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3. SINTEZA LUCRĂRII 

 

Teza de doctorat realizează o analiză a politicii fiscal-bugetare, precum și a relației dintre 

aceasta și piața de capital. Prin extinderea literaturii de specialitate existente, această lucrare 

întreprinde o analiză a relației dintre politica fiscal-bugetară pentru piețele de capital din regiunea 

Europei Centrale și de Sud-Est, precum și o evidențiere a interdependențelor dintre piețe. Am 



realizat o analiză detaliată a impactului politicii fiscal-bugetare asupra pieței de capital din 

România, concomitent cu evidențierea factorilor care pot determina influențe semnificative.  

În cazul țărilor din regiune, am evidențiat politica fiscal-bugetară și influența acesteia asupra 

performanței pieței de capital din Bulgaria și Slovacia, concluzionând că există o relație 

semnificativă bilaterală. În cazul României, rezultatele confirmă faptul că activele totale, profitul 

net, indicii de lichiditate, rentabilitatea indicelui BET, precum și modificarea cotei de impozitare 

se află în strânsă legătură cu determinarea mărimii dividendelor și cu capitalizarea bursieră, deci 

pot fi luați în calcul ca indicatori de influență în deciziile de politică a dividendelor și în asigurarea 

unui anumit nivel al capitalizării bursiere. Modelele folosite, perioada selectată, variabilele 

selectate și gradul de semnificație, arată că au un impact semnificativ asupra rezultatelor obținute. 

Motivația alegerii acestei teme de cercetare constă în necesitatea unei analize a politicii 

fiscal-bugetare la nivelul piețelor de capital din Europa Centrală și de Sud-Est, cu accent pe cazul 

României, acordând o atenție deosebită interdependenței dintre politica fiscal-bugetară și piața de 

capital, prin evidențierea, de asemenea, a unor factori interni sau externi care pot influența această 

interdependență. Chiar dacă în literatura de specialitate regăsim numeroase studii cu privire la 

analiza politicii fiscale și a politicii fiscal-bugetare în cadrul pieței de capital din alte regiuni – de 

exemplu, din America, din Malaezia, dar și din alte părți ale Europei, există un număr foarte mic 

de studii care să analizeze acest aspect pentru cazul României, mai ales când vine vorba de 

impactul pe care politica fiscal-bugetară îl are asupra pieței de capital.  

Scopul cercetării este reprezentat atât de analiza și estimarea impactului politicii fiscal-

bugetare, cât și a factorilor de influență, precum și a relației dintre politica fiscal-bugetară și 

performanța piețelor de capital. Printr-o analiză regională, s-a realizat identificarea influenței 

politicii fiscal-bugetare asupra performanței pieței de capital și s-a evidențiat interdependența care 

există între acestea, precum și interconectivitatea dintre piețele de capital. Punându-se accent pe 

cazul României, s-a realizat atât identificarea impactului politicii fiscal-bugetare asupra pieței de 

capital, cât și analiza relației dintre factorii interni și externi care pot interveni în momentul în care 

politica fiscal-bugetară influențează piața de capital. 

Acest scop a fost atins pe baza următoarelor obiective specifice: 

✓ analiza reglementărilor principale la nivelul Uniunii Europene cu privire la politica fiscal-

bugetară, precum și a măsurilor luate cu scopul de a promova creșterea performanței pieței 

de capital la nivelul Uniunii;   



✓ analiza literaturii de specialitate cu privire la metodologiile existente, în vederea 

identificării influenței politicii fiscal-bugetare asupra performanței pieței de capital, cât și 

a posibilei influențe a performanței pieței de capital asupra politicii fiscal-bugetare;  

✓ analiza evoluției pieței de capital din Europa Centrală și de Sud-Est, și estimarea și 

identificarea influenței politicii fiscal-bugetare asupra piețelor de capital din regiune;  

✓ analiza răspunsului pieței de capital la un șoc de politică fiscal-bugetară; 

✓ cunatificarea riscului și identificarea interconectivității existente între piețele de capital din 

regiune și influența pe care o are politica fiscal-bugetară în transmiterea riscului de la o 

piață la alta; 

✓ estimarea și identificarea influenței politicii fiscal-bugetare asupra pieței de capital din 

România;  

✓ analiza influenței modificării cotei de impozitare asupra comportamentului de plată a 

dividendelor de către companii listate la Bursa de Valori București; 

✓ estimarea influenței de modificare a cotei impozitului pe dividende și identificarea 

principalilor factori interni și externi cu influență asupra contribuției impactului modificării 

cotei de impozitare asupra politicii de dividende; 

✓ analiza și estimarea influenței de modificare a cotei de impozitare asupra capitalizării 

bursiere pentru companiile listate pe piața de capital din România. 

Metodologia de cercetare are în vedere estimarea influenței politicii fiscal-bugetare asupra 

performanței pieței de capital din Europa Centrală și de Sud-Est, realizată pe baza unor metode și 

modele, cum sunt: modelul de regresie liniară multivariată, VAR (Vector Autoregresiv), precum 

și cauzalitatea Granger. Pentru modelul de regresie liniară a fost utilizată metodologia propusă de 

Laopodis (2007) și Dornean (2014), prin care am dorit să estimăm impactul politicii fiscal-

bugetare asupra performanței pieței de capital, măsurată prin rentabilitatea bursieră, având ca 

proxy veniturile și cheltuielile publice. 

În cadrul abordării modelului de regresie, pentru date panel, s-a utilizat metodologia 

propusă de Dragotă et al. (2009), în care coeficienții de regresie s-au calculat prin metoda de Cross-

section, care a adus o corecție erorilor standard aferente panelului. De asemenea, s-a luat în 

considerare și metodologia propusă de Lintner (1956), în care politica de dividende depinde de 

rata de creștere a dividendelor și de sustenabilitatea veniturilor realizate.  



Pe baza metodologiei VAR, am analizat cum performanța pieței de capital răspunde la un 

șoc de politică fiscal-bugetară. Aplicarea metodei VAR poate restricționa matricea de covarianță 

a reziduurilor cu formă redusă pentru a obține funcții de răspuns la impuls, care pot fi interpretate 

din punct de vedere economic. 

Pentru cauzalitatea Granger am folosit metodologia propusă de Granger (1969) și Billio et 

al. (2012) prin metoda rolling window, pentru un număr de 250 de observații fiecare fereastră, 

ceea ce înseamnă un an de tranzacționare, luând în considerare numai cauzalitatea Granger 

semnificativ la 1%. Această modalitate de estimare a fost realizată pentru a estima interconexiunea 

dintre piețele de capital.  

În același timp, printr-o relație liniară am dorit să subliniem evoluția interconectivității 

dintre politica fiscal-bugetară și riscul piețelor bursiere în timpul perioadei de criză financiară. 

Astfel am construit un model de regresie între politica fiscal-bugetară (proxy: veniturile 

guvernamentale și cheltuielile guvernamentale) și riscul pe piața de capital (proxy: gradul de 

cauzalitate Granger). 

Această teză de doctorat este structurată în trei capitole urmate de concluzii, prin care se 

analizează într-o manieră detaliată toate obiectivele specifice menționate anterior și se oferă o 

imagine clară a politicii fiscal-bugetare și a relației dintre politica fiscal-bugetară și performanța 

pieței de capital, în țările din Centrul și Sud-Estul Europei și în special în România. 

În primul capitol al lucrării – Politica fiscal-bugetară în Uniunea Europeană – se 

realizează o documentare în ceea ce privește primii pași de a crea o politică fiscal-bugetară cât mai 

solidă în cadrul Uniunii Europene, continuând cu o identificare a principalelor măsuri prevăzute 

în Pactul de Stabilitate și Creștere (PSC) luate pentru a oferi o bună coordonare a acestor politici 

la nivelul Uniunii, care au un rol important în stimularea creșterii economice (reflectată în bugetele 

publice), dar și în creșterea încrederii investitorilor străini de pe piața de capital din Uniunea 

Eropeană. În literatura de specialitate conceptul de politică fiscală a fost de multe ori asociat cu 

bugetele publice, veniturile și cheltuielile guvernamentale, precum și cu datoriile publice. Acest 

concept facilitează identificarea principalelor măsuri luate la nivel european, printr-un control 

periodic asupra bugetelor anuale, realizat de către Comisia Europeană, având o influență 

importantă asupra politicii fiscal-bugetare și asupra economiilor statelor membre.  

Al doilea capitol – Politica fiscal-bugetară și performanța pieței de capital – prezintă pe 

lângă argumentele teoretice din literatura de specialitate referitoare la relația dintre politica fiscal-



bugetară și performanța pieței de capital, și analiza detaliată a relației dintre politica fiscal-bugetară 

și performanța pieței de capital. Mai mult, pe baza interdependențelor existente între piețele de 

capital din regiune analizate, se va face referire la politica fiscal-bugetară, ca un posibil instrument 

care poate cauza transmiterea riscului din piața de capital, de la o piață la alta. În acest sens, s-a 

utilizat metodologia propusă de Laopodis (2007) și Dornean (2014). Această analiză va fi aplicată 

pentru țările din regiune, din Centrul și Sud-Estul Europei, pentru perioada 2002-2016, pentru a 

vedea momentele înainte de aderare în UE, precum și înainte și după criza financiară, folosind ca 

proxy de politică fiscal-bugetară veniturile și cheltuielile guvernamentale. În cazul 

interdependenței dintre piețele de capital am folosit metodologia propusă de Granger (1969) și de 

Billio et al., (2012), folosind ca proxy al riscului de pe piața de capital gradul de cauzalitate 

Granger. Pentru a înțelege foarte bine relația dintre indicatori, analiza este bidirecțională: se 

analizează atât efectele politicii fiscal-bugetare asupra performanței pieței de capital, cât și efectele 

performanței pieței de capital asupra politicii fiscal-bugetare.  

Cel de-al treilea capitol – Impactul politicii fiscal-bugetare asupra performanței pieței de 

capital – Cazul României – are ca obiectiv estimarea influenței politicii fiscal-bugetare, special 

pentru piața de capital din România. Pentru a puncta mai detaliat această influență am analizat 

evoluția dividendelor plătite de către companiile listate la Bursa de Valori București în funcție de 

evoluția cotei impozitului pe dividend. Pe baza variabilelor financiare înregistrate de către 

companii vom prezenta câteva momente care au avut un impact semnificativ în ceea ce privește 

influența modificării cotei de impozitare asupra politicii de dividende și de asemenea asupra 

capitalizării bursiere. Pentru a realiza această analiză s-a utilizat metodologia propusă de Dragotă 

et al. (2009) și Lintner (1956), folosindu-se două tipuri de ecuații: o dată luăm în considerare doar 

impactul variabilelor financiare și a rentabilității BET și în a doua fază cuprindem și variabila taxă, 

ca o variabilă dummy, pentru a urmări dacă aceste variabile interne sau externe au avut într-adevăr 

un impact asupra dividendelor și asupra capitalizării bursiere.      

Analiza influenței politicii fiscal-bugetare asupra performanței pieței de capital și 

identificarea factorilor de influență constituie un demers foarte important, atât pentru autoritățile 

centrale, pentru a ține cont de principalii factori în elaborarea unor reglementări specifice, cât și 

pentru echipele manageriale ale companiilor analizate, listate pe piața de capital, care de asemenea, 

trebuie să țină cont de acești factori atunci când iau decizii în vederea realizării obiectivelor 

propuse. 



Din rezultatele obținute am concluzionat că o disciplină mai slabă în domeniul fiscal-

bugetar poate pune în pericol stabilitatea monedei europene, și prin urmare poate afecta încrederea 

investitorilor de a investi în piețele UME. Pe de altă parte, când o țară împrumută excesiv, alocarea 

resurselor se face mai degrabă pentru a plăti dobânzile mari decât pentru a genera mai multe 

investiții publice.  

 Având în vedere că aceste constrângeri fiscal-bugetare au efecte pozitive și negative asupra 

membrilor Uniunii, noile măsuri PSC au avut în vedere constrângeri cu privire la politica fiscal-

bugetară (exprimate în funcție de indicatori de performanță fiscal-bugetară – deficitul bugetar și 

datoriile), și crearea unui cadru de supraveghere fiscală integrat și solid pentru rezolvarea 

problemelor la nivelul UME, precum și la nivelul întregii UE. Pentru acest lucru, a fost nevoie de 

consolidare fiscal-bugetară și de o îmbunătățire a calității finanțelor publice, ca o condiție esențială 

pentru restabilirea creșterii economice.  

Noțiunea de politică fiscal-bugetară are în vedere cheltuielile și veniturile guvernamentale, 

urmărindu-se asigurarea unui echilibru la nivelul bugetului de stat. De aceea, putem să afirmăm că 

la baza unei bune stabiliri a acestor politici stă o bună coordonare și urmărirea cu corectitudine a 

constrângerilor fiscal-bugetare prevăzute în Pactul de Stabilitate și Creștere. Sustenabilitatea 

acestor măsuri de politică fiscal-bugetară are în vedere creșterea economică, care poate afecta 

creșterea capitalului public/privat, ca o politică de influență asupra ințiativelor de investiții. 

 Plecând de la ideea asigurării unei discipline fiscal-bugetare cu impact asupra investițiilor 

de pe piața de capital, am continuat cercetările cu analiza a 6 țări din Centrul și Sud-Estul Europei, 

Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.  

 Prin modelele de regresie multivariate estimate, am determinat că doar pentru Bulgaria și 

Slovacia există o relație bilaterală între politica fiscal-bugetară și rentabilitatea pieței de capital. 

Pentru Polonia și România s-a evidențiat că doar rentabilitatea pieței de capital influențează 

politica fiscal-bugetară, ceea ce înseamnă că există o relație unilaterală pentru aceste țări. În cazul 

Ungariei și Republicii Cehe, chiar dacă în perioada analizată s-au înregistrat unele schimbări în 

valoarea cotei impozitului pe venitul personal și în cea a cotei impozitului pe profit, efectul acestor 

modificări nu este semnificativ pe piața de capital.  

 Funcția de răspuns la șoc a scos în evidență, de asemenea, influența pe care politica fiscal-

bugetară, reprezentată de cheltuielile și veniturile publice, o are asupra performanței pieței de 

capital. Rezultatele obținute sunt similare cu cele explicate mai sus. Astfel, în Bulgaria și Slovacia 



s-a înregistrat o scădere a performanței pieței de capital pe măsură ce statul a cheltuit mai mult 

pentru a face investiții publice.  

 În România și Polonia au scăzut veniturile guvernamentale. Veniturile de pe piața de 

capital sunt afectate de impozitele plătite pentru veniturile realizate, și, ținând seama de cotele de 

impozitare care au fost diminuate, influența asupra performanței pieței de capital a fost una 

pozitivă. Pe de altă parte, cele două țări nu au majorat cheltuielile pentru investiții publice, 

deoarece, pe de o parte, sectorul privat compensează acest lucru, iar pe de altă parte, statul 

păstrează un nivel de impozitare mai scăzut, în scopul de a menține eficiența performanței pieței 

de capital. 

 Propagarea crizei financiare a scos în evidență interconectivitatea dintre piețele bursiere; 

riscul a fost transmis de la o piață la alta, influențând negativ nivelul investițiilor de pe piețele 

bursiere afectate de criză, ceea ce a influențat luarea unor măsuri la nivel european pentru 

promovarea investițiilor, prin prevederi în PSC.    

Estimarea modelelor de regresie între politica fiscal-bugetară și riscul sistemic de pe piața 

de capital a evidențiat faptul că politica fiscal-bugetară are un efect semnificativ asupra acestuia 

pe toate piețele de capital din regiune, ca urmare a răspândirii riscului. Ungaria și Slovacia, prin 

politicile de creștere a cheltuielilor publice pentru creșterea investițiilor publice, pot determina o 

creștere a riscului sistemic pe piața de capital, în timp ce Bulgaria, Republica Cehă, Polonia și 

România, prin creșterea investițiilor de pe piața de capital, determină creșterea performanței pieței 

și ca urmare o scădere a riscului sistemic de pe piață. Pe de altă parte, în Bulgaria, Cehia, Polonia, 

Slovacia și România, cota impozitui pe venit a determinat o creștere a veniturilor publice, ceea ce 

duce la o creștere a riscului sistemic de pe piață. Rezultate similare s-au obținut în urma analizei 

efectelor riscului sistemic asupra politicii fiscale. 

 Analizele au subliniat că politica fiscal-bugetare este în măsură să influențeze în mod 

negativ din punct de vedere statistic performanța pieței de capital din România, și, pe de altă parte, 

cheltuielile guvernamentale, sunt afectate negativ de performanța pieței de capital din anul 

anterior. Investițiile private au crescut, ceea ce a avut un impact negativ asupra cheltuielilor publice 

din România. Explicația este dată de faptul că sectorul privat a devenit mai performant, ceea ce a 

însemnat o creștere a locurilor de muncă pe piața românească. Se înregistrează o scădere a 

cheltuielilor publice, având în vedere că investițiile publice sunt mai puțin necesare, fiind 

compensate de cele din sectorul privat. În ultimii ani, România a înregistrat creșterea cea mai mare 



din UE (de 3.9% în 2015 și 4.8% în 2016), ceea ce dovedește faptul că s-a înregistrat o scădere a 

cheltuielilor cu investițiile și au fost atrași investitori străini de a investi pe piața de capital din 

România.  

 Deoarece a rezultat că politica fiscal-bugetară din România poate influența performanța 

pieței de capital, a fost necesar să se analizeze această legătură luând în calcul în mod mai detaliat 

instrumentele de politică fiscal-bugetară care pot afecta în mod direct această piață. 

Cu cât este mai rentabilă piața de capital, cu atât cheltuielile publice scad, deoarece o parte 

dintre ele vor fi compensate de către taxele pe câștigurile crescute de pe piață, ca rezultat al creșterii 

performanței sectorului privat. O creștere a cotei de impozitare influențează veniturile publice 

colectate din bugetul de stat, precum și cheltuielile publice cu investițiile, și mai ales investițiile 

pe piața de capital. Pentru a realiza această analiză, am extins studiile, analizând impactul pe care 

îl are modificarea cotei impozitului pe dividend asupra comportamentului companiilor de a plăti 

dividende. Analiza a fost realizată pentru un număr de 59 de companii listate la Bursa de Valori 

București.  

Testul t-Student (“paired sample t-test”) a dovedit că există o diferență mare și 

semnificativă din punct de vedere statistic între dividendele plătite pentru 2015 și cele plătite 

pentru 2014, doar în cazul companiilor care au plătit mai multe dividende pentru 2015 în 

comparație cu 2014 (în această situație sunt doar 14 companii). Veniturile nete ale acționarilor din 

aceste 14 companii au crescut din două cauze: datorită scăderii impozitelor totale plătite și prin 

creșterea venitului brut. În același timp, în cazul companiilor care au înregistrat o scădere a 

dividendelor plătite în 2015 (12 companii), a rezultat că s-a preferat să nu se plătească dividende 

datorită unor factori interni sau externi.   

Am concluzionat că impactul modificării cotei impozitului pe dividende asupra 

dividendelor plătite de către companii este semnificativ și este influențat de acești factori luați în 

considerare. Comportamentul de plată a dividendelor de către companiile de pe piața de capital 

din România este influențat de veniturile fiscale în mod direct, fiind o informație financiară directă 

înainte de a decide plata dividendelor. De asemenea, activul total, care este o resursă financiară 

prin care companiile pot genera beneficii economice în viitor, și indicele de lichiditate, care arată 

diponibilitatea în lichidități a companiilor, au un impact negativ asupra ințiativelor de plată a 

dividendelor chiar și în cazul în care scade impozitul pe dividende, deoarece se preferă ca aceste 



resurse să fie utilizate pentru a investi mai degrabă decât pentru a plăti dividende, crescând astfel 

posibilitatea de a obține venituri mai mari în viitor,  

Deci, companiile listate la BVB nu decid neapărat să plătească dividende în momentul în 

care intră în vigoare o scădere mare a cotei de impozitare, întrucât trebuie să decidă să procedeze 

în conformitate cu obiectivele lor principale. Deoarece realizează venituri mai mari datorită 

scăderii cotei de impozitare, trebuie să se decidă unde să fie alocate aceste venituri în funcție de 

nevoile sau interesele lor: de a genera mai multe investiții, de a investi în companie, de a-și plăti 

datoriile etc., sau de a plăti dividende acționarilor. 

Estimând modelele de regresie, pentru același număr de companii, în cazul impactului 

modificării cotei de impozitare în 2015 asupra capitalizării de piață, am evidențiat că influența este 

semnificativă, la un prag de semnificație de 1%. Când spunem capitalizare bursieră, trebuie să 

luăm în considerare prețul și numărul de acțiuni tranzacționate; de aceea, modificarea impozitului 

pe dividende va avea un impact direct asupra prețurilor acțiunilor și, prin urmare, una indirectă 

asupra capitalizării pieței. 

Astfel, decizia privind politica de plată a dividendelor poate fi explicată prin modificarea 

impozitului pe dividende și, de asemenea, prin sustenabilitatea veniturilor; situația poate fi diferită 

dacă se au în vedere alte obiective ale companiilor. În momentul în care companiile din diferite 

motive decid să genereze mai multe investiții, acest lucru se va reflecta în creșterea prețului și ca 

urmare în creșterea capitalizării bursiere.  

Rezultatele au confirmat că veniturile acționarilor sau comportamentul companiilor la plata 

dividendelor sunt influențate pe două căi: prin majorarea venitului brut și, de asemenea, prin 

scăderea cotei de impozitare a dividendelor.  

Având în vedere că scăderea dividendelor plătite, în special atunci când se introduce o 

reducere a impozitului pe dividende, determină o scădere foarte mare a veniturilor acționarilor în 

viitor, concluziile sunt utile pentru a fi luate în considerare în practică de către factorii de decizie 

ai companiilor, atunci când scade impozitul pe dividende. Astfel, este recomandabil pentru 

companii să plătească dividende acționarilor mari, cărora le trebuie acordată o atenție deosebită, 

pentru a-i menține în calitate de acționar și astfel pentru a genera mai multe investiții în viitor și 

pentru a crește capitalizarea bursieră (este necesar un echilibru între a investi, în detrimentul unor 

dividende mai mari, și a plăti dividende mari, lăsând acționarii să investească în viitor).  



În concluzie, rezultatele noastre au arătat faptul că o modificare a cotei impozitului pe 

dividende poate avantaja companiile în două direcții: pe de o parte, acestea pot plăti dividende, iar 

pe de altă parte, pot genera mai multe investiții și profita astfel mai mult de cererea crescută de pe 

piață. În acest fel, se obțin mai multe venituri colectate în bugetul de stat provenite din activități 

de tranzacționare la bursă, ceea ce, poate influența creșterea veniturilor publice și scăderea 

cheltuielilor publice, semnificând o creșterea a sustenabilității politicii fiscal-bugetare, reflectată 

în creșterea performanței pieței de capital.  

 


