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Rezumat 

 

 

Dată fiind vulnerabilitatea României pe durata recentei crize globale economice și financiare, 

a crescut interesul de a identifica modele de politică macroeconomică cu componentă de politică 

monetară şi fiscală de natură a explica evoluția, interdependența şi volatilitatea variabilelor 

macroeconomice reale, precum: PIB-ul, consumul, investițiile, prețurile, rata de dobândă. 

Aceasta a condus la analiza inter-corelată a politicii monetare și fiscale, prin prisma 

instrumentelor de politică monetară- precum rata de dobândă de politică monetară şi a 

instrumentelor de politică fiscală-precum rata taxării capitalului şi a muncii, datoria publică şi 

cheltuielile guvernamentale, care sunt afectate de șocuri necunoscute la momentul deciziei.  

. Astfel, în lucrarea prezentă mi-am propus analiza modului în care politica monetară poate fi 

condusă, în condițiile diferitelor surse de incertitudine a modelului, a parametrilor şi cu privire la 

șocurile economice viitoare.  

Mai exact, în această lucrare am analizat contribuția previziunilor fiscale asupra ratelor taxării 

capitalului și muncii și a cheltuielilor guvernamentale asupra volatilității ciclurilor economice 

într-un model neo-keynesian DSGE.  Mai mult, modelul își propune și analiza interdependentă 

dintre cele două politici: monetară și fiscală. 

Prin descompunerea varianţei erorii de forecast am putut concluziona că previziunea fiscală 

joacă doar un rol limitat pentru fluctuația ciclurilor economice din Romania.  

Contribuția varianţei PIB-ului a fost influenţată preponderent de fluctuația factorului de progres 

tehnologic anticipat cu un an în urmă (4 perioade) (19%), fluctuația factorului de progres 

tehnologic anticipat cu doi ani în urmă (8 perioade) (17%), în timp ce șocurile anticipate ale 

taxării capitalului si muncii au fost responsabile doar pentru  0.86% si 0.33% din totalul 

varianței. 

Politica monetară și cea fiscală nu pot fi analizate decât împreună, în contextul stabilizării 

datoriei publice și a inflației deși numeroase modele descriu inflația ca fiind influențată doar de 

politica monetară ca răspuns al inflației la politica monetară, în timp ce dinamica datoriei publice 

este prezentată ca fiind determinată doar de politica fiscală, deși la echilibru cele două politici 

trebuie să interacționeze. 


