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Deficitul structural – concept (1) 

 Nivelul deficitului bugetar este puternic influenţat de poziţia 
economiei în raport cu ciclul economic 

 Un deficit redus poate ascunde dezechilibre serioase ale poziţiei 
fiscale, în măsura în care se datorează unor creşteri de venituri 
bugetare obţinute pe fondul supraîncălzirii economiei 

 Determinarea deficitului structural implică ajustarea ciclică a 
veniturilor bugetare, eliminându-se componenta generată de  
excesul/deficitul de cerere  

 Rezultatul ajustării oferă o măsură a sustenabililităţii/ 
nesustenabilităţii nivelului total al cheltuielilor publice  

 Analiza dinamicii deficitului structural în corelaţie cu poziţia 
economiei faţă de ciclul economic permite evaluarea măsurii în 
care politica fiscală acţionează ca stabilizator, ori dimpotrivă, în 
sensul exacerbării dezechilibrelor  
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Deficitul structural – concept (2) 

Exemplu: 

 În anii 2007 şi 2008, economia României a crescut cu 6,3% şi 
respectiv, 7,1%, niveluri superioare ritmului de creştere de 
echilibru (situat în jur de 4%)  lărgirea excesului de cerere 
 creştere nesustenabilă a veniturilor 

 Nivelurile efective ale deficitului BGC au fost de 2,5% în 2007 şi, 
respectiv, 5,4% din PIB în 2008 

 Eliminarea componentei ciclice a veniturilor relevă adevărata 
magnitudine a dezechilibrului fiscal  deficite structurale de 
4% (+1,5 pp) în 2007 şi 8,5% (+3,1 pp) din PIB în 2008 situate 
cu mult deasupra celor efective 

 Existenţa unui impuls fiscal pozitiv în prezenţa unei lărgiri  
a excesului de cerere relevă caracterul prociclic al politicii 
fiscale (impulsul fiscal reprezintă diferenţa dintre soldul 
structural al anului anterior şi cel al anului curent) 
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Deficitul BGC şi deficitul structural (2) 

 În perioada 2000-2003, şi în anul 2005, când economia a 

funcţionat sub potenţial, deficitul structural a fost mai redus 

decât cel efectiv 

 Începând din 2004 şi până în 2008, cu excepţia anului 2005, 

deficitul structural a fost mai mare decât cel efectiv, respectiv 

atunci când economia a funcţionat peste potenţial, mai ales în 

perioada 2006-2008, epuizându-se astfel spaţiul fiscal 

 În 2009, când economia funcţionează din nou sub potenţial, 

deficitul structural se situează sub cel efectiv 

 Curbele cu traiectorie relativ similară ale excesului/deficitului de 

cerere, respectiv ale impulsului fiscal, demonstrează caracterul 

prociclic al politicii fiscale în perioada 2000-2009  când PIB-ul 

efectiv se situa sub potenţial se proceda la consolidare fiscală, 

iar când raportul era invers, politica fiscală se relaxa nejustificat  


