi anterior, este calculată ca şi 
componentă remanentă: din soldul bugetar total este exclusă componenta 
structurală.  

Astfel, din punct de vedere al acurateţei teoriei economice, componenta 
bugetară sructurală ar trebui raportată la indicatoul PIB potenţial. Şi asta 
deoarece, în esenţă, din punct de vedere economic, el reprezintă deficitul 
bugetar înregistrat la nivelul PIB-ului potenţial.  

De altfel, metodologiile oficiale iniţiale (Hagemman, 1999, Girouard et 
al., 2005), estimează indicatorul sold structural la nivelul PIB-ului potenţial. 
În special din motive legate de înţelegerea publicului larg, Comisia Europeană 
estimează însă soldul structural raportat la PIB curent (după cum se va vedea 
în anexa 2, diferenţele pot fi semnificative). Astfel, pentru ca rezultatele să fie 
comparabile, soldul bugetar structural a fost raportat în ambele variante la 
indicatorul PIB curent. 

Metoda dezagregată. Componenta bugetară structurală reprezintă 
componenta bugetară actuală din care s-a eliminat componenta ciclică a 
bugetului. Componenta ciclică bugetară se determină în funcţie de 
senzitivitatea deficitului bugetar faţă de fluctuaţiile economice. De fapt, 
senzitivitatea deficitului bugetar în funcţie de evoluţia ciclică a economiei 
reprezintă variaţia în puncte procentuale a soldului bugetar la modificarea cu 
un punct procentual a decalajului de producţie (output gap-ului). Componenta 
structurală a bugetului se obţine prin scăderea componentei ciclice din 
componentă soldului bugetar actual, conform următoarei formule:  

∑−=−=
j

j
C
tt

C
ttt BBBBCAB
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unde:  
CABt = componentele structurale ale bugetului (componentă ciclică 

ajustată); 
Bt =  soldul bugetar actual;  
Bt

C  = componentele ciclice bugetare pe categorii de venituri şi cheltuieli. 
 
Formula utilizată pentru a calcula componenta ciclică este următoarea:  

t
PIB
jjtj

C
t gapBDC ××= α           

Componentă ciclică a fiecărei categorii de venituri şi cheltuieli (CAB) 
este calculată prin utilizarea decalajului de producţie (output gap-ului) şi a 
elasticităţii estimate faţă de produsul intern brut ).( PIB

jα  Senzitivitatea 
deficitului bugetar la modificarea produsului intern brut (PIB) se calculează ca 
diferenţă între senzitivitatea veniturilor bugetare (φv) şi senzitivitatea 
cheltuielilor bugetare (φG) la variaţia producţiei interne: 

 

φ = φv   -  φG, 
unde: 

φv = αV × ponderea veniturilor în PIB; 

φG  = αG × ponderea cheltuielilor în PIB. 
 
Elasticitatea totală a veniturilor bugetare se obţine ca sumă agregată a 

elasticităţilor celor trei categorii de taxe (taxele directe, taxele indirecte şi 
contribuţiile sociale), ponderată cu proporţia acestora în totalul veniturilor 
bugetare. De asemenea, elasticitatea totală a cheltuielilor este obţinută în urma 
ponderării categoriei de cheltuieli luate în considerare cu proporţia acestora în 
totalul cheltuielilor bugetare. 

Cu ajutorul unor teste de cauzalitate Granger au fost măsurate relaţiile de 
cauzalitate dintre categoriile de venituri şi cheltuieli bugetare amintite mai sus şi 
produsul intern brut. Pentru a estima elasticitatea veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare în raport cu produsul intern brut (PIB), a fost folosită procedura de 
cointegrare (vezi anexa 3). Rezultatele obţinute pentru componenta bugetară 
ciclică conform celor două metodologii sunt prezentate în anexa 4.  
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Concluzii 
 
În primul rând, rezultatele obţinute prin cele două metode sunt relativ 

asemănătoare (anexa 4). În ambele cazuri, rezultatele obţinute pe cazul 
României arată o îmbunătăţire a mărimii stabilizatorilor automaţi fiscali în 
jurul valorii de 0,40. Acest lucru este de altfel confirmat indirect şi de 
scăderea gradului de discreţionarism în România, altel spus, îmbunătăţirea 
soldului structural bugetar raportat la nivelul PIB-ului curent. Nivelul acestora 
este mai scăzut comparativ cu nivelul luat în considerare în cazul ţărilor din 
zona euro (0,5) (Bouthevillain et al., 2001), ceea ce indică o eficacitate mai 
scăzută a acţiunii stabilizatorilor automaţi în România faţă de ţările zonei euro. 
Cu toate astea, se poate spune că eficacitatea acestora a crescut faţă de 
perioada 2000-2007, atunci când valoarea estimată pe baza unei funcţii de 
reacţie fiscală propuse de Fatas şi Mihov era de numai 0,35 (Socol, 2009).  
Trebuie subliniate două aspecte. În primul rând, rezultatele estimărilor trebuie 
interpretate cu prudenţă, datorită „punctelor de inflexiune” ce pot apărea în 
metodologiile diferite utilizate. De exemplu, ambele metode utilizate folosesc 
indicatorul output gap (PIB ul potenţial poate fi însă estimat pe baza unor 
metodologii diferite, obţinându-se rezultate diferite; elasticităţile veniturilor şi 
cheltuielilor pot fi estimate folosind metoda de cointegrare, dar şi OECD 
propune o metodologie de estimare a acestora etc.). În al doilea rând, credem 
că ceea ce prezintă mai curând importantă pentru bunăstarea economică şi în 
special socială se referă mecanismele de transmisie a stabilizatorii fiscali 
automaţi către variabile precum producţia, inflaţia etc., mai degrabă decât 
valoarea acestora, care, de altfel, poate fi şi interpretabilă. Aceste aspecte vor 
fi studiate în cadrul unui studiu viitor.  

 
Mulţumiri 
 
Acest articol reprezintă diseminarea cercetării finanţate din Fondul 

Social European, contract numărul POSDRU/89/1.5/S/59184, Performanţă şi 
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Romania, Academia de Studii Economice, Bucureşti. 
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Anexa 1 
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  
Ani Output gap 

2000 -1,55 
2001 -0,57 
2002 -0,60 
2003 -0,91 
2004 0,86 
2005 2,60 
2006 6,05 
2007 8,81 
2008 9,13 
2009 -1,92 
2010 -4,00 

Sursa: Calculele autorilor. 
 

 
Anexa 2 

Deficitul bugetului ciclic şi deficitul bugetului structural în România 
Tabelul 1 

Ani Decalajul de producţie 
Deficitul bugetului 

structural 
(%PIB real) 

Deficitul bugetului 
structural 

(% PIB potenţial) 
2000 -1,55 -3,86 -3,43 
2001 -0,57 -3,22 -4,06 
2002 -0,60 -2,56 -3,89 
2003 -0,91 -2,14 -3,78 
2004 0,86 -1,09 -2,96 
2005 2,60 -2,70 -1,42 
2006 6,05 -4,36 -4,91 
2007 8,81 -5,16 -6,13 
2008 9,13 -8,57 -7,06 
2009 -1,92 -8,26 -9,11 
2010 -4,00 -6,53 -8,26 
Sursa: Calculele autorilor. 
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Anexa 3 
 
Elasticităţile au fost estimate utilizând metoda cointegrării Johansen. Pe 

baza coeficienţilor de cointegrare obţinuţi s-au dedus relaţiile pe termen lung 
dintre categoriile bugetare şi PIB:  

Ln (taxdir) = 1,51 × Ln(GDP) – 7,96                
Ln (taxind) = 1,11 × Ln(GDP-1) – 3,24             
Ln (contribuţii) = 0,98 × Ln(GDP) – 2,10         
Ln (che) = - 0,13 × Ln(GDP) + 3,14   

 
Anexa 4  

Ani Comp. ciclică metoda I Comp. ciclică metoda II 
2000 Q1 -0,172762814 -0,165628144 
2000 Q2 -0,315440598 -0,112440599 
2000 Q3 -0,688750479 -0,289750479 
2000 Q4 -0,557238183 -0,317238183 
2001 Q1 0,006812753 0,016812753 
2001 Q2 -0,309759097 -0,909759097 
2001 Q3 -0,048605298 -0,032605298 
2001 Q4 -0,269053895 -0,276053895 
2002 Q1 -0,255828014 -0,278828014 
2002 Q2 0,057568848 0,085688476 
2002 Q3 -0,303701906 -0,413701906 
2002 Q4 -0,136447265 -0,736447265 
2003 Q1 -0,146838721 -0,176830021 
2003 Q2 -0,236395123 -0,212395123 
2003 Q3 -0,241773786 -0,291993786 
2003 Q4 -0,343882362 -0,443082362 
2004 Q1 -0,130843163 -0,190843163 
2004 Q2 0,064766317 0,074766317 
2004 Q3 0,556285841 0,580285841 
2004 Q4 0,412550337 0,312550337 
2005 Q1 -0,02078931 -0,02088931 
2005 Q2 -0,195439874 -0,185439874 
2005 Q3 -0,293207274 -0,593207274 
2005 Q4 -0,117773418 -0,217773418 
2006 Q1 0,212612638 0,412612638 
2006 Q2 0,227020844 0,226020844 
2006 Q3 0,164005247 0,100005247 
2006 Q4 0,561912256 0,661912256 
2007 Q1 0,574645495 0,174645495 
2007 Q2 0,57739359 0,49739359 
2007 Q3 0,587500525 0,387500525 
2007 Q4 1,404408497 1,604708497 
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2008 Q1 2,036642983 1,936642983 
2008 Q2 2,357852867 2,857852867 
2008 Q3 2,197433672 1,197433672 
2008 Q4 1,39059687 0,79059687 
2009 Q1 -0,166593973 -0,166593973 
2009 Q2 -0,571386604 -0,571386604 
2009 Q3 -0,495276168 -0,495276168 
2009 Q4 -0,893274257 -0,851574257 
2010 Q1 -0,845551741 -0,645551741 

Sursa: calculele autorilor. 


