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CAPITOLUL 1. SURSE ALE AVANTAJULUI ECONOMIC. O PRIVIRE SINTETICĂ 

1.1. Considerații generale 
1.2. Sursele avantajului economic 
1.3. Mecanismul formării avantajului economic 
1.4. Funcțiile avantajului economic 

1.1. Considerații generale 

Pentru a ajunge la conceptul de avantaj economic ar trebui să introducem conceptele de activ, 
respectiv de activ economic. Prin activ se înțelege o entitate (materială sau nu) deținută, legal sau 
ilegal, de un individ (fie singular, fie organizațional – firmă), entitate având proprietatea/atributul de 
a putea procura un drept de dispoziție deținătorului. De exemplu, un activ poate fi o sumă monetară, 
care permite exercitarea dreptului de dispoziție numit „cumpărarea unui bun”, sau poate fi un anumit 
grad de credibilitate (ori de competență), care permite adjudecarea dreptului de dispoziție într-o 
decizie privind o problemă de relevanță socială etc. Conceptul de activ economic este o specie de 
activ care are relevanță economică, adică are ca referențial „obiecte economice”. Prin obiect 
economic înțelegem orice entitate care vizează, în ultimă instanță, satisfacerea unor nevoi economice 
(nevoi economice care, în ultima lor instanță, de data aceasta, vizează supraviețuirea biologică a 
indivizilor umani). Conceptul de avantaj economic ar putea fi definit, la o primă aproximare, ca o 
creștere netă a activului economic (exprimat, de regulă, monetar). Faptul că ne referim la o creștere 
netă este important aici, deoarece valoarea unui activ economic înregistrează atât creșteri cât și 
scăderi într-un interval de timp dat. Creșterea și scăderea valorii unui activ economic pot fi corelate 
cauzal (creșterea valorii implică un cost care se „traduce” în scăderea valorii, sau invers) sau pot fi 
independente cauzal (creșterea și scăderea valorii sunt asociate cu cauze diferite, care nu 
interacționează între ele)1. Desigur, într-un mod similar se va defini dezavantajul economic, prin 
inversarea ordinii în care se apelează termenii creșterea, respectiv scăderea valorii nete a activului 
economic vizat. În plus, avantajul economic poate fi văzut atât la nivel individual (avantajul economic 
asociat cu un singur activ economic), cât și la nivel agregat (avantajul economic asociat cu întregul 
portofoliu de active deținut de un individ (fie el o persoană umană sau o  organizație).  

Avantajul economic poate fi generat activ (deținătorul activului economic caută obținerea avantajului 
economic, prin mecanisme de alegere) sau poate apărea în mod pasiv2, atunci când deținătorul 
activului economic înregistrează creșteri nete ale valorii activului său fără a efectua activități 
economice propriu-zise și deliberate sau alegeri deliberate de plasament ale acelui activ. În cazurile 
în care se înregistrează un asemenea avantaj economic de tip pasiv, teoria economică îl numește 
windfall profit (cu o traducere aproximativă, avantaj adus de vânt; un echivalent uzual în limba 
română ar fi: pară mălăiață)3. 

                                                             
1 Această distincție este foarte utilă atunci când se discută problema modelării variației valorii unui activ economic (tehnic, 
este vorba despre corelarea între ele a variabilelor independente, care au funcție cauzală, într-un model de tip 
econometric). 
2 Această distincție poate fi, desigur, făcută din considerente taxonomice dar, sub aspect funcțional, aproape orice avantaj 
economic este generat activ în ultimă instanță. Să luăm exemplul unui depozit bancar în valută: creșterea cursului de 
schimb nominal va duce la creșterea valorii depozitului bancar exprimat în monedă. Pare că deținătorul activului depozit 
bancar în valută nu a căutat în mod activ acest mod de a-și mări valoarea activului (deoarece nu are nici o legătură cauzală 
evidentă cu variația cursului de schimb nominal), totuși, alegerea între a face depozitul bancar și a cheltui suma în valută 
respectivă pe o vacanță exotică conferă caracter activ obținerii acestui avantaj economic. 
3 Experții puritani în fiscalitate consideră că lipsa oricărui merit al deținătorului de active în crearea avantajului economic  
de tip windfall profit justifică impozitarea acestui venit cu o rată de 100%. Așa cum se spune la nota imediat anterioară, 
un asemenea deținător este gata oricând să justifice meritul său în acest fenomen, bazat pe o alegere anterioară făcută 
în mod rațional. Din punct de vedere teoretic discuția nu este, însă, tranșată. 



4 
 

Conceptul de avantaj economic a primit diferite nume (termeni) în teoria și practica economice: 
randament, productivitate, eficiență etc., dar termenul care exprimă fenomenul avut aici în vedere în 
toată generalitatea sa este cel de avantaj economic, pe care-l vom utiliza în continuare, deoarece 
permite introducerea unei noi categorii de avantaj economic și anume pe cea de avantaj bugetar 
public, care este chiar subiectul științific al acestui proiect de cercetare. 

Obținerea avantajului economic este o condiție sine qua non a „supraviețuirii” economice, deoarece 
satisfacerea nevoilor economice necesită un schimb de activități cu partenerii economici, așa încât 
satisfacerea nevoilor economice ale tuturor indivizilor nu se poate face decât prin diviziunea socială 
a muncii și, ca o consecință logică, prin schimb (tranzacții). În principiu, reproducerea simplă nu are 
nevoie de avantaj economic (sau surplus economic), deoarece schimbul voluntar va asigura un schimb 
echivalent între partenerii economici4. Totuși, în acest studiu nu ne vom referi la acest gen de 
tranzacții economice, care asigură reproducerea simplă, ci la situația în care se urmărește 
reproducerea lărgită: creșterea gradului, respectiv diversificarea nomenclatorului de nevoi 
economice care se cer satisfăcute. În acest din urmă caz, este nevoie ca din schimbul voluntar să se 
primească mai mult decât se cedează, adică să se obțină o formă oarecare de avantaj (surplus) 
economic5. Cu alte cuvinte, avantajul economic este văzut aici ca un avantaj care apare în mod net, 
de partea unuia dintre partenerii economici ca urmare exclusivă a mecanismului de funcționare a 
tranzacției economice implicate6. Să facem câteva precizări, aici: atunci când are loc o tranzacție 
economică de tipul schimbului de activități, fiecare dintre parteneri se asigură că, în valoarea de 
schimb (prețul) pe care o (îl) pretinde există și un excedent al costului asociat obiectului tranzacției 
(bun sau serviciu). Așadar, atunci când, în schimbul voluntar, se convine asupra realizării efective a 
schimbului, fiecare dintre parteneri și-a primit, conform teoriei utilității marginale, cel puțin valoarea 
economică așteptată, inclusiv acel excedent. Totuși, nu asta vom considera a fi avantajul economic, 
ci ceva care apare exclusiv din mecanismul de interacționare sau de tranzacționare (în sensul general 
propus aici al acestui concept). 

Pe baza celor expuse anterior, putem face o clasificare generală a interacțiunii (tranzacției) 
economice, după cum urmează: 

1. interacțiuni/tranzacții de tip comercial (schimb). Atributele acestui tip de interacțiuni sunt 
(NVR): 

 (N) caracter necesar (condiție de tip sine qua non) 

 (V) caracter voluntar (liber acceptat)7 

 (R) caracter repetabil (non-singular) 

                                                             
4 Conceptul de schimb echivalent se referă, aici, la echivalența utilităților schimbate. Doi parteneri economici – un 
vânzător, respectiv un cumpărător – a vor consimți să facă o tranzacție economică doar în momentul în care aprecierea 
subiectivă a fiecăruia va stabili că fiecare dintre ei câștigă. Această apreciere concomitentă și de sens opus este o 
necesitate logică dacă acceptăm teoria utilității marginale. 
5 Precizăm că, de data aceasta, este vorba despre un calcul „obiectiv” (prin calcul obiectiv înțelegem aici un calcul care 
poate fi făcut și de terți (de exemplu, de cercetătorii științifici), nu doar de participanții la tranzacția economică în cauză, 
așadar acest calcul nu se mai bazează pe evaluarea utilităților marginale. Totuși, această obiectivitate nu reclamă 
considerațiile profunde legate de conceptul de valoare obiectivă ca bază a conceptului de preț, ci doar un aspect „trivial” 
rezultat dintr-o comparare a prețurilor și costurilor implicate în tranzacția economică. 
6 Cum vom vedea, conceptul de tranzacție economică va fi considerat într-o manieră foarte extinsă, dincolo de schimbul 
propriu-zis de activități. Mai exact, prin tranzacție economică vom înțelege orice interacțiunea personală sau instituțională 
care are loc din punct de vedere economic. 
7 Nu sunt obligatorii norme formale privind interacțiunea economică, deși acestea pot ajuta la standardizarea (deci la 
reducerea costurilor de tranzacție) interacțiunii în cauză și, lucru foarte important, la asigurarea împotriva adjudecării prin 
forță sau prin alte modalități asimetrice, ale avantajului economic asociat interacțiunii. 
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2. interacțiuni/tranzacții de tip structural (activități). Atributele acestui tip de interacțiuni sunt 
(CVS): 

 (C) caracter contingent 

 (V) caracter voluntar 

 (S) caracter singular 

3. interacțiuni/tranzacții de tip funcțional (mecanisme). Atributele acestui tip de interacțiuni 
sunt (CIS): 

 (C) caracter contingent 

 (I) caracter imperativ 

 (S) caracter singular 

Vom numi avantajul economic asociat acestui tip de interacțiuni/tranzacții economice: avantaj 
comercial. Interacțiunile de tip comercial se referă la schimbul de activități, adică la ceea ce numim, 
în limbajul comun, comerț. 

Interacțiunile de tip structural se referă la coexistența și acțiunea comună a mai multor indivizi în 
vederea realizării unui scop/obiectiv comun. De exemplu, acțiunea comună a indivizilor în cadrul unei 
organizații economice se încadrează la acest tip de interacțiune. 

Interacțiunile de tip funcțional se referă la fenomenele generate de aplicarea unor mecanisme care 
sunt exogene indivizilor și la care indivizii trebuie să se conformeze în mod imperativ. De exemplu, 
sistemul fiscal. 

Într-o schemă sinoptică cele trei categorii distincte de interacțiuni/tranzacții economice pot fi 
integrate ca în figura 1. 

 

Figura  1. Atributele de suficiență ale categoriilor de interacțiuni/tranzacții economice. 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

1.2. Sursele avantajului economic 

În acest paragraf vom examina problema surselor avantajului economic, așa cum a fost acesta definit 

în paragraful anterior, adică din perspectiva surplusului care poate apărea unuia (sau tuturor) dintre 

participanții la interacțiunile economice din societate. Cel mai simplu este să cercetăm această 

chestiune chiar pe categoriile de interacțiuni economice identificate anterior. 
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1.2.1. Privind interacțiunile comerciale 

În ceea ce privește interacțiunile comerciale (schimbul de activități pe piața care „opune” aceste 
activități), avantajul economic care poate apărea8 își are sursa în eficiența economică a partenerilor 
în interacțiune. Astfel, să considerăm doi parteneri, 𝑃1 și 𝑃2 care fac schimb de activități prin 
intermediul unui schimb de bunuri, respectiv 𝐵1 și 𝐵2, bunuri care au fost realizate cu eficiențele (de 
exemplu, cu productivitățile totale) 𝑤1, respectiv 𝑤2.  

O tranzacție de acest tip se poate desfășura în două situații diferite: a) în condițiile unei oferte 
reciproce nelimitate, tranzacția se va încheia, din perspectiva fiecărui agent economic, în punctul 
(cantitate) în care utilitatea marginală adusă de cumpărare egalează utilitatea marginală adusă de 
vânzare; b) în condițiile unei oferte reciproce limitate (și, în general, dezechilibrate), fiecare partener 
va achiziționa bunul străin (dând bunul său la schimb) o anumită cantitate de care are nevoie. În acest 
caz, tranzacția fiecăruia se încheie în punctul în care utilitatea marginală netă9 este pozitivă. Cât de 
pozitivă, va rezulta din echilibrul tranzacției, adică cele două pozitivități se vor ajusta reciproc10  

Pentru primul caz11, situația, pentru fiecare partener se poate descrie ca în figura 2. 

 

Figura  2. Decizia de tranzacționare comercială în cazul ofertei comerciale reciproce nelimitate 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

Pentru al doilea caz, va trebui să existe un echilibru la nivelul utilităților marginale nete între cei doi 
parteneri (figura 3). 

                                                             
8 Desigur, nu luăm în considerare cazurile de comportament ilegal sau imoral: înșelăciune, contra-facere, nerespectarea 
contractelor etc. 
9 Utilitatea marginală netă se determină astfel: diferența dintre utilitatea marginală a bunului cumpărat și utilitatea 
marginală a bunului vândut. Se observă imediat că utilitatea marginală a unei unități vândute este întotdeauna mai mică 
decât utilitatea marginală a unei unități cumpărate, deoarece cel ce vinde deține mai multe unități din bunul pe care-l 
vinde și mai puține unități din bunul pe care-l cumpără (altfel, tranzacția comercială este irațională; așadar, acceptăm 
comportamentul rațional al agenților economici care procedează la tranzacție). 
10 Avem, aici, bine-cunoscutul proces de tatonare care reprezintă conținutul negocierii prețului (de observat că negocierea 
prețului nu este autonomă față de negocierea cantității; de fapt, negocierea prețului sau negocierea cantității sunt 
echivalente, alegerea uneia sau a alteia dintre tipurile de negociere neavând o semnificație teoretică, ci doar una 
empirică). 
11 Cititorul va constata fără dificultate că utilitatea marginală a bunului achiziționat este descrescătoare, în timp ce 
utilitatea marginală a bunului vândut (dat la schimb) este crescătoare. 
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Figura  3. Decizia de tranzacționare comercială în cazul ofertei comerciale reciproce limitate 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

Se pune, în acest caz, problema criteriului de oprire a negocierii și, ca urmare, de încheiere a 
tranzacției. Cum am menționat deja, acest criteriu de oprire îl reprezintă egalitatea utilităților 
marginale nete ale celor doi parteneri ai tranzacției economice. Așadar, cantitățile (și, odată cu ele, 
utilitățile marginale) se vor modifica până când aprecierea subiectivă corelată a celor doi parteneri 
este egală cu privire la utilitatea marginală netă „achiziționată”. În figura 4 se descrie, schematic, acest 
proces.  

 

Figura  4. Tatonarea reciprocă în vederea egalizării utilităților marginale nete 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

1.2.2. Privind interacțiunile structurale 

Referitor la interacțiunile structurale, vom spune că este vorba despre situațiile în care indivizii sunt 
asociați în organizații (structuri) economice. Acestea au propriile obiective, diferite de ale indivizilor 
care compun organizația. Desigur că obiectivele organizației și cele ale indivizilor componenți sunt 
inter-dependente: indivizii nu ar putea să-și atingă propriile obiective dacă organizația nu și le-ar 
atinge pe ale sale și invers, organizația ar rămâne fără indivizii care o pun în mișcare dacă, atingându-
și obiectivele, ar conduce la ratarea obiectivelor indivizilor. Așadar, avantajul economic al indivizilor 
dintr-o organizație este dependent (și se obține) atunci când organizația în cauză obține avantaj 
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economic pe piața concurențială pe care acea organizație acționează (concurența desfășurându-se 
între organizațiile însele).  

Desigur, tot la nivelul organizației, putem vorbi despre avantaj economic și în procesele de 
vânzare/cumpărare (similar cu cazul indivizilor care vând și cumpără) sau despre avantaj economic în 
cazul fuziunilor sau al fenomenul invers: „spargerea” organizației inițiale în mai multe organizații.  

În ambele cazuri anterioare modalitatea de a examina sursa de câștig este complet analogă cu cea 
examinată la paragraful anterior în cazul interacțiunilor comerciale de la nivelul indivizilor. 

Ar putea fi luată în considerare și o altă categorie de avantaj economic din cadrul interacțiunilor 
structurale și anume acela care rezultă din negocierea contractelor de muncă. În funcție de forța de 
negociere a angajaților (eventual augmentată de asocierea lor în asociații profesionale de tip sindical), 
unii indivizi pot obține, pentru prestații egale în ore de muncă și productivitate a muncii, salarii mai 
mari comparativ cu alți indivizi integrați în alte organizații economice.  

1.2.3. Privind interacțiunile funcționale 

Așa cum am precizat mai sus, interacțiunile funcționale sunt acele interacțiuni care sunt determinate 
(generate, impuse) de mecanismele instituționale (normative) din sistemul economic avut în vedere. 
De altfel, cum vom vedea, subiectul prezentului studiu se referă tocmai la o asemenea interacțiune 
funcțională, și anume la una generată (impusă) de Pactul fiscal adoptat la nivelul zonei euro al Uniunii 
Europene (și la care a aderat și România). 

În principiu, un mecanism trebuie să se comporte ca o lege, adică să nu creeze, prin el însuși, avantaje 
sau dezavantaje economice. Totuși, sunt situații speciale în care unele mecanisme sunt menite 
(desigur, în mod deliberat și transparent) să introducă asimetrii în ceea ce privește obținerea de 
avantaje economice (sau suportarea de dezavantaje economice), scopul final fiind un avantaj pe 
termen lung de care beneficiază toți subiecții implicați (de exemplu, mecanismele care privesc 
dezvoltarea zonelor defavorizate). Pot fi și mecanisme care să creeze avantaje economice din rațiuni 
extra-economice: în situațiile în care unii indivizi, nu din vina lor, suportă unele dezavantaje 
economice care trebuie compensate: șomeri, familii cu mulți copii etc. 

1.3. Mecanismul formării avantajului economic 

Interacțiunea economică, în genere și privită pe termen lung, exclude avantajul economic, în sensul 
că actorii economici care interacționează își vor echilibra reciproc asimetriile cantitative și calitative, 
așa încât se va produce o omogenizare a distribuției  produsului economic între ei12. Desigur că actorii 
economici își introduc, în prețurile de ofertă, respectiv de cerere, pe care le „anunță” pe piață, o marjă 
de profit sau , mai general, de venit care excede costul (și care se ajustează de la sine prin jocul cererii 
și ofertei), dar avantajul economic, așa cum a reieșit deja din paragrafele anterioare, nu la asta se 
referă. Ne interesează, așadar, nu mecanismul standard al confruntării cererii cu oferta, sau al altor 
structuri sau mecanisme economice care aduc în confruntare actori economici, ci mecanismul (dacă 
există vreunul) prin care apare avantajul economic, adică prin care apare o privilegiere oarecare a 
actorilor economici, privilegiere care excede regulile standard ale interacțiunii economice13.  

Considerăm că următoarele tipuri de mecanisme pot fi luate în considerare pentru apariția 
avantajului economic: 

                                                             
12 Acesta este conținutul ideii de echilibru în economie, dat de metafora „mâinii invizibile” (și dusă, uneori, cum este cazul 
lui Marx, până la enunțarea unor „profeții” cu privire la tendința istorică necesară a ratei medii a profitului), precum și al 
ideilor care privesc aspectele de ergodicitate a sistemelor și proceselor economice. 
13 Așa cum am precizat deja mai sus, această privilegiere trebuie să se refere exclusiv la cadrul de legalitate (inclus în 
normele formale) și de moralitate (inclus în normele informale) ale sistemului economic generic. Așadar, nu ne 
interesează aspectele de înșelăciune, de eludare a regulilor și altele asemenea. 



9 
 

A. În cadrul tranzacțiilor economice 

1. în condițiile unei structuri de piață simetrice14: 

1.1. gap negativ al costului unitar total 

Dacă notăm cu 𝑐1 costul unitar (mediu) total15 al agentului economic 1, cu 𝑐2 costul unitar (mediu) 
total al agentului economic 2 (sau, mai general, al costului unitar total al pieței) pentru un anumit 
produs sau serviciu în legătură cu care cei doi agenți economic intră în concurență pe piața liberă a 
acelui bun sau serviciu16, cu 𝑝𝑒 prețul de echilibru la care se produce tranzacția și cu 𝑔𝑐𝑢𝑡 = 𝑐1 − 𝑐2, 
cu condiția 𝑔𝑐𝑢𝑡 > 0 (deci 𝑐1 > 𝑐2, atunci avantajul economic al agentului economic 1 va fi următorul: 
𝐺𝑐𝑢𝑡
1 = 𝑔𝑐𝑢𝑡 ∙ min(𝑞1, 𝑞2), unde cu 𝑞 s-au notat cantitățile vândute de cei doi agenți pe piață. Figura 

5 exemplifică mecanismul de acest tip de producere a avantajului economic. 

 

Figura  5. Avantajul economic pe o piață simetrică, în urma gap-ului negativ de cost unitar total 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

Nu interesează aici care este cauza costului unitar total mai mic al unui agent economic (individ sau 
organizație): tehnologie mai performantă, calificare mai bună, productivitatea totală a factorilor mai 
mare etc. Desigur, analize mai fine pot separa fiecare dintre aceste influențe dar, pentru studiul de 
față este relevant doar mecanismul prin care poate apărea un avantaj economic. 

1.2. gap negativ al prețului de ofertă față de prețul de echilibru al pieței, în condițiile unei cereri 
cu elasticitate-preț directă puternică17, ceteris paribus 

În aceste condiții, ceea ce se pierde la o unitate de bun sau serviciu vândut sub prețul de echilibru al 
pieței se supra-compensează prin creșterea cantității vândute din acel bun sau serviciu. Dacă notăm 
prețul de ofertă al unui agent economic cu 𝑝1, cantitatea pe care ar fi vândut-o la prețul 𝑝𝑒 cu 𝑞𝑒, iar 
cantitatea pe care o vinde la prețul 𝑝1 cu 𝑞1, atunci condiția matematică pentru a fi obținut avantajul 
economic este: 𝑝1 ∙ 𝑞1 > 𝑝𝑒 ∙ 𝑞𝑒. Dacă notăm gap-ul negativ al prețului de ofertă față de prețul de 
echilibru al pieței cu 𝑔𝑝 = 𝑝1 − 𝑝𝑒, atunci 𝑝1 = 𝑔𝑝 + 𝑝𝑒, adică avem (𝑔𝑝 + 𝑝𝑒) ∙ 𝑞1 > 𝑝𝑒 ∙ 𝑞𝑒. Avem, 

                                                             
14 Prin structură de piață simetrică înțelegem acea piață care nu permite formarea de asimetrii de tipul monopolului, 
monopsonului sau a oligopolului, respectiv oligopsonului. 
15 Costul mediu total este suma dintre costul mediu fix și costul mediu variabil. 
16 Se știe că concurența economică apare numai între agenți economici de același tip din punctul de vedere al funcției lor 
economice: numai între producători (considerați ca fiind și vânzători), sau numai între consumatori (considerați ca fiind 
și cumpărători). Între vânzători și cumpărători nu există concurență, ci negociere a prețului (respectiv a cantităților) care 
vor fi vândute/cumpărate la punctul de echilibru a pieței libere. 
17 Amintim că o avem cerere direct elastică în raport cu prețul pentru un bun sau serviciu dacă creșterea/scăderea 
procentuală a cantității cerute la scăderea/creșterea cu un procent a prețului acelui bun sau serviciu este supraunitară. 
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deci: 𝑔𝑝 ∙ 𝑞1 + 𝑝𝑒 ∙ 𝑞1 − 𝑝𝑒 ∙ 𝑞𝑒 > 0. Se poate arăta că această condiție este echivalentă cu 

următoarea: 𝜀 ∙
𝑝1

𝑝𝑒
> −2, unde cu 𝜀 s-a notat coeficientul de elasticitate preț directă (care este 

negativă prin definiție, vezi nota de subsol de la 1.2): 𝜀 =
𝑞1−𝑞𝑒

𝑞𝑒
∙

𝑝𝑒

𝑝1−𝑝𝑒
. 

Figura 6 exemplifică mecanismul de acest tip de producere a avantajului economic.  

 

Figura  6. Avantajul economic pe o piață simetrică, în urma gap-ului negativ de preț 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

2. în condițiile unei structuri de piață asimetrice (o structură de piață este asimetrică atunci când 
nu este simetrică): 

2.1. gap pozitiv al prețului de ofertă față de prețul de echilibru al pieței. Această situație se 
produce în cazul unei structuri monopoliste a pieței18.  

În cazul unei structuri de piață care limitează alegerea din perspectiva cererii (cum este cazul generic 
al monopolului), apare o forțare a trecerii cererii la caracteristici de inelasticitate (uneori de puternică 
inelasticitate). În acest caz, se produce un gap pozitiv între prețul de ofertă al unui bun sau serviciu și 
prețul de echilibru al pieței, preț care ar funcționa dacă forțarea cererii în direcția inelasticității ei nu 
s-ar produce. Fie 𝑝𝑒 prețul de echilibru al pieței, 𝑝𝑜 prețul de ofertă monopolist, și 𝑔𝑜 = 𝑝𝑜 − 𝑝𝑒 gap-
ul (pozitiv: 𝑔𝑜 > 0, deoarece 𝑝0 > 𝑝𝑒). Atunci, avantajul economic care se produce este  

𝐺𝑜 = 𝑔𝑜 ∙ 𝑞𝑖𝑐, unde cu 𝑞𝑖𝑐 s-a notat cantitatea din bunul sau serviciul vizat care se tranzacționează în 
condiții de inelasticitate forțată a cererii. Figura 7 exemplifică mecanismul de acest tip de producere 
a avantajului economic.  

                                                             
18 Desigur că și în cazul unei structuri oligopoliste a pieței se poate produce acest mecanism de apariție a avantajului 
economic, și anume la nivelul agenților economici grupați în oligopol.  
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Figura  7. Avantajul economic pe o piață asimetrică, în urma gap-ului pozitiv de preț 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

2.2. gap negativ al prețului de cerere față de prețul de echilibru al pieței. Această situație se 
produce în cazul unei structuri monopsoniste a pieței.  

Situația este „în oglindă” în raport cu cazul 2.1. În acest caz, cumpărătorul poate impune un preț de 
cerere, 𝑝𝑐 inferior prețului de echilibru al pieței, 𝑝𝑒, generând un gap negativ de preț, 𝑔𝑐 = 𝑝𝑐 − 𝑝𝑒 . 
În felul acesta, se introduce, în mod forțat (din cauza asimetriei structurii de piață) o inelasticitate a 

ofertei la variația prețului, ceea ce conduce la apariția unui avantaj economic: 𝐺𝑐 = 𝑔𝑐 ∙ 𝑞𝑖𝑜, unde 𝑞𝑖𝑜 
este cantitatea cumpărată în condiții de inelasticitate forțată a ofertei. Figura 8 exemplifică 
mecanismul de acest tip de producere a avantajului economic.  

 

Figura  8. Avantajul economic pe o piață asimetrică, în urma gap-ului negativ de preț 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 
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B. Ca efect al instituțiilor economice 

Avantajul economic generat (cauzat, „găzduit”) de instituțiile economice poate apărea ca urmare a 
următoarelor mecanisme: 

1. stimulente și facilități 

1.1. stimulente și facilități fiscale: prin stimulente și facilități fiscale se înțelege acele instituții 
(sau modificări ale instituțiilor) care fie măresc câștigul agentului economic (cazul 
stimulentelor fiscale), fie micșorează pierderea agentului (cazul facilităților fiscale). 
Instituționalizarea stimulentelor și facilităților fiscale este apanajul politicii fiscale 
(titularul politicii fiscale este guvernul). Este evident că, în ambele cazuri, agentul 
economic înregistrează un avantaj economic, deși, din punct de vedere al impactului 
asupra comportamentului economic, stimulentele au o funcție diferită de cea a 
facilităților 

1.2. stimulente și facilități monetare: este vorba despre stimulente și facilități pe care banca 
centrală (pentru băncile comerciale) sau băncile comerciale (pentru agenții economici, fie 
indivizi, fie organizații non-financiare), dar în cadrul regulilor stabilite de banca centrală, 
le acordă agenților economici în procesul intermedierii financiare. Instituționalizarea 
stimulentelor și facilităților monetare este apanajul politicii monetare (titularul politicii 
monetare este banca centrală). 

2. privilegii 

Aici, conceptul de privilegiu nu are sensul peiorativ din limbajul comun (civil), ci are un sens precis și 
„onorabil”. Aș spune că un privilegiu (etimologic, privilegiu înseamnă lege privată) este o instituție 
corectivă și orientativă a comportamentului economic care trebuie să îndeplinească următoarele cinci 
predicate (atribute) de suficiență:  

a. punctualitate: destinatarul privilegiului să fie particularizat 

b. efemeritate: durata de funcționare a privilegiului să fie limitată 

c. singularitate: privilegiul să nu fie repetabil, pentru a nu crea hazard moral 

d. vizibilitate: privilegiul să fie transparent în ceea ce privește acordarea sa 

e. ancorabilitate: privilegiul să fie un operator instituțional care face parte dintr-un program 
mai larg, de tip strategic 

Privilegiile pot fi, și ele, de tip fiscal, monetar, moral etc. Nu vom detalia aici modalitățile în care 
privilegiile generează avantaje economice. Vom spune doar că ele sunt extrem de pasibile de abuzuri 
instituționale, fie prin încălcarea unuia sau a mai multora dintre predicatele de suficiență menționate 
mai sus, fie printr-o pondere excesivă în totalul instituțiilor de reglementare, monitorizare și control 
al activității agenților economici. 

3. marje de manevră (manœuvre rooms) 

Avantajul economic care este generat de mecanismul pe care-l numim marjă de manevră apare ca 
urmare a faptului că destinatarul unei instituții (normă, procedură etc.) are posibilitatea ca, în cadrul 
acelei instituții, prin decizii proprii, să poată obține un câștig (avantaj) legal și legitim. De fapt, acest 
aspect va face chiar obiectul de studiu al proiectului de cercetare de față, norma (procedura) avută 
în vedere fiind Pactul Fiscal19. 

                                                             
19 Denumirea oficială a acestei proceduri este Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii 
Economice și Monetare. 
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Fără a dezvolta, putem propune o tipologie generală a modalităților în care se poate utiliza marja de 
manevră pentru a obține avantaj economic: 

a. relocare topologică: decizii proprii de particularizare spațială a unui fenomen economic 

b. relocare cronologică: decizii proprii de particularizare temporală a unui fenomen economic 

c. relocare tehnologică: decizii proprii de particularizare funcțională a unui fenomen economic 

O schemă sinoptică a acestui „instrument” de adjudecare a avantajului economic se prezintă în figura 
9. 

 

Figura  9. Avantajul economic generat de existența marjelor de manevră 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

1.4. Funcțiile avantajului economic 

Din cele spuse în paragrafele anterioare, este evident că avantajul economic constituie o creștere de 

activ a subiectului (agentului) economic în cauză, ceea ce sporește posibilitățile (potențialul) acestuia 

e a interveni în procesul economic (în primul rând pe piața economică). Totuși, este de menționat 

faptul că nu doar agenții economici privați au această oportunitate, ci, așa cum s-a arătat în paragraful 

1.3., și instituțiile/autoritățile sau organizațiile publice.  

În acest context, oferim în continuare, o sistematizare a funcțiilor pe care avantajul economic le 

îndeplinește (sau le poate îndeplini). 

1. funcție de creștere economică 

Se referă la impactul pe care un avantaj economic obținut îl poate avea asupra variației pozitive a 

dimensiunilor activității economice a subiectului individual sau a agentului economic implicat în 

obținerea acelui avantaj economic. Această funcție este de natură strict cantitativă (sau 

dimensională), deși în literatura economică termenul de creștere economică este folosit destul de 

neglijent, el având atât semnificație cantitativă cât și, în mod eronat, semnificație calitativă. 

Funcția de creștere economică se poate referi atât la activitatea care implică acel subiect/agent în 

procesul economic general, cât și la creșterea potențialului de viață economică (nivel de trai sau 

standard de viață) al individului.  
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2. funcție de dezvoltare economică 

Conceptul de dezvoltare economică trebuie înțeles ca având o semnificație calitativă (mai exact, 

structurală), referindu-se la măsura în care creșterea se „traduce” în modificări structurale. 

Modificările structurale generate de creșterea economică constituie chiar conținutul conceptului de 

dezvoltare economică. De ce este importantă și funcția de dezvoltare economică, pe lângă cea de 

creștere economică? Motivul fundamental este acela că creșterea economică este reversibilă20, pe 

când dezvoltarea economică nu este. 

3. funcție de reziliență economică 

Avantajul economic poate fi folosit în scopul asigurării rezistenței la perturbări care vin din mediul 

economic. Această rezistență se poate manifesta sub diferite forme (evitare, contracarare, 

disipare/neutralizare etc.) dar finalitatea sa este aceea de a prezerva calitatea (în esență, structura) 

sistemului supus perturbării. Perturbările pot fi de natură economică (mai ales de natură 

tranzacțională), normativă, și chiar naturală (catastrofe naturale sau alte impedimente naturale, de 

mai mică amplitudine decât catastrofele). 

4. funcție evoluționară 

Avantajul economic poate fi o sursă (îndeplinind, deci o funcție) de cercetare-dezvoltare la nivelul 

subiectului sau agentului economic implicat, în scopul identificării de noi modalități tehnologice sau 

manageriale care să valorifice acel avantaj în așa fel încât să creeze condițiile economice pentru 

perpetuarea acestui avantaj, adică pentru obținerea lui și în continuare (de dorit, sine die). Această 

cauzalitate endogenă a evoluției individului economic este foarte importantă, deoarece, spre 

deosebire de domeniul natural, se acceptă că, în domeniul social, evoluția nu este de tip darwinist, ci 

de tip lamarckist21. 

Desigur că toate cele patru funcții se intercondiționează și, ca urmare, pot produce efecte de sinergie 

importante. Așadar, obținerea unui avantaj economic creează resurse care asigură o tendință pozitivă 

procesului economic. Se pune o problemă importantă aici: dacă avantajul economic este un rezultat 

de tip sumă nulă sau unul de tip win-win. Opinia noastră este următoarea: 

a. formarea avantajului bugetar este un efect de joc cu sumă nulă22 

b. deși, din punct de vedere contabil, la nivelul ansamblului procesului economic, nu creează nici 

un atom de substanță economică nouă, există un efect pozitiv din punct de vedere economic 

                                                             
20 De exemplu, proprietatea de ciclicitate a procesului economic conține în sine acest risc de reversibilitate 
(basculabilitate), deoarece sistemul în cauză nu și-a „securizat” dimensiunile sau propensiunea pozitivă în privința acestor 
dimensiuni. O asemenea securizare o pot face doar modificările structurale, care intră în determinațiile conceptului de 
dezvoltare. 
21 Cu alte cuvinte, în domeniul social (implicit în cel economic), „mutațiile” care se produc la nivelul individului economic 
(considerat unitate de selecție, prin analogie cu selecția naturală) se transmit în interiorul aceleiași generații. În plus, și 
asta dă, de fapt, caracterul lamarckist al evoluției în economie, modificarea funcției conduce la realizarea „mutației” (la 
modificarea structurii), adică funcția creează organul, în timp ce concepția darwinistă spune exact contrariul: modificarea 
structurii conduce la modificarea funcției, adică organul creează funcția. 
22 Expresia sumă nulă este destul de ambiguă (fiind inventată de autori de limbă engleză care sunt bine-cunoscuți pentru 
crearea de sintagme ininteligibile) și trebuie înțeleasă în următorul sens: ceea ce câștigă unul dintre jucători pierde în mod 
exact celălalt, așa încât dacă adunăm cele două rezultate (câștigul unuia cu pierderea celuilalt), cele două sume sunt egale 
în valoarea absolută, dar de semn algebric contrar, deci însumarea lor algebrică dă un rezultat nul. Sintagma corectă ar fi 
fost, așadar joc cu sumă constantă, nu joc cu sumă nulă (adică un joc în care suma pusă în joc nu se modifică – este 
constantă și se redistribuie în mod perfect simetric, mai bine zis, în oglindă, între cei doi jucători, față de originea jocului). 
Dar, probabil, expresia joc cu sumă nulă se referă la însumarea pierderii unui jucător cu câștigul celuilalt, care dă, într-
adevăr, zero. 
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(deci, comportamental): cel ce obține avantajul economic este și cel care are un avantaj 

comportamental (de exemplu, are un cost unitar total mai mic, sau o calitate a bunurilor mai 

bună etc.). Așadar, resursa suplimentară creată de avantajul economic vine exact la acel 

subiect/agent economic care deja are „cultura” performanței economice, ceea ce contribuie 

la augmentarea efectelor pozitive pe ansamblu 

c. pe baza raționamentului imediat anterior, putem ajunge la următoarea concluzie: pe termen 

lung și în medie, avantajul economic este de tip win-win sub aspect comportamental, 

deoarece, până la urmă, contagiunea economică23 va duce la generalizarea acelui 

comportament care aduce avantaje economice. Opinăm, așadar, că se petrece un proces de 

selecție socială care are drept rezultat creșterea medie a performanței economice, deci 

inclusiv a efectului final al acestei performanțe: nivelul de trai și calitatea vieții. 

  

                                                             
23 Modelarea cantitativă a acestui fenomen se face prin ecuații de reacție-difuziune (de tip non-probabilist). 
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CAPITOLUL 2. O EVALUARE CRITICĂ A COMPACTULUI FISCAL 

2.1. Preambul 

2.2. Lista problemelor abordate 

2.3. Evaluări ale problemelor enunțate 

2.4. Patru propuneri de lege ferenda 

2.5. Unele sugestii punctuale 

2.6. Unele concluzii 

2.1. Preambul 

Uniunea Europeană reprezintă, în esența sa, un proiect intelectual. Uniunea Europeană nu este un 
proces emergent care „se întâmplă”24, ci este un proces conștient, programatic, deci cu un puternic 
caracter normativ. Mai mult decât atât, întrucât construcția europeană implică un număr de state 
naționale suverane, caracterului programatic, normativ trebuie să-i adăugăm și caracterul coordonat 
al acestei construcții instituționale. Caracterul coordonat al edificării Uniunii Europene implică cel 
puțin următoarele:  

 asigurarea simetriei inter-statale (condiții instituționale care să repartizeze în mod simetric 
beneficiile, respectiv costurile construcției europene);  

 asigurarea echității inter-statale în funcție de condițiile inițiale (discriminare pozitivă care să 
anuleze diferența de condiții inițiale dintre statele membre, discriminare relativă la: fondurile 
structurale, condițiile instituționale de eliminare a decalajelor ș.a.);  

 asigurarea condițiilor celor mai favorabile (dacă un stat membru a beneficiat de anumite 
condiții instituționale favorabile din partea Uniunii, atunci oricare alt stat care reclamă 
aceleași condiții instituționale ar trebui să poată primi un răspuns favorabil la cererea sa). 

În materialul de față mă voi referi doar la caracterul coordonat al construcției europene și, încă și mai 
restrictiv, doar la impactul recent semnatului Tratat de stabilitate, coordonare și guvernanță în cadrul 
Uniunii Economice și Monetare (TSCG-UEM). 

Menționăm faptul că TSCG-UEM cuprinde trei mari componente: 

 pactul bugetar: care are ca obiectiv promovarea disciplinei bugetare 

 consolidarea coordonării politicilor economice: care are ca obiectiv creșterea efectului de 
sinergie al construcției europene în domeniul macroeconomic 

 îmbunătățirea guvernanței în zona euro: care are ca obiectiv reducerea vulnerabilităților și 
riscurilor generate de zona monetară comună a Uniunii Europene 

2.2. Lista problemelor abordate 

În studiul de față vor fi abordate patru probleme, după cum urmează: 

(a) problema practicabilității TSCG-UEM 

(b) problema eficacității TSCG-UEM 

(c) problema ireversibilității impulsului generat de TSCG-UEM 
                                                             
24 Unele afirmații (inclusiv din partea unuia dintre membrii fondatori ai actualei Uniuni Europene, Robert Schuman) 
conform cărora construcția europeană se va dezvolta într-un mod natural, trebuie înțelese nu în sensul că această 
dezvoltare este de tip emergent (cum ar fi, de exemplu, evoluția unei piețe economice oarecare) ci în sensul că integrarea 
economică la nivel european reprezintă o necesitate fără alternativă. Așadar, elementul normativ nu poate fi eliminat din 
filosofia construcției europene, dimpotrivă este elementul esențial, crucial în această construcție. 
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(d) problema asimetriei funcționale a TSCG-UEM 

(a) Problema practicabilității TSCG-UEM 

Prin practicabilitatea TSCG-UEM înțeleg ansamblul caracteristicilor Tratatului care fac ca filosofia sa 
generală, precum și procedurile indicate de implementare, să fie posibil de materializat, fie din punct 
de vedere instituțional (cum este cazul elaborării mecanismelor naționale de alertare și corecție  a 
deficitelor și dezechilibrelor), fie din punct de vedere practic. Practicabilitatea este extrem de 
importantă, deoarece o normă (cum este și TSCG-UEM, văzut în integralitatea sa) are nevoie de canale 
de transmitere a impulsului normativ. Dacă aceste canale nu există (sau nu sunt prevăzute în normă 
pentru a fi create) sau, în cazul în care există, sunt „înfundate” sau obstrucționate parțial, atunci 
norma, oricât ar fi de benefică, de oportună sau de necesară, nu va putea fi efectivă sau această 
efectivitate va fi substanțial diminuată. Practicabilitatea unei norme, în general, este evaluată prin 
studiile de impact care se elaborează înainte de a dezbate sau de a adopta o normă de o amploare 
relativ mare, cum este și cazul discutat aici (figura 10).  

 

Figura  10. Conceptul de practicabilitate/impracticabilitate a unei norme (TSCG-UEM) 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

(b) Problema eficacității TSCG-UEM 

Prin eficacitatea TSCG-UEM înțeleg capacitatea Tratatului de a-și atinge ținta prestabilită (deci, nu mă 
refer deloc la aspecte de eficiență sau de randament oarecare al implementării normei în cauză). 
Eficacitatea TSCG-UEM reprezintă, de fapt, „legalitatea” sa praxiologică. Eficacitatea nu se confundă 
cu practicabilitatea: o normă poate fi practicabilă și să nu fie eficace, după cum o normă poate fi 
creditată ca fiind eficace, dar nu este practicabilă. Relația logică dintre cele două caracteristici 
(predicate) nu este, însă simetrică din punct de vedere praxiologic: astfel, dacă o normă este 
practicabilă, dar nu este eficace, ea este superfluă, încarcă în mod inutil „populația normativă”, în 
schimb, dacă o normă este eficace dar nu este practicabilă, ea nu mai este superfluă: nu avem decât 
să „desfundăm” canalele de transmitere a impulsului normativ și norma în cauză își va îndeplini 
funcția pentru care a fost creată. Așadar, în timp ce, din perspectiva autorității normative, 
practicabilitatea este un parametru controlabil (ea poate fi ajustată, fiind un parametru flexibil), 
eficacitatea este un parametru necontrolabil (nu poate fi ajustată, este un parametru rigid). Lipsa 
eficacității reclamă, pur și simplu, o altă normă25, pe când lipsa (sau insuficiența) practicabilității nu 
reclamă o normă nouă (figura 11). 

                                                             
25 Din punct de vedere logic, modificarea (ajustarea) unei norme este echivalentă cu crearea unei norme noi. Din punct 
de vedere practic, lucrurile sunt mai nuanțate. 
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Figura  11. Conceptul de eficacitate/non-eficacitate a unei norme (TSCG-UEM) 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

(c) Problema ireversibilității impulsului generat de TSCG-UEM  

Prin ireversibilitatea impulsului generat de TSCG-UEM înțeleg acea caracteristică a acestui Tratat de 
a conserva efectul pe care-l generează prin intenționalitatea normativă cuprinsă în el. Cu alte cuvinte, 
se pune problema dacă (sau, la limită, în ce măsură) atingerea obiectivului (obiectivelor) Tratatului 
este definitivă, nu este basculabilă. În cazul concret analizat aici, problema ireversibilității impulsului 
generat de Tratat s-ar putea exprima în felul următor: reducerea deficitelor sau a dezechilibrelor (care 
reprezintă ținta Tratatului) este reversibilă, adică aceste deficite sau dezechilibre se refac după ce au 
fost eliminate sau reduse? Din perspectiva teoriei sistemelor, problema poate fi reformulată astfel: 
întrucât stabilitatea calitativă a unui sistem (în speță, conservarea modificării deficitelor, respectiv a 
dezechilibrelor) este asigurată de structura sa, în ce măsură impulsul generat de TSCG-UEM este 
preluat (sau preluabil) în structura instituțională a statului în cauză? Ireversibilitatea este o specie de 
persistență, și anume o persistență perpetuă. Conceptul de persistență este aplicabil și este studiat 
în legătură cu multe variabile și fenomene economice: inflație, șomaj, competitivitate, hazard moral 
etc. În ceea ce privește TSCG-UEM, importantă este, însă, ireversibilitatea efectului generat de Tratat 
sau, cu alte cuvinte, ireversibilitatea impulsului generat de Tratat (figura 12). 

 

Figura  12. Conceptul de reversibilitate/ireversibilitate a impulsului unei norme (TSCG-UEM) 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 
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(d) Problema asimetriei funcționale a TSCG-UEM 

Prin asimetrie, în general, înțeleg o incongruență, adică un dezechilibru de formă, dimensiune, viteză, 
accelerație etc. a unui fenomen (economic, în cazul nostru) în raport cu un benchmark. Acest 
benchmark poate fi un punct (de exemplu, o valoare a unei variabile economice), un moment, o 
normă etc. Asimetria economică nu are neapărat un sens negativ, deoarece există și asimetrii 
benefice26. De asemenea, asimetria nu este neapărat programată, ea poate fi și emergentă27. De cele 
mai multe ori, asimetria economică nu este un obiectiv al unei politici (sau, mai general, un efect 
anticipat al unei cauze programate), ci un spillover, adică o consecință colaterală, uneori evitabilă, 
alteori nu. Relevanța asimetriei în funcționarea TSCG-UEM nu ar putea fi supraapreciată, întrucât, în 
acest moment, în cadrul construcției europene există nu numai fenomene de asimetrie dar, din 
păcate, există și unele luări de poziție pentru generarea și perpetuarea unor asemenea asimetrii28. 
Asimetria poate fi atât de tip structural29, cât și de tip funcțional. În acest material ne interesează, în 
mod direct, asimetria de tip funcțional a Tratatului.  

2.3. Evaluări ale problemelor enunțate 

2.3.1. Problema practicabilității TSCG-UEM 

În ceea ce privește problema practicabilității TSCG-UEM voi aborda două chestiuni care mi se par 
relevante: a) caracterul național al mecanismelor de corecție; b) caracterul discreționar (non-
automat) al mecanismelor de corecție (sau de penalizare, după caz). 

(a) Caracterul național al mecanismului de corecție30 

Din punct de vedere juridic, TSCG-UEM este un Tratat interguvernamental și nu un Tratat al Uniunii 
Europene31. Ca urmare, mecanismele de corecție (sau de penalizare) în privința deficitelor excesive 
sau al dezechilibrelor excesive sunt elaborate de fiecare stat național în parte, pe baza unui set de 
principii comune pe care Comisia Europeană le-a elaborat și transmis statelor membre. Aceste 
principii comune se referă, conform prevederilor Tratatului, la cinci aspecte: 1) tipul acțiunii de 
corecție; 2) amploarea (amplitudinea) acțiunii de corecție; 3) durata acțiunii de corecție; 4) rolul 
instituțiilor naționale responsabile pentru monitorizarea acțiunii de corecție; 5) independența 
instituțiilor naționale responsabile pentru monitorizarea acțiunii de corecție. În acest context, este 
posibil să apară diferențe de materializare a principiilor comune formulate de Comisia Europeană 
(viteză de corecție, criterii de oprire a procesului de corecție etc.). De fapt, aceste diferențe ar putea 
să apară la oricare sau la toate cele cinci aspecte menționate mai sus și care vor fi stabilite în mod 
unitar de Comisia Europeană pentru fiecare stat membru în parte. Aceste diferențe, rezultate din 

                                                             
26 De exemplu, necesitatea asigurării convergenței economice reale la nivelul Uniunii Europene conduce la necesitatea 
unor asimetrii privind viteza de dezvoltare economică a unor state membre în raport cu viteza de dezvoltare economică 
a altor state membre, în scopul reducerii decalajelor economice (această asimetrie pozitivă este asigurată, de exemplu, 
prin procedurile de eligibilitate a statelor membre ca beneficiare ale fondurilor structurale). 
27 De exemplu, asimetria informațională, generatoare de selecție adversă. 
28 Vezi conceptul celor două viteze de dezvoltare a Uniunii Europene, sau pretenția unor state membre fondatoare de a 
proiecta traiectoria Uniunii Europene în funcție preponderent de interesele lor, sau chiar separarea tratamentului anti-
ciclic aplicat statelor membre din zona euro, de cel aplicat statelor membre din afara zonei euro. 
29 De exemplu, diferențele de structură financiară dintre statele membre, ca urmare a faptului că politicile fiscal-bugetare 
sunt în continuare, naționale, deși unele instrumente instituționale europene (Semestrul european, Pactul euro plus, 
Pactul de Stabilitate și Creștere, Six pack, recentul Tratat de stabilitate, coordonare și guvernanță în cadrul Uniunii 
Economice și Monetare) încearcă să reducă efectele acestor specificități naționale. 
30 În sensul Tratatului, prin mecanism de corecție se înțelege ansamblul măsurilor instituționale de eliminare a deviațiilor 
deficitului bugetar, datoriei publice sau ale altor echilibre macroeconomice de la valorile stabilite prin Tratat (mai general, 
de eliminare a deviațiilor de la obiectivul bugetar pe termen mediu). 
31 Totuși, conform prevederilor Tratatului, în termen de cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a TSCG-UEM, se vor 
lua măsurile necesare pentru includerea dispozițiilor sale în cadrul juridic al UE. 
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responsabilitatea națională în privința proiectării și implementării mecanismului de corecție, pot să 
pericliteze practicabilitatea Tratatului, deoarece efectele aplicării mecanismelor naționale de corecție 
ar putea să difere substanțial de la stat la stat. Diferențierea efectelor aplicării mecanismelor 
naționale de corecție pot conduce, la rândul lor, la ratarea sau, cel puțin, la caracterul incomplet al 
atingerii țintelor anticipate de prevederile Tratatului. Mai mult decât atât, unele state membre 
(posibil acele state membre care și în trecut au „scăpat ușor” în urma neîndeplinirii prevederilor 
Pactului de Stabilitate și Creștere32, dar, desigur, și altele) ar putea încerca să materializeze, prin 
modul în care elaborează și aplică mecanismul național de corecție, un comportament de tip free 
rider33. Aceasta ar încălca, încă o dată, principiul solidarității care trebuie să stea la baza construcției 
europene. Or, erodarea principiului solidarității la nivelul Uniunii Europene este calea cea mai sigură 
de subminare a încrederii în construcția europeană însăși, deoarece subminează principiul filosofic 
cel mai solid al acesteia34.  

(b) Caracterul discreționar al mecanismului de corecție (sau de penalizare) 

În ciuda declarațiilor explicite din textul Tratatului, conform cărora apariția unor excese în deficitul 
bugetar sau în datoria publică, ori a unor dezechilibre (interne sau externe) la nivelul macroeconomic, 
declanșează în mod automat mecanismele de corecție aferente, această declanșare nu este 
automată, ci discreționară. Folosirea expresiei „declanșare automată” este menită, după toate 
probabilitățile, să indice inevitabilitatea aplicării mecanismului de corecție la atingerea unor praguri 
prestabilite în cazul deficitelor excesive sau al dezechilibrelor macroeconomice, și nu să indice 
caracterul automat al acestei aplicări. Pentru ca aplicarea mecanismului de corecție să fie automată, 
ar fi fost necesar ca acesta să fie proiectat ca un stabilizator automat35, ceea ce nu este cazul aici, 
deoarece aplicarea corecțiilor (respectiv a penalizărilor) este decisă fie prin intermediul factorului 
politic executiv, fie prin vot36, după caz. Problema cu caracterul discreționar al mecanismului de 
corecție (sau de penalizare) este că conferă o anumită incertitudine în legătură cu aplicarea acestui 
mecanism. Deși, prin elaborarea procedurilor concrete de luare a deciziei de intervenție se poate 
fluidiza mult acest proces, rămâne, totuși, posibilitatea ca aplicarea mecanismului de corecție (sau de 
penalizare) să nu se facă, deși condițiile economice și financiare analizate ar reclama acest lucru, 
conform prevederilor Tratatului. Această incertitudine este de natură politică și ea nu poate fi eludată 
în analizarea practicabilității Tratatului. Riscul de nepracticabilitate a TSCG-UEM, generat de 
caracterul discreționar al aplicării corecției (respectiv a penalizărilor, pentru cazul în care corecțiile nu 
sunt aplicate) rezultă din faptul că mecanismul de corecție (respectiv mecanismul de penalizare) nu 

                                                             
32 Aici avem efecte ale hazardului moral generat de lipsa de intransigență a Comisiei Europene în raport cu statele membre 
care au încălcat, în mod masiv, repetat și cronic, Pactul de Stabilitate și Creștere (este vorba inclusiv despre unele state 
membre fondatoare ale actualei Uniuni Europene). 
33 Comportamentul de tip free rider (călător clandestin) este acel comportament economic în care subiectul economic în 
cauză încearcă să-și adjudece cât mai multe beneficii dintr-un context dat (inclusiv dintr-un context instituțional) fără a 
plăti costul aferent acestor beneficii. În cazul analizat aici, acest comportament s-ar putea materializa prin încercarea de 
a obține dividende din aplicarea Tratatului, în raport cu celelalte state membre, printr-o proiectare adecvată acestui scop 
a mecanismului național de corecție. 
34 De exemplu, eforturile uriașe făcute în perioada recentă pentru repunerea Greciei pe principii de sustenabilitate 
economică (în primul rând, fiscală) nu sunt generate doar de considerente economice și financiare, ci și de considerente 
filosofice ale construcției europene, între care restabilirea încrederii în zona euro și în funcționarea principiului solidarității 
este de cea mai mare importanță. 
35 Prin stabilizator automat se înțelege un dispozitiv de tip instituţional, de origine normativă, cu caracter structural, cu 
sferă macroeconomică, cu acţiune anti-ciclică şi cu declanşare implicită (declanșarea implicită nu implică o decizie 
deliberativă a factorului politic, ci reprezintă o acțiune automată, generată de întrunirea unor condiții de prag incluse de 
la început în proiectarea dispozitivului instituțional în cauză).  
36 Acceptarea votării inverse (definite ca inexistență a unui vot împotrivă al majorității calificate) în textul Tratatului nu 
evită caracterul discreționar al aplicării mecanismului de corecție (sau de penalizare) ci doar „lubrifiază” procesul 
decizional. 



21 
 

este inclus în mecanismul economico-financiar însuși, ci este inclus în mecanismul politic de generare 
a mecanismului de corecție (respectiv a mecanismului de penalizare) (figura 13).  

 

Figura  13. Conceptul de discreționar/automat în corecția (penalizarea) deficitelor (dezechilibrelor) excesive 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

2.3.2. Problema eficacității TSCG-UEM 

În ceea ce privește problema eficacității TSCG-UEM voi aborda două chestiuni care mi se par 
relevante: a) mecanismul de alertă și corecție se referă exclusiv la dezechilibrele macroeconomice 
(inclusiv la cele de tip bugetar sau privind datoria publică), dar nu și la chestiunea crizelor; b) 
mecanismele de corecție vizează mai degrabă stabilitatea, stabilizarea, re-stabilizarea și doar în 
subsidiar (spillover) sustenabilitatea. 

(a) Mecanismul de alertă și corecție nu vizează chestiunea crizei financiare 

TSCG-UEM vizează, conform obiectivului său fundamental, consolidarea pilonului economic al Uniunii 
Economice și Monetare și, prin consecință, al Uniunii Europene ca întreg. Atât pactul bugetar cât și 
consolidarea coordonării politicilor economice, respectiv întărirea guvernanței zonei euro sunt 
destinate prevenirii (prin mecanismul de alertă) și corectării deficitelor excesive (atât la nivelul 
bugetului general consolidat cât și la nivelul datoriei publice), respectiv al dezechilibrelor 
macroeconomice excesive (atât la nivel intern, cât și la nivel extern). Cu toate acestea, TSCG-UEM nu 
prevede nimic special dedicat crizelor financiare37. Unele prevederi ale Tratatului se referă, este 
adevărat, la circumstanțe excepționale în care condițiile de prag stipulate pot fi relaxate într-o 
oarecare măsură (de exemplu, se referă la situațiile de recesiune economică gravă), dar consider că 
aceasta nu este suficient. Astfel, ieșirea din criză (financiară sau economică) necesită, de regulă un 
intervenționism guvernamental mai accentuat, ceea ce „consumă” rapid rezerva de deficit structural 
acceptată prin Tratat. Aceasta înseamnă că posibilitățile de pilotare a procesului de ieșire din criză 
este puternic restricționat, ceea ce ar putea conduce, pe cale de consecință, la accentuarea deficitelor 
publice sau a dezechilibrelor macroeconomice. În acest context, consider că prevederile privind 
prevenirea, respectiv ieșirea din crizele financiare ar fi trebuit să ocupe un spațiu normativ mai mare 
și mai semnificativ în cuprinsul Tratatului. Crizele financiare nu mai sunt fenomene așa de „rare” cum 
ne-am aștepta, deoarece structurile financiare, mecanismele financiare, globalizarea fenomenului 
financiar sunt factori favorizanți ai constituirii unor pattern-uri (tipare fenomenologice) în care crizele 
financiare să devină un loc comun38 (figura 14). 

                                                             
37 Se poate prezuma că unii dintre indicatorii care privesc dezechilibrele macroeconomice (fie interne, fie externe) 
încearcă să sesizeze elemente de declanșare a unei crize financiare, dar aceasta nu se face în mod explicit. Or, anticiparea, 
declanșarea, desfășurarea și ieșirea din criză sunt fenomene care pot augmenta riscurile și vulnerabilitățile cu privire la 
deficite sau dezechilibre. 
38 Astfel, în opinia mea, atâta timp cât nu se introduc stabilizatori automați în calea depășirii unui anumit prag al raportului 
dintre fluxurile nominale și fluxurile reale de tip suport al fluxurilor nominale, criza financiară devine un fenomen curent, 
obișnuit, familiar (de exemplu, la nivel european – desigur, neglobalizarea măsurii ar putea reduce competitivitatea 
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Figura  14. Inexistența corelării mecanismului de corecție a dezechilibrelor cu mecanismul de gestionare a crizelor 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

(b) Mecanismul de corecție vizează stabilitatea dar nu și sustenabilitatea 

Stabilitatea unui sistem (care poate fi atât rezultatul proiectării inițiale a sistemului, cât și rezultatul 
operațiunii de stabilizare, sau de re-stabilizare dintr-o stare indezirabilă) se referă la starea unui 
sistem economic ai cărui parametri de măsurare (cantitativă sau calitativă) iau valori, în timp, în 
interiorul unor marje prestabilite39. Atunci când acești parametri iau valori în afara marjelor 
prestabilite, sistemele respective devin destabilizate40. În genere, nici un sistem economic nu este 
stabil per se ori sine die. Totuși, există un concept care apropie foarte mult sistemele reale de starea 
de stabilitate pe termen lung, ori de sisteme cu potențial redus (la rigoare, nul) de destabilizare: este 
vorba despre sistemele sustenabile. Un sistem este sustenabil atunci când conține, în „protocolul 
dinamic” integrat în structura sa, principii de auto-stabilizare (sau auto-restabilizare)41. TSCG-UEM se 
referă exclusiv la chestiunile legate de stabilitate (sau stabilizare sau, încă, restabilizare) a unui sistem 
economic național care se confruntă cu două categorii de de-stabilizare: 1) deficite excesive (la nivelul 
bugetului public sau la nivelul datoriei publice); 2) dezechilibre excesive (de tip intern sau de tip 
extern)42. În cazul concret al Uniunii Europene, nivelul de convergență economică reală nu este atins, 
el rămânând un deziderat fundamental al construcției europene. În aceste condiții, apare necesitatea 
ca unele excesivități (fie la nivelul deficitelor publice, fie la nivelul dezechilibrelor macroeconomice) 
să fie proiectate, în mod deliberat, tocmai pentru a reduce decalajele economice reale dintre statele 
membre. Aceste excesivități sunt de natura unor de-stabilizări, dar scopul lor este asigurarea, pe 
termen lung, a stabilității43. De-stabilizarea funcțională (sau de-stabilizarea pozitivă) este un 

                                                             
sistemului bancar european – în locul impozitării tranzacțiilor financiare ale băncilor ar putea fi impozitat leverage-ul 
acestora, desigur, peste un anumit prag considerat critic). 
39 Așadar, stabilitatea este un concept asociabil unor sisteme staționare, nu unor sisteme statice (în sistemele statice nu 
avem variații ale parametrilor caracteristici ai sistemelor în cauză). Sistemele economice nu sunt, desigur, sisteme statice, 
ci staționare. 
40 A nu se confunda sistemele destabilizate cu sistemele instabile: sistemele instabile nu pot fi, în principiu, stabilizate, 
decât pe termen scurt și cu caracter reversibil, în timp ce sistemele destabilizate ar putea conține principii de menținere 
a stabilității câștigate (sau recâștigate). 
41 În sensul cel mai abstract, acest predicat al sistemelor se numește capacitate auto-poietică (și generează, în mod 
automat desigur, fenomenul de auto-poieză). Din punct de vedere practic, capacitatea auto-poietică este echivalentă cu 
deținerea, la nivel structural, a unui stabilizator automat. 
42 De menționat faptul că sunt stipulate și proceduri specifice aferente celor două categorii de de-stabilizare: a) procedura 
de deficit excesiv; b) procedura de dezechilibru excesiv. 
43 Într-adevăr, o sursă permanentă de dezechilibre la nivelul Uniunii Europene o reprezintă decalajele de dezvoltare 
economică dintre statele membre: de aceea apar tipuri de concurență sui-generis, cum ar fi concurența fiscală, dar și o 
concurență curioasă la nivelul deficitului bugetului public sau la nivelul datoriei publice. De exemplu, cazul Greciei ar 
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ingredient al dezvoltării sustenabile. Ei bine, acest lucru nu este stipulat nicăieri în cuprinsul 
Tratatului. Aceasta conduce la concluzia clară că Tratatul are un obiectiv unilateral: asigurarea 
stabilității financiare, și nu are în vedere procese mai largi ale mecanismului economic și financiar, 
care să vizeze creșterea economică, respectiv asigurarea sustenabilității dezvoltării eșafodajului 
instituțional european. După părerea mea, marjele de manevră acceptate în Tratat cu privire la nivelul 
minim al deficitului bugetar public structural (în cazul situațiilor excepționale, al crizelor economice 
grave sau al implementării reformelor structurale) sunt insuficiente pentru a servi ținte dincolo de 
stabilizarea financiară (ca de exemplu, pentru a servi ținte cum sunt: competitivitatea, convergența 
economică reală, ocuparea). Este totuși, posibil, ca tehnocrații de la Comisia Europeană, împreună cu 
reprezentanții statelor membre în grupurile de lucru din cadrul Comisiei Europene, să completeze, în 
timp, cel puțin prevederea care acceptă unele derogări de la restricțiile Tratatului în cazul unor 
reforme structurale: astfel, reformele structurale ar putea fi interpretate ca fiind vehicule ale 
sustenabilității și, în acest caz, relaxarea restricțiilor să fie mai mare (figura 15). 

 

Figura  15. Sustenabilizare vs stabilizare în funcționarea TSCG-UEM 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

2.3.3. Problema ireversibilității impulsului generat de TSCG-UEM 

În ceea ce privește ireversibilitatea impulsului generat de TSCG-UEM vom analiza două probleme: a) 
mecanismele naționale de corecție se adresează exclusiv efectelor (deficitelor excesive deja 
manifestate) și nu cauzelor structurale care le-au provocat; b) deficitul excesiv (atât bugetar cât și al 
datoriei) este de natura efectului, în timp ce dezechilibrul excesiv (atât cel intern cât și cel extern) 
este de natura cauzei. 

(a) Adresarea efectului în locul adresării cauzei 

Prin ireversibilitatea impulsului generat de TSCG-UEM înțeleg imposibilitatea ca un efect produs de 
aplicarea prevederilor Tratatului să fie anulat, total sau parțial, de funcționarea sistemului economic 

                                                             
putea fi interpretat și ca o modalitate, pentru această țară, de a se împrumuta pe baza hazardului moral (obiectivul 
menținerii credibilității zonei euro a condus la anularea, anticipată (!) a unei mari părți din datoria publică a acestei țări). 
Cum s-ar spune, parafrazând o sintagmă faimoasă, too important to fail. 
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în care s-a produs acel efect. Desigur, procesul economic nu este o traiectorie44, de aceea, în principiu, 
el nu este reversibil în accepțiunea mecanică a cuvântului. Totuși, ne putem întreba dacă un deficit 
excesiv o dată înlăturat, nu este posibil ca el să se refacă. Din punct de vedere teoretic, 
funcționalitatea unui sistem45 este dată de structura sa. Aceasta înseamnă că dacă impulsul generat 
de TSCG-UEM nu modifică structura sistemului economic în cauză, efectul produs este reversibil. Dacă 
o structură economică (sau/și financiară) produce un deficit excesiv, atunci menținerea acelei 
structuri economice va tinde să producă acel deficit excesiv cu caracter… sustenabil. O structură 
economică producătoare de deficite excesive trebuie considerată ca fiind, în mod cauzal, 
dezechilibrantă. Ca urmare, pentru anularea acestei capacități de producere de dezechilibre, trebuie 
modificată structura cauzală respectivă. Așa cum este proiectat în acest moment, TSCG-UEM se 
adresează exclusiv efectului generat de structura economică sau financiară a unui stat membru, adică 
propune un mecanism de corecție (completat cu un mecanism de penalizare a neaplicării corecției) a 
unui deficit excesiv dat, constatat. Or, aceasta înseamnă că impulsul TSCG-UEM nu se adresează 
cauzei. Cum cauza producerii deficitului excesiv este structura economică sau financiară, rezultă că 
impulsul generat de TSCG-UEM nu este integrat în acea structură economică sau financiară. Pe cale 
de consecință, efectul asupra căruia s-a acționat (respectiv deficitul excesiv vizat) este reversibil. 
Acest aspect constituie, în opinia mea, unul dintre cele mai importante caracteristici ale Tratatului, 
deoarece el se corelează cu aspectul analizat mai sus, cel al sustenabilității în opoziție cu stabilitatea 
(figura 16).  

 

Figura  16. Reversibilitate vs ireversibilitate a impulsului generat de TSCG-UEM (I) 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

(b) Raportul deficit excesiv/dezechilibru excesiv ca raport efect/cauză 

Deficitul excesiv (fie al bugetului public, fie al datoriei publice) ar putea funcționa în calitate de efect 
sui-generis al dezechilibrelor macroeconomice (fie interne, fie externe). Deși, la nivel conceptual, un 
deficit excesiv ar putea fi considerat o specie a genului numit dezechilibru excesiv, se poate arăta cu 
ușurință că, la nivel funcțional, dezechilibrul excesiv poate conduce la deficit excesiv. În acest context, 
mecanismul de corecție oferit de TSCG-UEM se adresează restabilirii echilibrului macroeconomic prin 
restabilirea nivelului deficitului excesiv (fie al bugetului public, fie al datoriei publice), adică se 
adresează efectului. Pe baza raționamentului oferit la lit. (a) de mai sus, rezultă că putem avea 

                                                             
44 Conceptul de traiectorie este specific unei mecanici de tip newtonian, în care variabila timp din formularea legii de 
mișcare a obiectelor mecanice este substituibilă cu ea însăși luată cu semnul minus (ceea ce înseamnă că procesul se 
poate desfășura și în sens invers, adică efectul și cauza sunt reciproc substituibile). 
45 Din punct de vedere conceptual, prin funcționalitatea unui sistem se înțelege transformarea stărilor sistemului sub 
impulsul intrărilor sale, iar prin comportamentul unui sistem se înțelege transformarea ieșirilor sale sub impulsul intrărilor 
și prin intermediul stărilor. Rezultă imediat faptul că ieșirile unui sistem (efectul) depind de intrări, deoarece și stările 
depind tot de intrări. Dacă notăm vectorul intrărilor cu x, vectorul stărilor cu s, și vectorul ieșirilor cu y, și notăm, încă, o 
funcție de transformare a intrărilor în ieșiri cu f, iar o funcție de modificare a stărilor sub impactul intrărilor cu g, atunci 

putem formaliza astfel:  y = f(x, s), s = g(x), deci y = f(𝑥, 𝑔(𝑥)). 
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reversibilitate a deficitului excesiv ameliorat, ca urmare a faptului că, în structura economică și 
financiară a statului în cauză, nu s-au operat modificări, adică nu s-a acționat asupra cauzelor 
structurale care produc, cu caracter de persistență, dezechilibre macroeconomice (fie interne, fie 
externe). Această caracteristică a TSCG-UEM este de natură să genereze îndoieli asupra caracterului 
definitiv (ireversibil) al acțiunii mecanismului de corecție propus (figura 17). 

 

Figura  17. Reversibilitate vs ireversibilitate a impulsului generat de TSCG-UEM (II) 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

2.3.4. Problema asimetriei funcționale a TSCG-UEM 

În ceea ce privește asimetria funcțională a TSCG-UEM, voi analiza două probleme: a) simetria (așa 
cum este propusă în Tratat) a pragurilor și a ratelor de corecție poate conduce, de fapt, la asimetria 
efectelor corecției respective; b) diferențierea pragurilor/tunelurilor de alertă nu trebuie făcută între 
state membre ale UEM și state nemembre ale UEM, ci în funcție de punctul de pornire (calea de 
parcurs până la reechilibrare), a fiecărui stat, indiferent de apartenența sa la UEM. 

(a) Simetria cauzei poate conduce la asimetria efectelor 

Asimetria funcțională a TSCG-UEM poate fi analizată atât la nivelul impulsului (cauză cu originea în 
Tratat) cât și la nivelul efectului acestui impuls. În opinia mea, asimetria la nivelul impulsului poate 
(trebuie) să fie acceptată, cu condiția următoare: asimetria impulsului (cauzei) TSCG-UEM să aibă 
potențialul de a reduce, pe termen mediu, asimetria efectelor vizate de impulsul TSCG-UEM. De fapt, 
putem avea și situația inversă: simetria impulsului ar putea genera asimetrii ale efectului. Așadar, 
indiferent dacă impulsul este simetric sau asimetric, el este acceptabil doar dacă, pe termen mediu, 
conduce la reducerea sau eliminarea asimetriei de efect. În cazul TSCG-UEM, avem atât simetrii ale 
impulsului (cauzei) care pot conduce la asimetrii ale efectului, cât și asimetrii ale impulsului (cauzei) 
care pot conduce la simetrii ale efectului46. Ambele situații sunt posibile ca urmare a faptului că nu se 
ține seama de contextul în care se află o economie națională în momentul aplicării măsurii 
(impulsului) prevăzute/prevăzut de Tratat. De exemplu, este posibil ca aplicarea prevederii simetrice 
de urmărire a soldului pozitiv sau nul al bugetului public (bugetul administrației publice) să aibă un 
efect pro-ciclic asupra unei economii aflate în recesiune, respectiv un efect anti-ciclic asupra unei 
economii aflate în expansiune. Așadar, simetria impulsului în acest caz generează asimetrii ale 

                                                             
46 Exemplu de simetrie a impulsului TSCG-UEM care poate conduce la asimetrie a efectului: soldul bugetar public trebuie 
să fie nul sau pozitiv (în funcție de poziția ciclică a economiei statului respectiv, această simetrie a impulsului poate genera 
efecte asimetrice). Exemplu de asimetrie a impulsului TSCG-UEM care poate conduce la simetrie a efectului: deficitul 
structural minim (între 0,5% și 1% din PIB la prețul pieței) poate varia de la stat la stat, în funcție de ponderea datoriei 
publice în PIB și de gradul de sustenabilitate a finanțelor publice.  
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efectului ca urmare a faptului că impulsul nu este ajustat în funcție de poziția ciclică a economiei 
statului respectiv (figura 18). 

 

Figura  18. Simetria impulsului TSCG-UEM (cauzei) poate genera asimetrie a efectului 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

(b) Asimetria cauzei (impulsului) nu trebuie făcută în funcție de apartenența la UEM 

TSCG-UEM distinge unele măsuri cauzale, de intervenție (de impuls) în gestionarea deficitelor, 
respectiv a dezechilibrelor și după apartenența sau neapartenența statului în cauză la Uniunea 
Economică și Monetară (zona euro). În afara faptului că această diferențiere menține, în mod 
disfuncțional, sugestia unei Uniuni Europene cu două viteze (ceea ce este indezirabil), acest lucru 
poate avea consecințe efective, pe planul reducerii/eliminării deficitelor excesive, respectiv a 
dezechilibrelor excesive. Această posibilitate rezultă din faptul că, la nivelul Uniunii Europene, nici 
„blocul” statelor membre ale zonei euro, și nici „blocul” statelor nemembre ale zonei euro nu 
reprezintă blocuri omogene în interior din punctul de vedere al convergenței economice reale. Se 
poate arăta chiar că omogenitatea în interiorul fiecăruia dintre aceste blocuri este mai mică decât 
omogenitatea dintre statele care ar alcătui un „bloc” sui-generis pe baze criteriului convergenței 
economice reale, indiferent de apartenența sau neapartenența la zona euro. Așadar, în opinia mea, 
asimetria de impuls pe care o propune TSCG-UEM ar trebui să țină cont mai degrabă de criteriul 
punctului de plecare al fiecărui stat membru pe „drumul” convergenței economice reale, decât de 
apartenența sau neapartenența acelui stat la zona euro47 (figura 19). 

 

Figura  19. Asimetria impulsului TSCG-UEM (cauzei) în funcție de poziția în raport cu convergența economică reală 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

                                                             
47 De altfel, criteriile de aderare la zona euro (prevăzute în Tratatul de la Maastricht) nici nu se referă la convergența 
economică reală, ci la convergența economică nominală (trei criterii nominale de tip monetar și două criterii nominale de 
tip fiscal-bugetar). Într-o lucrare apărută în anul 2009 (Studii de economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică și 
metodologică, Editura Economică), am derivat și propus un număr de opt criterii de convergență economică reală, criterii 
care ar putea fi și codificate într-o versiune actualizată a Pactului de Stabilitate și Creștere și care ar putea intra, apoi, chiar 
în textul TSCG-UEM. 
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Asimetria impulsului generat de TSCG-UEM mai trebuie ajustată și în funcție de raportul dintre 
„vitezele” de formare a deficitului bugetar public structural48, respectiv a deficitului bugetar public 
ciclic. În funcție de structura financiară și, mai general, de structura instituțională a fiecărui stat 
național în parte, este posibil ca gap-ul dintre momentul atingerii deficitului bugetar public structural 
și momentul atingerii deficitului bugetar public total49 să difere de la stat la stat. Asta înseamnă că 
statele vor avea posibilități diferite de a utiliza deficitul bugetar public drept sursă de creștere 
economică50, la același impuls generat de TSCG-UEM (de exemplu, la aceeași valoare a deficitului 
bugetar public structural). De exemplu, dacă în statul național A, deficitul bugetar public structural 
stabilit de Tratat este atins înainte ca deficitul bugetar public total să se epuizeze, față de un stat 
național B, în care deficitul bugetar public structural stabilit de Tratat este atins după ce deficitul 
bugetar public total este atins51, atunci statul B va fi avantajat de această simetrie a impulsului generat 
de TSCG-UEM, deoarece va putea să cheltuiască mai mult în raport cu statul A, deci să impulsioneze 
mai mult creșterea ofertei agregate interne. Din punct de vedere teoretic, avem de-a face cu apariția 
(crearea) unui avantaj comparativ sui-generis, pe care-l putem numi avantaj comparativ bugetar52 
(figura 20). 

 

Figura  20. Apariția avantajului comparativ bugetar public în urma aplicării TSCG-UEM 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

                                                             
48 Deficitul bugetar public structural este generat de deciziile discreționare ale guvernului privind veniturile și cheltuielile 
bugetare, în timp ce deficitul bugetar public ciclic este generat de funcționarea (ciclică a) economiei. Desigur, o asemenea 
diferențiere este destul de ambiguă, deoarece o decizie publică discreționară nu are numai efecte directe (deci 
generatoare de deficit bugetar public structural) ci și efecte indirecte (mai ales dacă se produce un proces de integrare 
instituțională, formală sau informală, a deciziilor discreționare), care sunt generatoare de deficit bugetar public ciclic. De 
fapt, în sens riguros, această diferențiere a modalităților de generare a deficitului bugetar public structural, respectiv 
ciclic, ar trebui să fie valabilă doar pentru un ciclu economic anual, deoarece, pe termen mediu, cauzalitățile pot trece 
dintr-una în alta, așa cum am sugerat mai sus. De altfel, știința economică mai are de făcut destule în materia separării 
cauzalităților deficitului bugetar public structural, respectiv ciclic, pe termen mediu. 
49 Deficitul bugetar public total (contabil sau convențional) este suma algebrică dintre deficitul bugetar public structural 
și deficitul bugetar public ciclic. 
50 Deficitul bugetar public este sursă de creștere economică deoarece cheltuiala guvernamentală este componentă a 
cererii agregate interne care, prin creșterea ei și prin adresarea către oferta agregată internă, generează creșterea acestei 
ofertei agregate interne (desigur, asta într-o viziune teoretică keynesiană, în care cererea agregată este variabilă de 
comandă în economie). 
51 Deficitul bugetar public total este prezumat a fi de 3% din PIB la prețul pieței, așa cum este stipulat în Tratat. 
52 Teoria economică ar putea prelua și cerceta mai aprofundat acest efect de avantaj comparativ la nivelul bugetului 
public, deoarece el poate introduce aspecte noi cu privire la competitivitatea fiscal-bugetară (astfel, avem nu numai o 
concurență fiscală generată de diferențele de rate ale impozitării, dar avem și o concurență bugetară, generată de gap-ul 
dintre momentul atingerii deficitului bugetar public structural și momentul atingerii deficitului bugetar public total). 
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2.4. Patru propuneri de lege ferenda 

Pe baza celor expuse mai sus, fac următoarele sugestii și propuneri de lege ferenda, atât cu privire la 
implementarea TSCG-UEM, cât și cu privire la ajustarea acestuia, fie la nivel conceptual, fie la nivel 
metodologic și procedural. 

(1) pentru statele contractante nemembre ale UEM, care au datoria publică sub 60% din PIB, 
deficitul contabil va fi înlocuit de deficitul primar (deci limita inferioară a soldului primar va fi 
de -3% din PIB, la prețul pieței) 

– justificare: statele respective vor fi „premiate”: „rezerva” de îndatorare publică pe care 
au realizat-o va putea fi utilizată ca vector de creștere economică, prin creșterea 
cheltuielilor publice cu valoarea cheltuielilor cu dobânzile (creșterea cererii agregate) 

– condiție instituțională: se va respecta regula de aur a finanțelor publice: creșterea 
cheltuielilor publice se va materializa doar în creșterea investițiilor publice 

– impact: atenuarea inconsistenței dintre stabilitatea financiară și creșterea economică 

(2) pentru statele contractante nemembre ale UEM, care se situează sub media UE sub aspectul 
convergenței economice reale, momentul intrării în vigoare a Tratatului va coincide cu 
momentul în care va fi atinsă această medie (chiar dacă Tratatul este semnat și ratificat acum) 

– justificare: baza stabilității financiare și a sustenabilității fiscale (adică a stabilității 
economiei nominale) este convergența economică reală la nivelul UE 

– condiție instituțională: includerea în Tratat a unei liste de criterii comune de evaluare 
a convergenței economice reale (CCFM are o asemenea propunere, de opt criterii) 

– impact: se va evita „costul” asigurării stabilității financiare și a sustenabilității fiscale, 
adică vor fi evitate pierderile de viteză în procesul de convergență economică reală 
(convergență care este scopul final al pilonului economic al UE) 

(3) pentru statele contractante nemembre ale UEM, limita inferioară a deficitului structural va fi 

calculată astfel: Lds = 2,5 − PIB̅̅ ̅̅ ̅
− ∙ d̅c (exprimată în procente) 

– notații: Lds este limita inferioară a deficitului structural;   PIB̅̅ ̅̅ ̅
− este media descreșterii 

anuale pe perioada 2009-201153 (considerată în valoare algebrică absolută); d̅c este 
efectul procentual al descreșterii PIB cu un punct procentual asupra creșterii deficitului 
bugetar public ciclic  

– justificare: se ia în calcul capacitatea de reziliență a economiei respective, pe intervalul 
cel mai intens al crizei financiare recente, adică se cuantifică parametrii structurali ai 
economiei (se menține o marjă de manevră de 0,5% a deficitului bugetar public total, 
până la 3%, pentru eventualități nepredictibile) 

– condiție instituțională: dacă valoarea calculului este negativă sau este mai mare decât 
2,5%, atunci se aplică prevederile standard ale Tratatului (0,5%, respectiv 1%, după 
caz) 

– impact: se evită efectele asimetrice care pot apărea ca urmare a diferențialelor de 
structură economică, financiară, instituțională și comportamentală între economiile 
din UE. 

                                                             
53 S-a considerat perioada 2009-2011 ca perioadă de determinare a descreșterii medii anuale a PIB, deoarece această 
perioadă pare a fi cea mai semnificativă din perspectiva „personalității” crizei financiare declanșate în cursul anului 2007 
în SUA și pătrunsă în Europa în cursul anului 2008. 



29 
 

În figura 21 se prezintă o imagine grafică a dependenței valorii deficitului bugetar public structural de 
cele două variabile: rata medie anuală de descreștere a PIB, respectiv numărul de puncte procentuale 
adăugate deficitului bugetar public ciclic de descreșterea PIB cu un punct procentual. 

 

Figura  21. Formarea valorii naționale a deficitului bugetar public structural 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

(4) pentru statele contractante nemembre ale UEM, ar trebui introdusă o situație specifică în care 
se poate devia de la obiectivul bugetar pe termen mediu: cheltuieli publice pentru reducerea 
potențialului de deficit ciclic al economiei 

– justificare: reducerea dependenței deficitului bugetar contabil de deficitul ciclic este 
de natura creșterii stabilității financiare și a sustenabilității fiscale 

– condiție instituțională: este vorba despre investiții publice destinate reducerii meteo-
dependenței, respectiv a energo-dependenței economiei naționale 

– impact: amorsarea de procese economice care vor reduce, cu caracter permanent 
(structural) oscilațiile ciclice ale deficitului bugetar contabil și ale datoriei publice 

2.5. Unele sugestii punctuale 

Pe baza analizelor efectuate mai sus, fac câteva sugestii punctuale cu privire la funcționarea TSCG-
UEM, respectiv cu privire la unele construcții instituționale necesare, la nivelul Uniunii Europene sau 
la nivel național, în marja implementării Tratatului: 

 ar trebui ca mecanismul de corecție să fie unic sau, cel puțin, să conțină grile unice de 
particularizare a momentului, intensității, duratei etc. de aplicare a corecțiilor; 

- aceasta implică faptul ca, la nivelul UEM, să se cristalizeze, treptat, o autoritate fiscală 
europeană; 

 ar trebui imaginate dispozitive instituționale care să fie declanșate la simpla verificare a 
criteriilor de alertă, adică dispozitive de tipul stabilizatorilor automați; 

- acestea nu vor necesita decizii deliberative de tip politic; 

- în schimb, vor necesita o anumită granularitate instituțională (diferențiere a pragurilor); 
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 cele două categorii de indicatori din mecanismul de alertă ar trebui completate cu o a treia 
categorie: „tendințe spre declanșarea crizei financiare” (care să măsoare, îndeosebi, gap-ul 
dintre fluxurile economice nominale și cele reale – „financial bubble” – gap generat cu 
precădere de sistemul financiar-bancar); 

 probabil că sustenabilitatea, care este genul, ar trebui vizată cu precădere în raport cu 
stabilitatea/stabilizarea, care este specia (pentru că, din punct de vedere logic, specia urmează 
genul); 

 întrucât mecanismul de alertă semnalează depășirea unui prag al propensiunii spre 
dezechilibru, poate că și corecțiile ar trebui aplicate acestei propensiuni (deci, cauzei), și nu 
dezechilibrului însuși (așa cum se propune prin Tratat); 

 ar trebui să se instituționalizeze mai analitic procedura de dezechilibru excesiv, așa încât 
procedura de deficit excesiv să devină superfluă sau exclusiv complementară; 

 ar trebui să se formeze „triplete” de indicatori de dezechilibru (extern, intern și de criză), 
consistente și convergente ca semnificație (mix-uri de re-echilibrare); 

 ratele de corecție a deficitelor excesive ar trebui să fie corelate, în mod direct proporțional, 
cu gradul de depășire a benchmark-ului, după o scară prestabilită (și nu să fie constante: 1/20); 

 corelarea limitei inferioare a deficitului structural ar trebui făcută nu numai cu gradul de 
sustenabilitate a finanțelor publice, ci și cu poziția ciclică a economiei respective;  

 diferențierea pragurilor de alertă trebuie corelată cu „distanța” statului membru respectiv de 
stadiul de convergență economică reală cu ansamblul UE (acceptarea dependenței de cale). 

2.6. Unele concluzii 

 România a semnat și ratificat Tratatul de stabilitate, coordonare și guvernanță în cadrul 
Uniunii Economice și Monetare. Aceasta este atât în interesul național, cât și în interesul 
construcției europene în general. 

 Este de dorit ca Academia Română, cel mai înalt for științific și cultural din România, depozitar 
al celei mai prestigioase expertize de cercetare științifică fundamentală din România, 
poziționată ferm, de-a lungul întregii sale istorii, de partea interesului național peren, să fie 
consultată în prealabil în privința luării unor decizii politice care afectează întreaga societate 
românească pe termen lung. Poate ar trebui ca, în privința acestor decizii, în mod instituțional, 
Academia Română să fie creditată pentru acordarea avizului conform54 (assent advice). În 
acest sens, la negocierea textului Tratatului, România ar fi putut să armonizeze mai bine 
interesul național cu interesul general al zonei euro și al Uniunii Europene, ținând cont de cei 
trei parametri care o caracterizează în acest moment: stat membru, stat emergent (sub media 
convergenței economice reale), stat în afara zonei euro. 

 Tratatul de stabilitate, coordonare și guvernanță în Uniunea Economică și Monetară 
reprezintă un pilon instituțional important în procesul de integrare a României în Uniunea 
Europeană, situându-se, ca logică, între aderarea la Uniunea Europeană și aderarea la Uniunea 
Economică și Monetară. El reprezintă atât o întărire a Pactului de Stabilitate și Creștere, cât și 
o procedură de „coabitare” între stabilitatea financiară și sustenabilitatea fiscală, pe de o 
parte, și creșterea economică, pe de altă parte. Poate că România ar trebui să-și sporească 
credibilitatea angajamentelor sale la nivelul Uniunii Europene înlocuind anunțarea datei de 
aderare la zona euro cu data intrării în Mecanismul Cursului de Schimb 2, această ultimă dată 

                                                             
54 Avizul conform este un aviz sine qua non. 
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rămânând fermă, indiferent de perioada necesară de rămânere în acest mecanism până la 
întrunirea sustenabilă a condițiilor instituționale de aderare la zona euro. 

 În mecanismul național de corecție a deficitelor (bugetare și de datorie publică) și a 
dezechilibrelor (externe și interne), România trebuie să introducă principii și reguli care să 
preia valoarea adăugată adusă de Tratat, fără a diminua sau bloca cel mai important obiectiv 
al perioadei post-aderare: atingerea convergenței economice reale cu statele membre ale 
Uniunii Europene.  

– stabilirea limitei inferioare a deficitului structural ar trebui să fie cât mai aproape de 1% 
din PIB, în scopul măririi marjei de manevră guvernamentală până la limita de 3% din PIB 
a deficitului bugetar public total; 

– stabilirea unui echilibru funcțional între dimensiunea federalistă și cea inter-
guvernamentalistă în aplicarea Tratatului, în scopul asigurării, pe de o parte, a 
coordonării procesului de stabilitate financiară și, pe de altă parte, a diminuării 
decalajelor de creștere economică și de competitivitate în interiorul Uniunii Europene; 

– evitarea unei distribuiri asimetrice a „dividendelor” economice generate de aplicarea 
Tratatului, între statele membre ale zonei euro și statele nemembre ale zonei euro; 

– exploatarea inteligentă a structurii economice și financiare a României, în privința 
corelațiilor dintre deficitul structural, deficitul ciclic, gap-ul PIB; 

– exploatarea inteligentă a „rezervei” de creștere economică generate de situarea datoriei 
publice sub plafonul stabilit de Tratat, prin corelarea judicioasă, funcțională, dintre 
deficitul bugetar și datoria publică; 

– asigurarea unei corelații „virtuoase” între deficitul sectorului privat, deficitul public și 
deficitul de cont curent, în scopul accelerării creșterii numărului de locuri de muncă 
stabile (inclusiv pentru atragerea lucrătorilor români plecați în străinătate); 

– compensarea rigidității introduse de limita inferioară a deficitului structural prin 
proiectarea și implementarea de stabilizatori fiscal-bugetari automați, atât la nivelul 
veniturilor bugetare cât și la cel al cheltuielilor bugetare; 

– posibilitatea deplasării accentului, la nivelul politicii monetare, de la „pilotarea” inflației 
la pilotarea stabilității financiare, ceea ce ar permite o relaxare a factorilor de reluare a 
creșterii economice fără a destabiliza fluxurile financiare și nominale. 
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CAPITOLUL 3. CONCEPTUL ȘI TIPOLOGIA AVANTAJULUI BUGETAR PUBLIC GENERAT 

DE COMPACTUL FISCAL 

 
3.1. Tipologia generală a soldului bugetar public 
3.2. Conceptul de avantaj bugetar public 
3.3. Clase de avantaj bugetar public 
 

3.1. Tipologia generală a soldului bugetar public 

3.1.1. Introducere 

Soldul bugetar este un concept care se referă la gap-ul posibil sau actual dintre veniturile totale și 
cheltuielile totale, fie planificate, fie efective, aferente bugetului general consolidat (BGC), de regulă 
la nivelul unui an financiar (sau an fiscal).55 Astfel, dacă se notează cu 𝑉𝑖  veniturile totale ale BGC în 
anul 𝑖, cu 𝐶𝑖  cheltuielile totale ale BGC în anul 𝑖 și cu 𝑆𝑖  soldul BGC în anul 𝑖, atunci  

𝑆𝑖 = 𝑉𝑖 − 𝐶𝑖  

Desigur, soldul bugetar public se poate calcula și pe fiecare buget component al BGC, 𝑗:  

𝑆𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑗 − 𝐶𝑖𝑗  

după cum se poate calcula și pe intervale sub-anuale (trimestre sau chiar luni), 𝑘: 

𝑆𝑖
𝑘 = 𝑉𝑖

𝑘 − 𝐶𝑖
𝑘 

respectiv  

𝑆𝑖𝑗
𝑘 = 𝑉𝑖𝑗

𝑘 − 𝐶𝑖𝑗
𝑘  

Desigur, se verifică condițiile de închidere: 

∑𝑆𝑖𝑗 = 𝑆𝑖
𝑗

 

∑𝑆𝑖
𝑘 = 𝑆𝑖

𝑘

 

∑∑𝑆𝑖𝑗
𝑘 = 𝑆𝑖

𝑘𝑗

 

3.1.2. Tipologia generală a soldului bugetar public 

Din punct de vedere teoretic (dar și practic) se folosesc următoarele categorii de solduri bugetare: 

(1) sold bugetar convențional (SBC): soldul bugetar asociat PIB actual56 

(1.1) sold bugetar convențional contabil (SBCC): diferența dintre veniturile bugetare și 
cheltuielile bugetare aferente PIB actual, așa cum sunt ele înregistrate 

(1.2) sold bugetar convențional primar (SBCP): din soldul bugetar convențional contabil se 
exclude influența plății dobânzilor la datoria publică 

                                                             
55 În România anul financiar (sau fiscal) coincide cu anul calendaristic: 01.01 – 31.12. 
56 Prin PIB actual se înțelege PIB efectiv (fie planificat, fie realizat), adică PIB aferent gradului efectiv (fie planificat, fie 
realizat) de ocupare a factorilor de producție (capital, respectiv muncă). 
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(1.3) sold bugetar convențional operațional (SBCO): din soldul bugetar convențional primar 
se scade influența inflației/deflației (sau al altui inflator/deflator considerat adecvat) 
asupra dobânzilor încasate sau plătite, aferente datoriei publice 

(2) sold bugetar structural (SBS): soldul bugetar asociat PIB potențial57 

(2.1) sold bugetar structural contabil (SBCC): diferența dintre veniturile bugetare și 
cheltuielile bugetare aferente PIB potențial, așa cum sunt ele înregistrate 

(2.2) sold bugetar structural primar (SBCP): din soldul bugetar structural contabil se exclude 
influența plății dobânzilor la datoria publică 

(2.3) sold bugetar structural operațional (SBCO): din soldul bugetar structural primar se scade 
influența inflației/deflației (sau al altui inflator/deflator considerat adecvat) asupra 
dobânzilor încasate sau plătite, aferente datorie publice 

3.2. Conceptul de avantaj bugetar public 

Conceptul de avantaj bugetar public poate fi gândit în aceeași manieră în care este gândit orice 
multiplicator din economie (în general, la nivel macroeconomic) care are ca efect o creștere 
suplimentară a output-ului general (în mod obișnuit, a PIB)58. Așadar, avantajul bugetar public s-ar 
referi la efectul unei anumite structuri a bugetului general consolidat (adică a raporturilor dintre 
venituri și cheltuieli) asupra unei creșteri suplimentare a PIB, creștere suplimentară care nu ar fi 
existat dacă acea anumită structură a bugetului general consolidat nu ar fi existat, la rândul său.  

Sunt bine-cunoscute teoriile economice (în general, de inspirație keynesiană sau neo-keynesiană) 
care argumentează asupra rolului benefic (prin intermediul multiplicatorului cheltuielilor publice) al 
creșterii deficitului bugetar public asupra economiei (prin intermediul variației suplimentare a PIB).59 

În studiul de față, însă, nu ne va interesa această chestiune (care este, de altfel, lămurită în teoria 
economică standard), ci ne vom concentra asupra unui aspect de natură structurală, și anume asupra 
structurii soldului bugetar public. Concluzia noastră cu privire la un posibil avantaj bugetar public  se 
va referi, așadar, nu la mărimea soldului bugetar public (care este luată în considerare în cazul teoriei 
keynesiene clasice), ci la structura acestui sold. Desigur că mărimea soldului bugetar public, la o 
structură dată a acestuia, are impactul pe care teoria standard îl recunoaște, și acest parametru 
extensiv va trebui luat, și el, în considerare, în proiectarea sau analiza unei politici fiscal-bugetare 
concrete. Noi, însă, ne vom concentra atenția asupra parametrului intensiv (mai precis, structural) al 
soldului bugetar public, parametru intensiv generat de aplicarea Pactului Fiscal introdus de Uniunea 
Europeană pentru zona euro (Uniunea Economică și Monetară)60. 

                                                             
57 Prin PIB potențial se înțelege PIB posibil (fie planificat, fie realizat), adică PIB aferent gradului maxim (fie planificat, fie 
realizat) de ocupare a factorilor de producție (capital, respectiv muncă). 
58 De exemplu, multiplicatorului investiției autonome. 
59 Este important de întărit ideea că asemenea politici publice (de natură fiscal-bugetară) sunt de inspirație keynesiană, 
deoarece este acceptată, implicit, „axioma” că variabila de comandă (sau parametrul de ordine) din economie este 
cererea. Cum cheltuielile publice reprezintă o componentă a cererii agregate, multiplicatorul cheltuielilor publice 
funcționează (sau este de așteptat să funcționeze) în baza acestei „axiome”. 
60 Deși România nu este, încă, membră a Uniunii Economice și Monetare, țara noastră a semnat Pactul Fiscal, deci este 
obligată să-l respecte. Semnarea Pactului Fiscal are ca efect întărirea disciplinei fiscal-bugetare, în perspectiva asigurării 
condițiilor de convergență economică reală (cele de convergență economică nominală sunt verificate în momentul 
elaborării acestui studiu) care să creeze condițiile sustenabilității condițiilor de convergență economică nominală după 
intrarea în zona euro (cum se știe, precedată de o „carantină” de minimum 2 ani în ERM2 – Mecanismul ratelor de schimb 
2). 
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În acest context, putem defini conceptul de avantaj bugetar public astfel: creșterea PIB actual ca 

urmare a marjei de cheltuieli bugetare discreționare suplimentare. Este nevoie să precizăm, aici, 

câțiva termeni cu care se va opera în continuare: 

 cheltuieli bugetare discreționare: sunt cheltuielile bugetare care se efectuează în urma unei 

decizii explicite a guvernului (atât din perspectiva angajamentului bugetar, cât și din cea a 

execuției bugetare, independent de cinematica activității macroeconomice: ex. cheltuielile cu 

investițiile, cheltuielile cu serviciul datoriei publice totale ș.a.a.); 

 cheltuieli bugetare non-discreționare: sunt cheltuielile bugetare care sunt dependente de doi 

factori: a) un factor fixat prin decizie politică (prin legile bugetelor publice – legea bugetului 

de stat, respectiv legea bugetului de asigurări sociale de stat); b) un factor variabil, care 

depinde de cinematica liberă a activității economice, îndeosebi din sectorul privat (ex. 

numărul de șomeri, numărul nou creat de locuri de muncă ș.a.a.). 

Soldul bugetar public este generat de trei factori care acționează în mod relativ independent: a)  

 cheltuielile efectuate de guvern în urma unor decizii discreționare guvernamentale, bazate pe 

strategii și programe pe termen mediu și lung (deci care sunt, în principiu, independente de 

ciclul de afaceri din economie); 

 cheltuieli efectuate de guvern în urma efectelor generate de ciclul de afaceri din economie 

(de exemplu, intrarea economiei în recesiune atrage după sine creșterea cheltuielilor bugetare 

cu protecția socială a șomerilor al căror număr poate crește); 

 veniturile bugetare (îndeosebi veniturile fiscale) care depind atât de ponderea sectorului 

public în economie (care asigură venituri fiscale relativ constante și predictibile), cât și de ciclul 

de afaceri din economie (care asigură venituri fiscale fluctuante). 

În felul acesta, deficitul bugetar convențional este format din însumarea deficitului bugetar structural 

(generat de veniturile și cheltuielile bugetare care sunt asociate trendului pe termen lung al 

economiei naționale61) și a deficitului bugetar ciclic (generat de oscilațiile ciclic ale economiei, 

îndeosebi ale sectorului privat din economie): 

𝐷𝑏 = 𝐷𝑠 + 𝐷𝑐 

Pe termen lung se tinde ca: 𝐷𝑏 = 𝐷𝑠, adică 𝐷𝑐 → 0. 

Pe baza conceptelor de mai sus, prin avantaj bugetar public înțelegem acel avantaj de care se bucură 

un stat62 în legătură cu gap-ul dintre deficitul bugetar structural „alocat” de Comisia Europeană și 

deficitul bugetar convențional (a cărui limită superioară este de 3% din PIB). 

Rațiunea pentru care un asemenea gap poate fi considerat ca pasibil să ofere un avantaj bugetar 

constă în aceea că statul în cauză are un spațiu mai mare de manevră bugetară prin care să rezolve 

unele probleme de creștere economică (sau, după caz, de recesiune economică) sau de intervenție 

de ajustare macroeconomică în economie prin intermediul cheltuielilor bugetare discreționare.  

                                                             
61 Din acest motiv, deficitul structural este asociat PIB potențial care, la rândul său este acel PIB care se produce și 
înregistrează pe termen lung, prin eliminarea oscilațiilor ciclice (există mai multe tehnici de eliminare a acestor fluctuații: 
filtre – Kalman, Hodrick-Prescott – sau funcții de producție – Cobb-Douglas –, deși nici una dintre ele nu exprimă în mod 
relevant și concludent conceptul de PIB potențial, fiind simple tehnici econometrice de estimare a unor corelații pe termen 
lung. 
62 În cazul nostru, un stat membru al Uniunii Economice și Monetare a UE sau un stat membru al UE care nu este în zona 
euro dar a semnat Pactul Fiscal, cum este cazul României. 
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Desigur, se pune, aici, problema dacă acest posibil avantaj bugetar este direct proporțional și anume 

în mod indefinit, cu gap-ul dintre deficitul convențional și deficitul structural. În principiu, răspunsul 

la această întrebare trebuie să ia în calcul multiplicatorii fiscal-bugetari, mai exact, multiplicatorii 

cheltuielilor bugetare, în cazul studiat aici. Un multiplicator al cheltuielii bugetare este o mărime 

marginală care exprimă, fie pe baze teoretice, fie pe baze empirice (prin estimări econometrice pe 

perioade trecute) numărul de unități cu care variază un output agregat convenit (de regulă, PIB 

nominal actual) atunci când cheltuiala bugetară luată în considerare variază cu o unitate63. Întrucât 

putem vorbi despre două tipuri de cheltuială bugetară (cea determinată de deciziile discreționare ale 

guvernului, respectiv cea determinată de evoluțiile ciclice ale economiei – fie reală, fie nominală) 

rezultă că putem calcula două tipuri de multiplicatori ai cheltuielii bugetare: a) multiplicator structural 

al cheltuielii bugetare; b) multiplicator ciclic al cheltuielii bugetare. 

(a) multiplicatorul bugetar structural (𝑚𝑏𝑠) arată cu câte unități variază PIB nominal actual 

atunci când cheltuiala bugetară discreționară (impusă de decizia explicită a guvernului) 

variază cu o unitate: 

𝑚𝑏𝑠 =
∆𝑃𝐼𝐵𝑖

𝑛𝑎

∆𝐶𝐵𝑖
𝑑  

unde: 𝑃𝐼𝐵𝑖
𝑛𝑎 este PIB nominal actual în anul 𝑖, iar 𝐶𝐵𝑖

𝑑  este cheltuiala bugetară discreționară în anul 

𝑖, adică ∆𝑃𝐼𝐵𝑖
𝑛𝑎 = 𝑃𝐼𝐵𝑖

𝑛𝑎 − 𝑃𝐼𝐵𝑖−1
𝑛𝑎 , respectiv ∆𝐶𝐵𝑖

𝑑 = 𝐶𝐵𝑖
𝑑 − 𝐶𝐵𝑖−1

𝑑 . 

(b) multiplicatorul bugetar ciclic (𝑚𝑏𝑐) arată cu câte unități variază PIB nominal actual atunci 

când cheltuiala bugetară ciclică (generată, pentru bugetul public, de evoluția ciclică a 

economiei – așa-numitul ciclu de afaceri) variază cu o unitate: 

𝑚𝑏𝑐 =
∆𝑃𝐼𝐵𝑖

𝑛𝑎

∆𝐶𝐵𝑖
𝑐  

unde: 𝐶𝐵𝑖
𝑐 este cheltuiala bugetară ciclică în anul 𝑖, adică ∆𝐶𝐵𝑖

𝑐 = 𝐶𝐵𝑖
𝑐 − 𝐶𝐵𝑖−1

𝑐 . 

O imagine a inter-acțiunii dintre cele două categorii de multiplicatori bugetari este redată în figura 

22. 

                                                             
63 Din punct de vedere tehnic, multiplicatorul bugetar poate fi și o mărime de tipul elasticității (care arată cu câte procente 
variază output-ul agregat atunci când cheltuiala bugetară variază cu un procent). Alegerea unui anumit tip de multiplicator 
depinde de scopurile cercetării sau, după caz, de scopurile politicii economice de ajustare avute în vedere. 
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Figura  22. Interacțiunea generică dintre 𝑚𝑏𝑠 și 𝑚𝑏𝑐 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

3.3. Clase de avantaj bugetar public 

3.3.1. Scurte considerații preliminare 

Să notăm cu 𝑥𝑡
𝐴 plafonul (limita maximă) a deficitului bugetar structural pe care un anumit stat 

membru al Uniunii Europene, notat cu A, trebuie să-l respecte în anul t. Să notăm cu 𝑦𝑡
𝐴 plafonul 

(limita maximă) a deficitului bugetar convențional pe care statul A trebuie să-l respecte în anul t. 
Ambele valori sunt stabilite pentru nivelul contabil al deficitului bugetar, primul pe baza PIB potențial, 
cel de-al doilea pe baza PIB actual. Să considerăm valori analoge și pentru un al stat membru al Uniunii 
Europene, notat cu B: 𝑥𝑡

𝐵, respectiv 𝑦𝑡
𝐵. Întrucât cazul studiat aici este un caz concret-istoric, cazul 

Uniunii Europene, vom reține faptul că 𝑦𝑡
𝐴 = 𝑦𝑡

𝐵 = 𝑦𝑡 = 𝑦64. 

Să notăm structura financiară65 a celor două state cu 𝐺𝑡
𝐴, respectiv 𝐺𝑡

𝐵. 

Structura financiară a unui stat reprezintă modalitatea idiosincratică în care impulsurile economice 
se transmit între variabilele economice. 

Transmiterea unui impuls economic poate fi formalizată astfel. Să notăm cu 𝑉𝑜𝑖
𝑡 (𝑘) variabila de origine 

„i” a impulsului economic „k” la momentul „t”. Prin variabilă de origine a impulsului economic 
înțelegem variabila economică66 la care apare o variație cantitativă67 inițială (de start): ∆𝑉𝑜𝑖

𝑡 (𝑘). Să 
notăm cu 𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘) variabila de destinație „j” a impulsului economic „k” la momentul „t” și cu ∆𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) 

                                                             
64 Vom admite că, pentru orizontul de timp pentru care se realizează analiza de față, prevederile Tratatului de la 
Maastricht sau ale Pactului de Stabilitate și Creștere cu privire la plafonul deficitului bugetului general consolidat, ca 
criteriu de convergență economică nominală la nivelul Uniunii Europene, nu se modifică. 
65 În esență, prin structura financiară înțelegem lista mecanismelor de transmitere a impulsurilor economice (fie ale 
impulsurilor discreționare, de politică economică – fiscal-bugetară, monetară etc., fie al impulsurilor non-discreționare – 
impulsuri ale pieței sau ale stabilizatorilor automați – fiscal-bugetari, monetari etc.). 
66 Nu are relevanță nivelul economic (micro sau macro) la care se situează variabila în cauză. Este adevărat, însă, că dacă 
variabila este considerată la nivel macroeconomic, apare complicata problemă a agregării indicatorilor economici. Pentru 
moment, ignorăm această complicație. 
67 Variația calitativă transformă pur și simplu variabila în cauză în altă variabilă, deci nu este relevantă aici. 
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variația acestei variabile de destinație. Destinațiile pot fi multiple, la același moment de timp, sau pot 
fi concatenate la diferite momente de timp. În figura 23, respectiv 24, se ilustrează aceste situații: 

 

Figura  23. Destinații multiple ale impulsului economic la același moment „t” 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

 

Figura  24. Destinații succesive ale impulsului economic la momente „t” diferite 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

Cu alte cuvinte, structura financiară condiționează doi parametri ai transmiterii impulsurilor 
economice: 

(1) amplitudinea: se referă la mărimea variației. Putem avea următoarele situații relative la 
amplitudine68: 

a. conservarea variației la variabila de destinație a impulsului: flexibilitate  

∆𝑉𝑜𝑖
𝑡 (𝑘) = ∆𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘) 

b. reducerea amplitudinii variației la variabila de destinație a impulsului: rigiditate 

∆𝑉𝑜𝑖
𝑡 (𝑘) = ∆𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘) 

De menționat faptul că identificarea amplitudinii variației impulsului economic la variabila de 
destinație se face pe baza unui benchmark preexistent: variația așteptată a variabilei de destinație a 
impulsului economic, dată fiind variația efectivă a variabilei de origine a impulsului economic. Să 
notăm cu ∆�̃�𝑑𝑗

𝑡 (𝑘) variația așteptată69 a variabilei de destinație a impulsului economic. Evident, avem 

                                                             
68 Avem în vedere doar situațiile ortodoxe: efectul este cel „prezis” de teoria economică acceptată ca valabilă. 
69 Așa cum s-a menționat mai sus, această variație așteptată este „prezisă” de teoria economică acceptată ca valabilă în 
acel caz, deci nu este cazul unei așteptări subiective, de tipul unor probabilități subiective. 
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relația analitică: ∆�̃�𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) = ℎ[∆𝑉𝑜𝑖

𝑡 (𝑘)]. Așadar, dacă notăm cu 𝑊𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) diferența dintre variația 

variabilei de destinație „j” 𝑉 la momentul „t” cu privire la impulsul economic „k”, generat de variația 
variabilei de origine „i” la momentul „t” cu privire la impulsul economic „k”, putem scrie: 𝑊𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘) =

∆�̃�𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) − ∆𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘) = ℎ[∆𝑉𝑜𝑖
𝑡 (𝑘)] − ∆𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘), cu următoarele situații posibile: 

 𝑊𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) = 0 → 𝐹𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘), unde cu 𝐹𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) s-a notat situația de flexibilitate a impulsului 

 𝑊𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) > 0 → 𝑅𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘), unde cu 𝑅𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) s-a notat situația de rigiditate a impulsului 

 𝑊𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) < 0 → 𝑆𝐹𝑉𝑑𝑗

𝑡 (𝑘), unde cu 𝑆𝐹𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘) s-a notat situația de supra-flexibilitate a 

impulsului 

(2) viteza: se referă la mărimea intervalului temporal în care se produce variația. Dacă mediul 
structurii financiare este „vâscos”70 se poate produce o întârziere mai mare decât „prezice” 
teoria între manifestarea variației variabilei de origine și variația variabilei de destinație. Să 

notăm cu 𝑇𝑉
𝑜𝑖(𝑘) momentul la care se produce variația variabilei de origine „i” cu privire la 

tipul de impuls economic „k”, cu �̃�𝑉
𝑑𝑗
(𝑘) momentul la care, conform teoriei economice 

acceptate ca valabilă, ne așteptăm să se producă variația variabilei de destinație „j” cu privire 

la impulsul economic de tip „k”, adică �̃�𝑉
𝑑𝑗
(𝑘) = 𝑔[𝑇𝑉

𝑜𝑖(𝑘)], și cu 𝑇𝑉
𝑑𝑗
(𝑘) momentul efectiv la 

care se produce variația variabilei de destinație „j” cu privire la impulsul economic de tip „k”. 

Atunci se poate scrie: Ω𝑉
𝑑𝑗(𝑘) = �̃�𝑉

𝑑𝑗
(𝑘) − 𝑇𝑉

𝑑𝑗
(𝑘) = 𝑔[𝑇𝑉

𝑜𝑖(𝑘)] − 𝑇𝑉
𝑑𝑗
(𝑘), cu următoarele 

situații posibile: 

 Ω𝑉
𝑑𝑗(𝑘) = 0 → 𝑆𝑉

𝑑𝑗
(𝑘), unde cu 𝑆𝑉

𝑑𝑗
(𝑘) s-a notat situația de sincronizare a impulsului 

 Ω𝑉
𝑑𝑗(𝑘) > 0 → 𝑆𝑉

𝑑𝑗
(𝑘), unde cu 𝐷𝑉

𝑑𝑗
(𝑘) s-a notat situația de întârziere (lag) a impulsului 

 Ω𝑉
𝑑𝑗(𝑘) < 0 → 𝑆𝑉

𝑑𝑗
(𝑘), unde cu 𝐴𝑉

𝑑𝑗
(𝑘) s-a notat situația de anticipare (lead) a impulsului 

Se observă că există similitudini de semnificație între tipurile de amplitudini ale impulsului economic 
și tipurile de viteze ale transmiterii impulsului economic. Astfel, avem următoarele similitudini: 

 flexibilitatea impulsului economic este similară cu sincronizarea impulsului economic 

𝐹𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘)~𝑆𝑉

𝑑𝑗
(𝑘) 

 rigiditatea impulsului economic este similară cu întârzierea impulsului economic 

𝑅𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘)~𝐷𝑉

𝑑𝑗
(𝑘) 

 supra-flexibilitatea impulsului economic este similară cu anticiparea impulsului economic 

𝑆𝐹𝑉𝑑𝑗
𝑡 (𝑘)~𝐴𝑉

𝑑𝑗
(𝑘) 

Combinând situațiile evocate se poate obține un tablou general al situațiilor posibile (tabelul 1): 

 

 

 

                                                             
70 De exemplu, birocrația excesivă (adică ceea ce numim birocratism) poate să mărească vâscozitatea mediului structurii 
financiare. Prudențialitatea excesivă poate avea același rezultat al creșterii vâscozității mediului structurii financiare (vezi 
comportamentul sistemului bancar din România din această perioadă), ca și indecizia responsabililor guvernamentali. 
Unul dintre rezultatele vâscozității mediului structurii financiare este și selecția adversă (studiată de Stiglitz ca efect al 
asimetriei informaționale, dar, evident, selecția adversă poate fi studiată și ca efect al vâscozității mediului structurii 
financiare). 
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 𝑭𝑽𝒅𝒋
𝒕 (𝒌) 𝑹𝑽𝒅𝒋

𝒕 (𝒌) 𝑺𝑭𝑽𝒅𝒋
𝒕 (𝒌) 

𝑺𝑽
𝒅𝒋(𝒌) 

Flexibilitate sincronă 
(F-S) 

Rigiditate sincronă 
(R-S) 

Supra-flexibilitate sincronă 
(SF-S) 

𝑫𝑽
𝒅𝒋
(𝒌) 

Flexibilitate întârziată 
(F-D) 

Rigiditate întârziată 
(R-D) 

Supra-flexibilitate întârziată 
(SF-D) 

𝑨𝑽
𝒅𝒋
(𝒌) 

Flexibilitate anticipată 
(F-A) 

Rigiditate anticipată 
(R-A) 

Supra-flexibilitate anticipată 
(SF-A) 

Tabelul 1. Dubla parametrizare a  impulsului economic 
Sursa: Sistematizare conceptuală a autorului. 

În figura 25 sunt ilustrare cele nouă posibilități: 

 

Figura  25. Dubla parametrizare a  impulsului economic 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

3.3.2. Clase de avantaj bugetar public 

Din punct de vedere tipologic, trebuie studiate următoarele cazuri:  

a. cazul I: statele A și B au structuri financiare similare71:  𝐺𝑡
𝐴 ≡ 𝐺𝑡

𝐵 ≡ 𝐺𝑡 

a.1. cazul I1: statele A și B obțin aceleași plafoane privind deficitul bugetar structural: 𝑥𝑡
𝐴 =

𝑥𝑡
𝐵  

a.2. cazul I2: statele A și B obțin plafoane diferite privind deficitul bugetar structural: 𝑥𝑡
𝐴 ≠ 𝑥𝑡

𝐵 

b. cazul II: statele A și B au structuri financiare diferite: 𝐺𝑡
𝐴 ≢ 𝐺𝑡

𝐵 

b.1. cazul II1: statele A și B obțin aceleași plafoane privind deficitul bugetar structural: 𝑥𝑡
𝐴 =

𝑥𝑡
𝐵 

                                                             
71 Sau gradul de similaritate al structurilor financiare în cauză este suficient de mare așa încât să fie considerate a nu 
introduce diferențe în mecanismele de transmitere a impulsului fiscal-bugetar, pe filiera variabilelor cererii agregate. 
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b.2. cazul II2: statele A și B obțin plafoane diferite privind deficitul bugetar structural: 𝑥𝑡
𝐴 ≠

𝑥𝑡
𝐵 

Vom analiza fiecare caz în parte. 

 Cazul I1 

Figura 26 ilustrează cazul I1: 

 

Figura  26. Cazul I1 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

După cum se observă imediat, acest caz nu este problematic. Cele două state vor experimenta 
fenomene bugetare similare. 

 Cazul I2 

Figura 27 ilustrează cazul I2: 

 

Figura  27. Cazul I2 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

Acest caz ridică problema unui avantaj bugetar72, și anume problema unui avantaj bugetar absolut. 
Întrucât statul B obține (prin negociere sau prin alte mijloace) un plafon de deficit bugetar structural 
contabil mai mare decât statul A, statul B va avea posibilitatea să utilizeze mai mult deficitul bugetar 
ca instrument de stimulare economică73. De fapt, diferența ∆𝑥𝑡 = 𝑥𝑡

𝐵 − 𝑥𝑡
𝐴 este cheltuiala bugetară 

suplimentară pe care statul B o poate utiliza în procesul de stimulare a creșterii economice proprii. 
Numim această diferență avantaj bugetar absolut dimensional. Dacă notăm cu 𝜂𝑡

𝐴 , respectiv cu 𝜂𝑡
𝐵  

                                                             
72 După cum se știe, în teoria economică este prezentat deja un caz de avantaj economic, și anume cazul avantajului 
comercial. Astfel, avantajul absolut al lui Smith este un asemenea caz de avantaj comercial (analiza se face intra-bun și 
inter-țări). De asemenea, avantajul relativ sau comparativ al lui Ricardo, este un alt caz de avantaj comercial (analiza se 
face inter-bunuri și intra-țară). În mod similar cu cazul avantajului comercial, aici se introduce conceptul de avantaj 
bugetar. 
73 Pe baza faptului că cheltuiala bugetară publică este componentă a cererii agregate. 
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multiplicatorii cheltuielilor bugetare în cele două state, respectiv, atunci impulsul economic 
suplimentar generat de diferența de cheltuieli bugetare la dispoziția statului B va conduce la o 
creștere economică suplimentară a acestui stat de: Δ𝑃𝐼𝐵̅̅ ̅̅ ̅

𝑡
𝐵 = 𝜂𝑡

𝐵 ∙ ∆𝑥𝑡. Din punct de vedere grafic, 
avantajul bugetar absolut, respectiv variația PIB generată de acest avantaj bugetar sunt reprezentate 
în figura 28: 

 

Figura  28. Avantajul bugetar absolut dimensional 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

 Cazul II1 

Din punct de vedere grafic, cazul II1 este similar cu cazul I1 (vezi figura 25). De data aceasta, însă, 
structurile financiare ale celor două state care obțin același plafon maximal al deficitului bugetar 
structural contabil nu mai sunt similare. Acceptăm așadar, faptul că, atât la nivelul randamentului 
cheltuielilor bugetare (multiplicatorul cheltuielilor bugetare), cât și la nivelul unei caracteristici de 
viteză relativă a formării deficitului bugetar structural contabil în raport cu formarea deficitului 
bugetar convențional contabil, există diferențe între cele două state. Vom face câteva notații pentru 
a formaliza cele menționate. 

Să notăm cu ∆𝜂𝑡  diferența dintre multiplicatorii cheltuielilor bugetare între cele două state, A și B. 
Pentru simplificarea analizei, propunem ca această diferență să fie dată de diferențele dintre 
înclinațiile marginale spre economisire între cele două state74. Dacă notăm cu 𝑑𝑒𝑡

𝐴, respectiv cu 𝑑𝑒𝑡
𝐵 

înclinațiile marginale spre economisire în cele două state, A și B, atunci vom putea scrie: 𝜂𝑡
𝐴 =

𝑓𝐴(𝑑𝑒𝑡
𝐴), respectiv 𝜂𝑡

𝐵 = 𝑓𝐵(𝑑𝑒𝑡
𝐵), așa încât 

𝜕𝜂𝑡

𝜕𝑑𝑒𝑡
< 0.  

Cazul II1 implică, la rândul său două sub-cazuri: a) sub-cazul II1a: vitezele relative ale formării 
deficitelor bugetare în cele două țări sunt egale; b) sub-cazul II1b: vitezele relative ale formării 
deficitelor bugetare în cele două țări sunt diferite. 

                                                             
74 Într-adevăr, dacă considerăm ecuația de formare a 𝑃𝐼𝐵 (notat cu 𝑦): 𝑦 = 𝑐(𝑦) + 𝑖(𝑟) + 𝑔 + 𝑥 + 𝑚(𝑦), unde: 𝑐(𝑦) este 
consumul privat, 𝑖(𝑟) este investiția privată, 𝑔 este cheltuiala bugetară (considerată autonomă), 𝑥 este exportul 
(considerat autonom), iar 𝑚(𝑦) este importul. Vom considera că avem de-a face cu o economie închisă, deci 
𝑥 = 𝑚(𝑦) = 0. Dacă diferențiem relația de mai sus după 𝑦 și 𝑔obținem: 𝑑𝑦 = 𝑑𝑐 ∙ 𝑑𝑦 + 𝑑𝑔, unde 𝑑𝑐 este înclinația 

marginală spre consumul privat. Să împărțim relația obținută prin 𝑑𝑦. Rezultă: 𝜂 =
𝑑𝑦

𝑑𝑔
=

1

1−𝑑𝑐
=

1

𝑑𝑒
 , unde cu 𝑑𝑒 s-a notat 

înclinația marginală spre economisire. 



42 
 

(Cazul II1a) 

Prin viteză relativă a formării deficitelor bugetare înțelegem următoarele: numărul de puncte 
procentuale cu care crește deficitul bugetar convențional contabil, atunci când deficitul bugetar 

structural contabil crește cu un punct procentual75. Să notăm această viteză relativă cu 𝑠𝑡
𝐴 , respectiv 

cu 𝑠𝑡
𝐵 , care se calculează: 𝑠𝑡

𝐴 =
∆𝑦𝑡

𝐴

∆𝑥𝑡
𝐴, respectiv 𝑠𝑡

𝐵 =
∆𝑦𝑡

𝐵

∆𝑥𝑡
𝐵.  

Așadar, sub-cazul II1a se caracterizează prin următoarele: 1) structurile financiare (deci mecanismele 
de transmitere a impulsului economic) ale celor state nu sunt similare; 2) cele două state obțin același 
plafon maximal pentru deficitul bugetar structural contabil: 𝑥𝑡

𝐴 = 𝑥𝑡
𝐵; 3) randamentele cheltuielilor 

bugetare (multiplicatorii cheltuielilor bugetare) sunt diferite(ți), ca urmare a diferențelor de structură 
financiară, măsurate, pentru moment, prin diferențele dintre înclinațiile marginale spre economisire: 

𝜂𝑡
𝐴 = 𝑓𝐴(𝑑𝑒𝑡

𝐴) ≠ 𝜂𝑡
𝐵 = 𝑓𝐵(𝑑𝑒𝑡

𝐵); 4) vitezele relative ale formării deficitelor bugetare publice 
(structural contabil, respectiv convențional contabil) sunt egale: 𝑠𝑡

𝐴 = 𝑠𝑡
𝐵. 

În consecință, vom putea spune că va exista un avantaj bugetar al statului care se caracterizează 
printr-un multiplicator al cheltuielilor bugetare mai mare. Acesta este un avantaj bugetar tot de tip 
absolut, dar unul calitativ, de aceea îl vom numi avantaj bugetar absolut calitativ. Să-l calculăm din 
punct de vedere formal (în ipoteza că tot țara B este cea avantajată, adică are multiplicatorul 

cheltuielilor bugetare mai mare decât țara A: 𝜂𝑡
𝐴 < 𝜂𝑡

𝐵). Avem succesiv: Δ𝑃𝐼�̃�𝑡
𝐵 = Δ𝜂𝑡 ∙ 𝑥𝑡

𝐵 . Sub 
aspect grafic, situația se prezintă ca în figura 29: 

 

Figura  29. Avantajul bugetar absolut calitativ 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

(Cazul II1b) 

În acest sub-caz intervine o nouă diferență între cele două state luate în considerare, și anume 
diferența de viteză relativă cu care se formează cele două tipuri de deficite bugetare publice – 
structural contabil, respectiv convențional contabil. În acest caz, oprirea intervenției guvernamentale 
prin intermediul cheltuielilor bugetare se va face la momente diferite, chiar dacă plafonul aprobat 

                                                             
75 Cititorul atent nu se va lăsa indus în eroare de exprimarea de mai sus, așa încât să considere că avem de-a face aici cu 
elasticități. Într-adevăr, raportul dintre două variații relațive (adică exprimate în procente) ne dă o elasticitate. Aici avem 
de-a face, însă, de fapt, cu valori absolute: ponderea deficitului bugetar, așa cum este utilizată în acest material, este 
calculată prin raportare la PIB (la prețurile curente ale pieței). Fiind vorba despre valori absolute, respectiv despre variația 
lor, este evident că avem de-a face cu mărimi marginale și nu cu elasticități. 
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pentru cele două state în ceea ce privește deficitul bugetar structural contabil este același. Pe baza 
modului în care a fost definită viteza relativă a formării deficitului bugetar structural contabil în raport 
cu formarea deficitului bugetar convențional contabil, putem spune următoarele: 

- ∆𝑦𝑡 = 𝑠𝑡 ∙ ∆𝑥𝑡 

- poate apărea un avantaj bugetar cinematic, ca urmare a faptului că statul care are o viteză 
relativă mai mică de formare a deficitelor bugetare poate să atingă un deficit bugetar 
convențional contabil mai mare, comparativ cu statul care are o viteză relativă mai mare de 
formare a deficitelor bugetare; 

- să numim diferențial cinematic diferența dintre cele două viteze relative de formare a 
deficitelor bugetare, astfel: 𝐺𝐶𝑡

𝑠 = 𝑠𝑡
𝐵 − 𝑠𝑡

𝐴 . Vom considera, pentru necesitățile materialului 

de față, că 𝐺𝐶𝑡
𝑠 > 0, adică 𝑠𝑡

𝐵 > 𝑠𝑡
𝐴.  

Apare, în acest sub-caz, un avantaj bugetar suplimentar față de avantajul bugetar absolut calitativ (de 
la sub-cazul II1a), la  statul care are o viteză relativă de formare a deficitelor bugetare mai mică, și 

anume ceea ce vom numi avantaj bugetar relativ cinematic. El se calculează astfel: ∆𝑃𝐼�̂�𝑡
𝐵 = 𝜂𝑡

𝐵 ∙ ∆�̂�𝑡, 
unde cu ∆�̂�𝑡  s-a notat diferența de deficit bugetar convențional contabil suplimentar în favoarea 
statului B, care „consumă” mai încet plafonul aprobat pentru deficitul bugetar structural contabil. 
Evident, ∆�̂�𝑡 = 𝑥𝑡 ∙ ∆𝑠𝑡 = 𝑥𝑡 ∙ (𝑠𝑡

𝐴 − 𝑠𝑡
𝐵). În figura 30 este reprezentat modul de formare a 

avantajului bugetar relativ cinematic: 

 

Figura  30. Avantajul bugetar relativ cinematic 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

 Cazul II2 

Din punct de vedere grafic, cazul II2 este similar cu cazul I2 (figura 26). Acest caz este cel mai general, 
el preluând toate cazurile particulare discutate deja mai sus. În acest caz, ipotezele de lucru sunt 
următoarele: 1) structurile financiare (deci mecanismele de transmitere a impulsului economic) ale 
celor state nu sunt similare; 2) cele două state obțin plafoane maximale diferite pentru deficitul 
bugetar structural contabil: 𝑥𝑡

𝐴 ≠ 𝑥𝑡
𝐵; 3) randamentele cheltuielilor bugetare (multiplicatorii 

cheltuielilor bugetare) sunt diferite(ți), ca urmare a diferențelor de structură financiară, măsurate, 
pentru moment, prin diferențele dintre înclinațiile marginale spre economisire: 𝜂𝑡

𝐴 = 𝑓𝐴(𝑑𝑒𝑡
𝐴) ≠

𝜂𝑡
𝐵 = 𝑓𝐵(𝑑𝑒𝑡

𝐵); 4) vitezele relative ale formării deficitelor bugetare publice (structural contabil, 

respectiv convențional contabil) sunt diferite: 𝑠𝑡
𝐴 ≠ 𝑠𝑡

𝐵. Vom considera, pentru simplificare, că statul 
B este cel care are parametri mai favorabili peste tot, adică: 𝑥𝑡

𝐴 < 𝑥𝑡
𝐵; 𝜂𝑡

𝐴 < 𝜂𝑡
𝐵 ; 𝑠𝑡

𝐴 > 𝑠𝑡
𝐵. 

Calculul avantajului bugetar total al statului B în raport cu statul A este următorul: 
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𝑃𝐼𝐵⏞
𝑡 = 𝑠𝑡 ∙ 𝜂𝑡 ∙ 𝑥𝑡, de unde:  

 ∆𝑠 𝑃𝐼𝐵𝑡⏞ =∆𝑠𝑡 ∙ 𝜂𝑡 ∙ 𝑥𝑡 = (𝑠𝑡
𝐴 − 𝑠𝑡

𝐵) ∙ 𝜂𝑡
𝐵 ∙ 𝑥𝑡

𝐵, cu condițiile: 𝜂𝑡
𝐵 = 𝜂𝑡

𝐴 , și 𝑥𝑡
𝐵 = 𝑥𝑡

𝐴 

 ∆𝜂 𝑃𝐼𝐵𝑡⏞ = 𝑠𝑡
𝐵 ∙ ∆𝜂𝑡 ∙ 𝑥𝑡 = 𝑠𝑡

𝐵 ∙ (𝜂𝑡
𝐵 − 𝜂𝑡

𝐴) ∙ 𝑥𝑡
𝐵, cu condițiile: 𝑠𝑡

𝐵 = 𝑠𝑡
𝐴, și 𝑥𝑡

𝐵 = 𝑥𝑡
𝐴 

 ∆𝑥 𝑃𝐼𝐵𝑡⏞ = 𝑠𝑡
𝐵 ∙ 𝜂𝑡

𝐵 ∙ Δ𝑥𝑡 = 𝑠𝑡
𝐵 ∙ 𝜂𝑡

𝐵 ∙ (𝑥𝑡
𝐵 − 𝑥𝑡

𝐴), cu condițiile: 𝑠𝑡
𝐵 = 𝑠𝑡

𝐴 , și 𝜂𝑡
𝐵 = 𝜂𝑡

𝐴  

 ∆𝑠,𝜂 𝑃𝐼𝐵𝑡⏞ =∆𝑠𝑡 ∙ ∆𝜂𝑡 ∙ 𝑥𝑡 = (𝑠𝑡
𝐴 − 𝑠𝑡

𝐵) ∙ (𝜂𝑡
𝐵 − 𝜂𝑡

𝐴) ∙ 𝑥𝑡
𝐵, cu condiția: 𝑥𝑡

𝐵 = 𝑥𝑡
𝐴 

 ∆𝑠,𝑥 𝑃𝐼𝐵𝑡⏞ =∆𝑠𝑡 ∙ 𝜂𝑡
𝐵 ∙ Δ𝑥𝑡 = (𝑠𝑡

𝐴 − 𝑠𝑡
𝐵) ∙ 𝜂𝑡

𝐵 ∙ (𝑥𝑡
𝐵 − 𝑥𝑡

𝐴), cu condiția: 𝜂𝑡
𝐵 = 𝜂𝑡

𝐴  

 ∆𝜂,𝑥 𝑃𝐼𝐵𝑡⏞ = 𝑠𝑡
𝐵 ∙ ∆𝜂𝑡 ∙ Δ𝑥𝑡 = 𝑠𝑡

𝐵 ∙ (𝜂𝑡
𝐵 − 𝜂𝑡

𝐴) ∙ (𝑥𝑡
𝐵 − 𝑥𝑡

𝐴), cu condiția: 𝑠𝑡
𝐵 = 𝑠𝑡

𝐴 

 ∆𝑠,𝜂,𝑥 𝑃𝐼𝐵𝑡⏞ =∆𝑠𝑡 ∙ ∆𝜂𝑡 ∙ Δ𝑥𝑡 = (𝑠𝑡
𝐴 − 𝑠𝑡

𝐵) ∙ (𝜂𝑡
𝐵 − 𝜂𝑡

𝐴) ∙ (𝑥𝑡
𝐵 − 𝑥𝑡

𝐴), cu condiția: 𝑠𝑡
𝐵 = 𝑠𝑡

𝐴 
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CAPITOLUL 4. UN STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA VS. BELGIA 

 
4.1. Preliminarii 
4.2. Valorile numerice 
4.3. Analiză calitativă 
4.4. Analiză cantitativă 
 

4.1. Preliminarii 

4.1.1. Factualii 

Pentru studiul de caz vom considera următoarele state membre ale UE, care au semnat Compactul 

Fiscal: a) România; b) Belgia. Rațiunea pentru care au fost aleasă, drept benchmark, Belgia constă în 

faptul că, având în vedere ponderea datoriei publice consolidate în PIB (cu mult peste limita maximă 

prevăzută în criteriile de convergență economică nominală de la Maastricht, ca și, de altfel, în Pactul 

Fiscal) această țară nu a putut primi drept plafon pentru deficitul structural decât valoarea minimă a 

acestuia, adică 0,5%. Întrucât România a primit drept plafon pentru deficitul structural 1% (ca urmare 

a faptului că ponderea datoriei publice consolidate în PIB este încă sub limita maximă prevăzută în 

Pactul Fiscal), am considerat că este bine să fie luate în analiză comparativă două state membre 

semnatare ale Pactului Fiscal care au valori maximale diferite pentru deficitul structural. În tabelul 2 

sunt prezentate valorile ponderilor datoriilor publice consolidate în PIB pentru cele două țări (RO – 

România, BE – Belgia). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB – mil. euro 
RO 124327,7 131478 131578,9 144253,5 150357,5 160313,7 169578,1 
BE 355791 369258 375852 392339,8 400288,2 410435,2 423084,4 

Venitul 
național – mil. 
euro 

RO 122991,8 131578,6 131720,4 141328,1 148871,4 156904,4 162004 

BE 376608 382929 396983 398808 403111 409501 425741 

Ponderea 
datoriei 
publice în PIB - 
% 

RO 30,2 34,4 37,3 37,8 39,4 37,9 37,6 

BE 99,7 102,6 104,3 105,5 106,8 106 105,7 

Gap - pp (BE – RO) 69,5 68,2 67 67,7 67,4 68,1 68,1 

Gap - % (BE/RO) 330,1 298,3 279,6 279,1 271,1 279,7 281,1 

Gap - pp (RO – BE) -69,5 -68,2 -67 -67,7 -67,4 -68,1 -68,1 

Gap - % (RO/BE) 30,3 33,5 35,8 35,8 36,9 35,8 35,6 

Tabelul 2. Datoria publică consolidată (% în PIB) în România, respectiv Belgia pe perioada 2010-2016 
Sursa datelor: Eurostat. Venitul național, pentru România, pentru anul 2016 (pentru care nu există date raportate la 
Eurostat) a fost determinat de autor, prin extrapolare liniară, pe baza datelor din perioada 2010-2015. 
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Figura  31. Cinematica ponderii datoriei publice în PIB, în România și Belgia în perioada 2010-2016 
Sursa datelor: Eurostat, respectiv calcule ale autorului pe baza datelor primare înregistrate la Eurostat. 

Datele empirice care servesc la determinarea celor trei categorii de avantaje bugetare publice 

identificate din punct de vedere teoretic mai sus sunt organizate în tabelul 3. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(y) Sold 
bugetar 
convențional - 
% în PIB 

RO -6,9 -5,4 -3,7 -3,1 -1,4 -0,8 -3,0 

BE -4,0 -4,1 -4,2 -2,1 -3,1 -2,5 -2,5 

(x) Sold 
bugetar 
structural - % 
în PIB 

RO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

BE -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

(CFT) Consum 
final total – 
mil. euro 

RO 100515,9 103590,2 104311,6 108497,5 113894,3 120961,8 128735,9 

BE 275691,8 286196,7 295192,8 300471,9 304293,2 308097,6 316287,8 

(VDN) Venitul 
disponibil net – 
mil. euro 

RO 104004,3 109503,4 109772,6 117762,6 123379,6 126987,4 131688,4 

BE 301770 304361 314594 314639 318648 323640 336742 

(E) 
Economisirea 
brută – mil. 
euro 

RO 3488,4 5913,2 5461 9265,1 9485,3 6025,64 2952,52 

BE 26078,2 18164,3 19401,2 14167,1 14354,8 15542,4 20454,2 

Tabelul 3. Datele empirice necesare pentru calculul avantajului bugetar public, pe perioada 2010-2016 
Sursa datelor: Eurostat. Venitul disponibil net, pentru România, pentru anii 2015 și 2016 (pentru care nu există date 
raportate la Eurostat) a fost determinat de autor, prin extrapolare liniară, pe baza datelor din perioada 2010-2014. 

În tabelul 4 sunt prezentate rezultatele calculelor efectuate de autor pe baza datelor primare de la 
Eurostat. Notațiile și formulele de calcul sunt următoarele: 

 economisirea brută (𝐸𝑖): 𝐸𝑖 = 𝑉𝐷𝑁𝑖 − 𝐶𝐹𝑇𝑖 

 înclinația marginală spre economisire (𝑒𝑖): 𝑒𝑖 =
∆𝐸𝑖

∆𝑉𝐷𝑁𝑖
=

𝐸𝑖−𝐸𝑖−1

𝑉𝑁𝐷𝑖−𝑉𝑁𝐷𝑖−1
 

 multiplicatorul cheltuielilor bugetare (𝑚𝑖
𝐶𝐵):  𝑚𝑖

𝐶𝐵 =
1

𝑒𝑖
 

 diferența de sold bugetar convențional relativ (∆𝑦𝑖): ∆𝑦𝑖 = 𝑦𝑖
𝑅𝑂 − 𝑦𝑖

𝐵𝐸  

 diferența de sold bugetar structural relativ (∆𝑥𝑖): ∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑖
𝑅𝑂 − 𝑥𝑖

𝐵𝐸  
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(e) Înclinația 
marginală spre 
economisire – 
coef. 

RO  0,440945 -1,67979 0,476108 0,039202 -0,95893 -0,65372 

BE  -3,05438 0,120874 -116,313 0,04682 0,237901 0,374889 

(mCB) 
Multiplicatorul 
cheltuielilor 
bugetare – 
coef. 

RO 2,267857 -0,59531 2,100365 25,50863 -1,04283 -1,52971 2,267857 

BE -0,3274 8,273102 -0,0086 21,35855 4,203436 2,667454 -0,3274 

(∆y) Diferența 
de sold 
bugetar 
convențional 
relativ - pp 

RO - BE -2,9 -1,3 0,5 -1 1,7 1,7 -0,5 

(∆x) Diferența 
de sold 
bugetar 
structural 
relativ - pp 

RO-BE -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Tabelul 4. Date empirice calculate de autor pe baza datelor empirice înregistrate la Eurostat, pentru perioada 2010-2016 
Sursa datelor: Calcule ale autorului, pe baza datelor primare înregistrate la Eurostat.  

4.1.2. Formalismul 

Formalismul necesar pentru calcularea numerică a celor trei categorii de avantaje bugetare publice a 
fost dezvoltat deja mai sus, în partea de construcție teoretică a acestui concept. Cele trei categorii de 
avantaje bugetare publice se calculează pe baza formulelor analitice de mai jos: 

 avantaj bugetar absolut dimensional: Δ𝑃𝐼𝐵̅̅ ̅̅ ̅
𝑖
𝑅𝑂(𝑅𝑂 − 𝐵𝐸) = 𝑚𝑖

𝐶𝐵(𝑅𝑂) ∙ ∆𝑥𝑖 = 

= 𝑚𝑖
𝐶𝐵(𝑅𝑂) ∙ (𝑥𝑖

𝑅𝑂 − 𝑥𝑖
𝐵𝐸) = 

 avantaj bugetar absolut calitativ: Δ𝑃𝐼�̃�𝑖
𝑅𝑂(𝑅𝑂 − 𝐵𝐸) = Δ𝑚𝑖

𝐶𝐵 ∙ 𝑥𝑡
𝑅𝑂 = [𝑚𝑖

𝐶𝐵(𝑅𝑂) −

𝑚𝑖
𝐶𝐵(𝐵𝐸)] ∙ 𝑥𝑖

𝑅𝑂 

 avantaj bugetar relativ cinematic: ∆𝑃𝐼�̂�𝑖
𝑅𝑂(𝑅𝑂 − 𝐵𝐸) = 𝑚𝑖

𝐶𝐵(𝑅𝑂) ∙ ∆�̂�𝑖 = 𝑚𝑖
𝐶𝐵(𝑅𝑂) ∙

(𝑦𝑖
𝑅𝑂 − 𝑦𝑖

𝐵𝐸) 
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4.2. Valorile numerice 

Pe baza formalismului creat, și folosind datele empirice disponibile (atât cele înregistrate la Eurostat, 

cât și cele calculate de autor pe baza datelor înregistrate), s-au obținut următoarele valori numerice 

pentru cele trei categorii d avantaj bugetar public generat de aplicarea Pactului Fiscal (tabelul 5). 

(mil. euro) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Avantaj bugetar absolut 
dimensional: 

ΔPIB̅̅ ̅̅ ̅
i
RO(RO − BE) 

-1,134 0,298 -1,050 -12,754 0,521 0,765 

Avantaj bugetar absolut 

calitativ: ΔPIB̃i
RO(RO −

BE) 
-2,595 8,868 -2,109 -4,150 5,246 4,197 

Avantaj bugetar relativ 

cinematic: ∆PIB̂i
RO(RO −

BE) 
-2,948 -0,298 -2,100 43,365 -1,773 0,765 

Tabelul 5. Valorile avantajelor bugetare publice generate de Pactul Fiscal, în perioada 2013-2016 
Sursa datelor: Calcule ale autorului, pe baza formalismului propus în studiu.  

4.3. Analiză calitativă 

Întrucât Pactul Fiscal a intrat în vigoare începând cu anul 2014, calculele pentru anii anteriori (2011-
2013) sunt simulări contrafactuale care, din perspectiva studiului de față nu au relevanță, deoarece 
guvernele celor două țări luate în analiză comparativă nu au acționat din perspectiva prevederilor 
Pactului Fiscal. Așadar, de interes sunt anii 2014-2016. Pentru acești trei ani, principalele concluzii 
calitate sunt următoarele: 

 în anul 2014 

 România a înregistrat un dezavantaj76 bugetar public în raport cu Belgia la primele 
două categorii de avantaj bugetar public (avantaj bugetar absolut dimensional – ABAD, 
respectiv avantaj bugetar absolut calitativ – ABAC); „pierderile” de avantaj bugetar 
public la aceste două categorii sunt, respectiv: 12,754 milioane euro, și 4,150 milioane 
euro; în schimb,  România a înregistrat un avantaj bugetar public în raport cu Belgia la 
categoria avantaj bugetar relativ cinematic – ABRC: 43,365 milioane euro. 

 în anul 2015 

 situația s-a inversat în raport cu anul 2014: România a înregistrat un avantaj bugetar 
public în raport cu Belgia, la categoriile de avantaj bugetar public: avantaj bugetar 
absolut dimensional – ABAD, respectiv avantaj bugetar absolut calitativ – ABAC, aceste 
pierderi fiind de: 0,521 milioane euro, respectiv 5,246 milioane euro; în schimb, la 
categoria avantaj bugetar relativ cinematic – ABRC, România înregistrează un 
dezavantaj de 1,773 milioane euro. 

 În anul 2016 

 România înregistrează avantaje bugetare publice în raport cu Belgia la toate cele trei 
categorii de avantaje bugetare publice generate de Pactul Fiscal: la avantajul bugetar 
absolut dimensional – ABAD: avantaj de 0,765 milioane euro; la avantajul bugetar 
absolut calitativ – ABAC: avantaj de 4,197 milioane euro; la avantajul bugetar relativ 
cinematic – ABRC: avantaj de 0,765 milioane euro. 

                                                             
76 Cum s-a arătat în cursul studiului (și cum arată și formalismul propus), dezavantajul bugetar public se exprimă prin 
pierderi de PIB, în timp ce avantajul bugetar public se exprimă prin câștiguri de PIB (în cazul nostru, exprimate în milioane 
euro). 
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Concluzia calitativă generală este că, pe măsură ce implementarea Pactului Fiscal continuă, România 
beneficiază de aceste avantaje bugetare publice privind creșterea PIB.  

4.4. Analiză cantitativă 

Valorile numerice (în milioane euro) între care variază dezavantajele bugetare publice generate de 
Pactul Fiscal sunt: -1,773 și -12,754, deci pe o anvergură 10,891 milioane euro. În schimb, valorile 
numerice între care variază avantajele bugetare publice generate de Pactul Fiscal sunt: 0,521 și 
43,365, adică pe o anvergură de 42,874 milioane euro. Pe întregul interval luat în considerare, 2014-
2016, avantajul-dezavantajul „consolidat” prin însumarea celor trei categorii de avantaj bugetar, este 
favorabil (deși oscilant): 

 2014: 26,461 milioane euro 

 2015: 3,994 milioane euro 

 2016: 5,727 milioane euro 

Evoluția avantajului/dezavantajului bugetar public, pe cele trei categorii și pe cei trei ani de  
implementare a Pactului Fiscal este reprezentată în figura 32. 

                                                                                                                    (mil.euro) 

 

Figura  32. Avantajul bugetar public al României, comparativ cu Belgia, pe perioada 2014-2016, pe cale trei categorii 
distincte de avantaj bugetar public 

Sursa datelor: Calcule ale autorului, pe baza formalismului propus în studiu.  
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EVALUĂRI FINALE ȘI CONCLUZII 

1. Evaluări finale 

Avantajul bugetar public este un concept care merită „cetățenie” în teoria economică și, îndeosebi în 

teoria fiscal-bugetară, ca urmare a relevanței sale în examinarea, măsurarea și interpretarea 

stabilității și sustenabilității fiscal-bugetare din perspectiva documentelor europene adresate statelor 

membre și, mai ales, statelor care au accesat deja zona euro. Avantajul bugetar public se construiește, 

din punct de vedere logic, pe același raționament care a fost utilizat de clasicii disciplinei economice 

pentru introducerea în cercetarea economică a conceptului de avantaj comercial (absolut, respectiv 

relativ). 

Se pare că, din punct de vedere logic, pot exista trei categorii de avantaj bugetar public: a) avantaj 

bugetar absolut dimensional (ABAD); b) avantaj bugetar absolut calitativ (ABAC); c) avantaj bugetar 

relativ cinematic (ABRC), după modul în care se pot combina factorii analitici de calcul: deficitul 

bugetar convențional, deficitul bugetar structural, multiplicatorul cheltuielilor bugetare.  

Pactul Fiscal este perfectibil în multe dintre prevederile sale, mai ales din perspectiva asigurării 

sustenabilității fiscal-bugetare, nu doar a stabilității acesteia. Cu toate acestea, semnarea Pactului de 

către România, chiar dacă nu a aderat încă la zona euro, este de natură să contribuie la disciplina 

fiscal-bugetară și să pregătească economia și instituțiile pentru accesul în Uniunea Economică și 

Monetară. 

Desigur, introducerea conceptului de avantaj bugetar public (cu cele trei categorii distincte ale sale) 

este doar un prim pas. Conceptul trebuie să intre în „malaxorul” dezbaterii în cadrul comunității 

științifice a experților (atât teoreticieni, cât și practicieni) în scopul rafinării și ajustării lui, așa încât să 

devină un instrument util de analiză a „specializării” bugetare a țărilor.  

2. Concluzii principale 

Deși au trecut numai trei ani de aplicare a Pactului fiscal, conceptul de avantaj bugetar public poate 

fi calculat și interpretat. În studiul de față, comparația s-a făcut între România (care are alocat un 

deficit structural maxim de 1% din PIB) și Belgia (care, din cauza depășirii ponderii datoriei publice 

consolidate în PIB față de prevederile Pactului, are alocat un deficit structural maxim de 0,5% din PIB). 

Analiza comparativă a intenționat să scoată în evidență faptul că o valoarea mai mare a deficitului 

structural permite o mai mare marjă de manevră a statului în cauză pentru a ajusta macroeconomia 

prin intermediul cheltuielilor bugetare discreționare structurale (adică acele cheltuieli care nu depind 

de evoluția ciclului de afaceri). De asemenea, această analiză a permis să se deceleze importanța 

vitezei cu care se „formează” deficitul bugetar structural maxim permis (prin Pactul Fiscal) comparativ 

cu viteza cu care se „formează” deficitul bugetar convențional maxim permis (Prin Pactul de 

Stabilitate și Creștere). Concluzia generală este că, cu anumite oscilații, România a înregistrat avantaje 

bugetare publice (e drept, la niveluri valorice mai mult simbolice) pe întreaga perioadă scursă de 

implementare a Pactului Fiscal și, că deci, cu mai multă inteligență strategică în domeniul fiscal-

bugetar, aceste avantaje se pot conserva sau chiar augmenta. 
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3. Deschideri de cercetare ulterioară 

Cum spuneam mai sus, conceptul de avantaj bugetar public generat de Pactul Fiscal este abia la 

începutul drumului său spre teoria și practica macroeconomică, inclusiv din perspectiva politicii fiscal-

bugetare, principala politică de ajustare a economiei reale. El trebuie să susțină dezbateri, critici și 

amendări, fie conceptuale, fie formale, pentru a se stabiliza în calitate de concept cu „drepturi” 

depline. 

Consider că următoarele trei direcții sunt relevante, pe termen scurt, pentru dezvoltarea și 

fundamentarea în continuare a acestui concept (și indicator macroeconomic, de altfel): 

 introducerea explicită (și mai coerentă) a diferențialului de viteză în „formarea” celor două 

categorii de deficite bugetare: convențional, respectiv structural; 

 identificarea unui factor de fructificare mai „fin” a cheltuielii bugetare decât multiplicatorul 

investiției autonome (mai ales în forma sa de inversul înclinației marginale spre economisirea 

brută, așa cum a fost utilizat în prezentul studiu); 

 calcularea separată a multiplicatorilor pentru cheltuiala bugetară structurală (de ex., cheltuieli 

cu investițiile), respectiv pentru cheltuiala bugetară ciclică (de ex., cheltuieli cu protecția 

socială); în felul acesta, aspectele structurale, respectiv ciclice ale „formării” deficitelor 

bugetare ar deveni explicite, nu implicite, așa cum sunt utilizate în studiul de față. 
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