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REZUMAT 

 

Teza de față analizează evoluția descentralizării fiscale în istoria recentă a României fiind în mod 

particular orientată pe beneficiile economice generate la nivel local și pe costurile politice atașate. În 

prima parte a tezei este prezentată o analiză critică a beneficiilor și a efectelor nedorite ale 

descentralizării precum și o serie de modele de descentralizare utilizate în câteva țări similare României 

din anumite puncte de vedere. Pentru contextualizare, teza face o analiză detaliată a evoluțiilor istorice 

și a situației curente în ceea ce privește descentralizarea în România. Beneficiile economice au fost 

evaluate folosind un model econometric care testează relația dintre nivelul de descentralizare fiscală și 

creșterea economică la nivelul celor 42 de județe ale României, inclusiv București, între anii 2000 și 

2015. Rezultatele sugerează că actualul sistem de descentralizare fiscală nu a generat creștere 

economică la nivel local deoarece cheltuielile și veniturile publice nu au fost alocate în mod 

corespunzător între guvernul central și autoritățile locale. Cu toate acestea, o creștere a autonomiei 

fiscale la nivel local ar putea genera o creștere economică semnificativă. Costurile politice sunt analizate 

prin prisma datelor obținute în cadrul unui experiment sociologic, aplicat în cele mai mari două orașe 

ale României, respectiv București și Cluj-Napoca. Rezultatele sugerează faptul că populația susține 

descentralizarea fiscală într-o măsură mai scăzută decât susține descentralizarea politică. Ambele 

reforme par a fi mai populare în zonele cu o eterogenitate etnică mai mare. Rezultatele sunt foarte 

importante pentru practicienii români care trebuie să găsească un echilibru în implementarea reformei 

astfel încât, pe de o parte, să maximizeze beneficiile economice dar, pe de altă parte, să respecte 

preferințele cetățenilor. Teza de față este printre primele studii de acest fel făcute în România și poate 

deschide calea pentru o dezvoltare a cercetării empirice în domeniul descentralizării fiscale și efectele 

acesteia la nivel național. 
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