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Abstract
Această lucrare realizează o analiză statistică a dinamicii ciclurilor electorale din România.
Perioada studiată începe în 2001 şi durează până la începutul anului 2013 (frecvenţă
trimestrială). Pentru a determina aceste tendinţe economico-electorale, au fost folosite două
variabile: dinamica cheltuielilor guvernamentale şi totalul încasărilor din taxe şi contribuţii
sociale la bugetul de stat. Rezultatele preliminare au arătat faptul că nu există o strânsă
legătură între momentele în care există alegeri şi dinamica acestor două variabile.
Cuvinte cheie: cicluri electorale, cheltuieli guvernamentale, taxe.
Coduri JEL : E62, D72, H20.

1. Studiul literaturii de specialitate
În literatura de specialitate a fost evidenţiată încă de acum câteva decenii o legătură
funcţională între ciclurile economice şi ciclurile politice. Această legătură pune în evidenţă
modul în care partidele aflate la putere pot influenţa ciclurile economice prin măsurile de
politică fiscală, bugetară şi monetară pe care le generează şi adoptă, în funcţie de calendarul
electoral. În rândul comunităţii ştiinţifice, două probleme esenţiale privind acest subiect au
stârnit interesul: evoluţia politicii fiscale în vecinătatea alegerilor şi beneficiul electoral al unor
strategii de asemenea natură.
Alesina şi Roubini (1992), în prima parte a lucrării lor, explică de ce există două
modele de cicluri politico-economice, prin prisma modelelor de comportament ale politicienilor
care le guvernează: cicluri oportuniste şi cicluri partizane. În modelele de tip oportunistic,
politicienii au ca scop în sine maximizarea popularităţii şi a probabilităţii unei viitoare realegeri. În modelele de tip partizan, politicienii iau decizii în conformitate cu doctrina după
care se ghidează şi favorabile propriilor grupuri de suport, după cum descriu cei doi autori
amintiti mai sus.
Au existat două etape importante în literatura ştiinfică-economică, în care au fost
descrise aceste cicluri politico-economice. Prin urmare, prima fază a început la mijlocul anilor
‘70, când Nordhaus (1975) şi Lindbeck (1976) au descris ciclurile ―oportunistice‖, iar Hibbs
(1977) a descris modelul ―partizan‖. Aceste modele împărtăşesc un model al ―pre-aşteptărilor
raţionale‖ în cadrul unei economii şi au ca punct de plecare curba lui Phillips. Ciclul politic de
afaceri al lui Nordhaus spune că va exista o creştere economică înaintea pragului electoral şi
o reducere a şomajului, completată de o inflaţie crescută şi o recesiune post-electorală,
indiferent de culoarea şi doctrina politică. Modelul partizan al lui Hibbs conţine diferenţe
sistematice şi permanente (Alesina şi Roubini, 1992) în mixul inflaţie-şomaj, ponderile fiind
alese de diferitele partide politice, în funcţie de doctrina după care aceştia se ghidează. De
exemplu, înaintea alegerilor, în modelul partizan, partidele de stânga vor alege reducerea
şomajului, în detrimentul inflaţiei, pe când partidele de dreapta aleg reducerea inflaţiei, cu
preţul unei potenţiale creşteri a şomajului, conform curbei Phillips.
Ulterior, preocuparea pentru acest subiect a scăzut în cercurile ştiinţifice, până spre a
doua jumătate a anilor ‘80. Astfel, Cuckierman şi Meltzer (1986), Rogoff şi Sibert (1988),
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Persson şi Tabellini (1990), Rogoff (1990) au propus modelele de tip oportunistic, raţional.
Alesina introduce o abordarea de tip partizan, raţională. Principalul element de noutate adus
de această abordare, care ia în considerare şi raţionalitatea, este acela că reduce durata şi
regularitatea acestor cicluri, cu toate că nu le elimină complet.
Alessina (1987), prin modelul său de ciclu politico-economic propune un electorat
perfect informat, capabil să raţionalizeze schimbările socio-economice şi partide care sunt
dispuse să facă tot posibilul pentru a-şi respecta doctrina, indiferent de perioada pe care o
traversează. Partidul cu cei mai mulţi electori va fi acela care va reuşi să ajungă la un
maximum de utilitate prin politicile pe care le va genera. La un nivel teoretic, ciclurile politicobugetare pot apărea din cauza fenomenului de hazard moral, aşa cum precizează Besley şi
Case (1995) sau din cauza selecţiei adverse, după cum constată Rogoff şi Sibert (1988).
Privind de pe partea cealaltă a baricadei, din punct de vedere al comportamentelor
alegătorilor, au fost identificate două tipologii, conform lui Talpoş şi Avram (2011): electorat
naiv şi electorat sofisticat.
Conform aceloraşi autori, electoratul naiv este acela care are următoarele
caracteristici: decide dintr-un prim nivel emoţional, are memorie scurtă şi este sensibil la ―mita
electorală‖ care apare în preajma alegerilor, pe când electoratul sofisticat este capabil să
decidă la nivel raţional şi să evalueze comportamentul ulterior al aleşilor, ţinând seama de
obiectivele declarate în campanie, şi realizate în anii următori.
Prin urmare, cele două categorii de cicluri politice economice, partizane şi
oportuniste, aşa cum au fost ele dezvoltate în literatura de specialitate, tradiţionale şi
raţionale, puse în legătura cu tipologiile electorale, pot fi reprezentate prin următoarea
matrice, conform lui Jula (2009).
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2. Dinamica ciclurilor fiscal-electorale în economiile în
curs de dezvoltare
Printre cei care studiază acest subiect, există o vastă discuţie referitoare la
diferenţele care există între modul în care apar aceste cicluri în ţările dezvoltate, faţă de
economiile în curs de dezvoltare. Acest lucru intervine din lipsa unor studii pertinente şi
concludente, efectuate pe ţările cu economii mai puţin dezvoltate. Shi şi Svensson (2006)
reuşesc să reducă acest minus, printr-un studiu realizat pe un panel de 86 de ţări şi o
perioadă de 21 de ani (1975-1995). Rezultatele studiului au arătat că într-adevăr există
diferenţe între modul în care apar ciclurile în economiile dezvoltate şi cele mai puţin
dezvoltate, precum si in ceea ce priveste amplitidunile acestora. În economiile cu un grad
ridicat de dezvoltare, ciclurile fiscal-electorale sunt aproape inexistente, pe când în ţările în
curs de dezvoltare acestea se resimt din plin, având o amplitudine mai mare. Cei doi
cercetători au evidenţiat faptul că deficitul bugetar creşte cu aproximativ 1% din PIB în
preajma alegerilor, in tarile in curs de dezvoltare.
Aceiaşi autori au observat că pregătirile pentru alegeri, din punct de vedere al politicii
fiscale, apar generalizat în economiile în curs de dezvoltare (Shi şi Svensson, 2006). Astfel,
Ebeke şi Olcer (2013), în cercetarea lor explică de ce în ţările cu un venit redus,
comportamentul fiscal în preajma alegerilor se poate sintetiza astfel: guvernul cheltuieşte
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foarte mult înaintea alegerilor, pentru ca după alegeri să urmeze o austeritate
dizabilitantă.Aceste economii au în comun slaba capacitate instituţională şi transperenţa
bugetară redusă. Caracteristici de acest fel împing de cele mai multe ori spre un
comportament oportunist politicienii autohtoni, utilizând pârghiile fiscale pentru a fi realeşi.
Unul dintre principalele riscuri la care se expun economiile cu un venit redus, prin
acest comportament, este epuizarea rezervelor sau amortizoarelor bugetare. Lipsa acestor
rezerve limitează capacitatea sistemului economic al ţării în cauză de a face faţă şocurilor
externe, precum creşterea preţului la mărfuri (ex: combustibili, cereale etc.).
Aceeaşi autori, Ebeke şi Olcer (2013), în urma realizării unui studiu econometric pe
60 de ţări cu un venit redus, pentru perioada 1990 – 2010, au constatat faptul că guvernul are
tendinţa de a creşte cheltuielile guvernamentale cu un 0.8 puncte procentuale din PIB. Ca un
rezultat direct al acestor practici, deficitul se va mări, iar anii post-electorali vor fi caracterizaţi
de eforturi de a reconstrui rezervele fiscal-bugetare. De asemenea, în studiul celor doi autori
este adus la cunoştiinţă faptul că investiţiile publice vor scădea cu 0.5 puncte procentuale
după desfăşurarea procesului electoral. Această consolidare fiscală poate încetini procesul
de creştere economică.
Un alt aspect foarte important supus dezbaterii, este acela al taxelor şi al impunerii
fiscale. În anii de după alegeri, taxele vor creşte în aceste ţări, dar din păcate într-un mod
care poate dăuna economiei. Analizând structura colectării taxelor, cei doi economişti de la
FMI au sesizat că principalele taxe crescute vor fi cele comerciale (importuri şi exporturi).
Creşterea acestor taxe va cauza o scădere a competitivităţii economice şi în consecinţă va
afecta creşterea economică. Un ultim efect sesizat de cei doi autori este amânarea
acordurilor cu FMI, în aceste economii, până după alegeri. Acest fapt intervine din cauza
caracterului constrictiv al acestor acorduri. Dar, cu toate acestea, din nefericire, nici acordurile
cu FMI, nici acţiunile legislative menite să menţină comportamentul fiscal în limite normale, nu
pot ţine locul devotamentului politic.
În următoarea secţiune a acestei lucrări vom analiza evoluţia acestor cicluri fiscalelectorale în economia României şi impactul acestora asupra cheltuielilor guvernamentale.

3. Evoluţia cheltuielilor guvernamentale în România din
perspectiva ciclului politico-economic oportunist
raţional.

Această analiză se axează pe studiul evoluţiei cheltuielilor bugetare. Numeroase cercetări în
domeniu constată că ciclurile electorale au ca determinantă politica fiscală (Drazen, 2000). În
literatura de specialitate, acest fenomen a devenit un postulat din cauza politicienilor care
folosesc politica fiscală drept armă în apropierea alegerilor, mai ales în ţările în curs de
dezvoltare, în aşa numitele noi democraţii (Block, 2002). Există mai multe explicaţii de tip
cauzal, identificate pentru acest mecanism şi pentru răspunsul pozitiv al electoratului în faţa
politicienilor:
votanţii raţionali răspund unei expansiuni fiscale pre-electorale, pentru că pe fondul
informaţiei asimetrice, această expansiune fiscală ar putea semnala anumite
abilităţi/capacităţi necesare pe care decidenţii de politici le-ar putea avea;
votanţilor le plac taxele reduse şi cheltuielile guvernamentale crescute şi, prin urmare,
politicienii oportunişti se vor folosi de această preferinţă pentru a-şi creşte probabilitatea de a
fi realeşi.
ultima explicaţie ar putea fi aceea că populaţia preferă bunăstarea, iar pe fondul unei
expansiuni fiscale, creşterea economică poate fi obţinută şi calitatea vieţii ar putea fi
îmbunătăţită.
O înţelegere mai profundă a ciclului politico-bugetar relevă faptul că politicienii refac
compoziţia cheltuielilor bugetare pentru a favoriza proiecte care au un grad mai mare de
vizibilitate în preajma alegerilor, după cum explică Rogoff (1990), în modelul său.
Prin urmare, am decis ca în această lucrare să analizăm elementele definitorii ale acestui
model şi să testăm dacă acestea apar şi la nivelul economiei României. Pentru a analiza
evoluţia şi impactul acestor cicluri fiscal-politice asupra cheltuielilor guvernamentale am
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recurs la o analiză statistică, de tip grafic. Seriile de date au fost preluate de pe site-ul
Eurostat, site-ul Băncii Mondiale, iar o bună parte din ele provin din estimări proprii.
Graficul următor analizează evoluţia cheltuielilor guvernamentale în România pentru
perioada 2001-2012. Seria de date a fost ajustată cu inflaţia, având ca an de referinţă anul
2005. Unităţile folostie în estimări sunt milioane lei. Frecvenţa datelor este trimestrială. De
asemenea, graficul mai conţine şi o dreaptă a trend-ului, care a fost obţinută prin aplicarea
unui filtru Hodrick-Prescott (coeficientul de smoothing este de 50).
Figure 1
Evoluţia cheltuielilor guvernamentale 2001- 2012

Sursa datelor procesate: World Bank
După cum se poate observa, cheltuielile guvernamentale au avut un trend crescător.
Pentru a înţelege mai bine evoluţia acestora, am recurs la un grafic în care am introdus seria
de date compusă din variaţia procentuală a cheltuielilor guvernamentale.
Figure 2
Variaţia procentuală a cheltuielilor guvernamentale

Sursa datelor procesate: World Bank
Am ales drept puncte de referinţă în graficul de mai sus momentele în care au fost
alegeri parlamentare, 2004q4, 2008q4 şi 2012q4. Din acest grafic se vede că nu au existat
diferenţe foarte mari în ritmul de creştere al acestei variabile pentru perioadele în care au
existat alegeri, cu toate că, în trimestrul al patrulea al fiecărui an există o tendinţă naturală de
a creşte cheltuielile guvernamentale, tocmai pentru ca sumele care nu au fost cheltuite la timp
să nu se întoarcă la trezorerie.
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Figure 3
Totalul încasărilor din taxe şi contribuţii sociale (% PIB)

Sursa datelor procesate: Eurostat
În figura 3, am realizat o analiză grafică pe o altă variabilă foarte importantă, care se
ia în calcul atunci când se discută despre ciclurile politico-economice. Aşa cum ne spune
modelul oportunist-raţional, corelat cu un nivel ridicat al cheltuielilor guvernamentale, înaintea
alegerilor ar trebui să existe şi un nivel mai scăzut al taxelor, astfel încât politicienii oportunişti
să fie realeşi. Din cauza disponibilităţii datelor, am ales pentru procesare seria Eurostat
intitulată Totalul încasărilor din taxe şi asigurări sociale, exprimată ca pondere din PIB,
conform următorului tabel:
Tabelul nr. 1
Totalul încasărilor din taxe şi asigurări sociale (%PIB)
An

Taxe

2004

27.7

2005
2006
2007

28.5
29.2
29.8

2008
2009
2010
2011

28.8
27.7
27.6
28.5

2012

28.5

Sursa datelor: Eurostat

Anul 2004 a fost un an electoral într-adevar, iar ponderea acestor încasări a fost
foarte mică. În 2008 a urmat o altă scădere a acestor încasări la bugetul de stat, an care de
asemenea a fost an electoral. Pentru anul 2008, o altă cauză pentru reducerea acestor sume
ar putea fi debutul crizei economice. După cum se vede din tabelul de mai sus, anii 2009 şi
2010 au fost foarte slabi pentru bugetul stat, facându-se simţite cu adevărat efectele crizei.
Comparând anul 2011 cu anul 2012, reiese faptul că nivelul încasărilor din taxe a fost
constant de la un an la altul, neexistând practic nicio legătură cu faptul că ultimul an al seriei
de date a fost un an electoral.
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4. Concluzii şi dezvoltări ulterioare
Corelând aceste două aspecte definitorii ale modelului propus de Rogoff (1990),
evoluţia cheltuielilor bugetare şi evoluţia taxelor, atât pre-electoral, cât şi post-electoral, reiese
faptul că această tipologie de cicluri nu este clar definită la nivelul economiei româneşti,
raportandu-ne la mişcările politice.
Ca direcţii viitoare de cercetare, alte modele explicitate în literatura de specialitate,
care studiază aceste tipuri de cicluri, vor fi analizate pentru economia României. În acest
moment, se află în lucru un sistem de tip ―fuzzy logic‖, care ia ca variabile de intrare
cheltuielile guvernamentale şi numărul de luni rămase până la alegeri (luate sub formă de
intervale, astfel încât să corespundă metodologiei utilizării sistemelor fuzzy, care utilizează
variabile lingvistice), iar ca output - să redea mărimea deficitului guvernamental, în funcţie de
condiţiile folosite.
Mulţumiri. ,,Această lucrare/articol a beneficiat de support financiar prin proiectul ,,Rute de
excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală – READ”, Contract nr.
POSDRU/159/1.5/S/137926, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.‖.
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