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INTRODUCERE
Motivația alegerii temei, noutate, actualitate și importanță
Creșterea economică sustenabilă reprezintă un subiect de interes, situat în centrul
agendei de dezvoltare în Uniunea Europeană și pe plan internațional. Creșterea economică
apare atunci când producția reală înregistrează ritmuri de creștere. Însă, întrebarea este: cum se
poate realiza creștere economică fără a compromite calitatea vieții și a mediului, în prezent și
mai ales în viitor?
Alegerea temei de cercetare este motivată de preocupările actuale privind îndeplinirea
obiectivelor de dezvoltare durabilă, dintre care, mai problematică este creșterea economică
sustenabilă. Impactul negativ asupra mediului, decalajele mari teritoriale de infrastructură
(chiar și în cadrul unei țări) și nivel de trai atrag o răspundere mai mare a guvernelor și implică
investiții publice de calitate. Criza pandemică actuală a demonstrat acest lucru.
Există numeroase contradicții între literatura econometrică, care măsoară din punct de
vedere cantitativ impactul investițiilor publice asupra creșterii economice, și literatura amplă a
ghidurilor de politici publice, care estimează decalajele de infrastructură și oferă îndrumare
pentru realizarea investițiilor publice necesare în diferite sectoare.
La nivelul cercetării științifice și doctorale în general, impactul investițiilor publice
asupra creșterii economice sustenabile în cadrul amplu al Agendei 2030 pentru dezvoltare
durabilă este puțin investigat, aspect care conferă noutate și interes temei de cercetare abordate.
Caracterul de originalitate și noutate este completat prin realizarea unui studiu practic în țările
emergente din zona Europei Centrale și de Est din UE, care își propune să aducă clarificări
fundamentate și să complinească deficitul existent în literatură cu privire la această categorie
de țări, în contextul sustenabilității.
Demersul științific propus se departajează astfel de alte studii, prin abordarea efectului
investițiilor publice asupra creșterii economice în contextul actual al sustenabilității. În 2019,
prin Pactul Ecologic European, Comisia Europeană declară ambiția UE până în anul 2050 de a
fi prima în lume care atinge neutralitatea climatică. Având în vedere importanța sustenabilității,
este binevenită investigarea mai atentă a relației dintre investițiile publice și creșterea
economică sustenabilă, care poate oferi un adevărat suport decidenților publici în întreprinderea
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și urgentarea acțiunilor pentru dezvoltare durabilă.
Scopul acestui parcurs vizează oferirea unei înțelegeri profunde a cadrului actual, care
să contribuie la realizarea unor proiecte de investiții viabile și cu beneficii economice și sociale
de impact, și care, cu finanțare sustenabilă, să conducă spre rezultate economice durabile. Întro perioadă economică instabilă, caracterizată prin presiune fiscală ridicată, deficite mari de
infrastructură de bază, sustenabilitate îndoielnică a finanțelor publice, abateri semnificative de
la obiectivele asumate, este nevoie de reforme fiscale și bugetare pentru redresarea economică
prin investiții publice.

Așezarea temei de cercetare în contextul cercetărilor științifice din
domeniu și în context interdisciplinar
Teza de doctorat intitulată ”Contribuția investițiilor publice la creșterea economică
sustenabilă. Evidențe teoretice și empirice la nivelul statelor emergente din Europa Centrală
și de Est” tratează subiecte de maxim interes, precum: dezvoltarea sustenabilă, creșterea
economică sustenabilă, indicatori macroeconomici relevanți în măsurarea creșterii economice
sustenabile, economia circulară, angrenarea investițiilor publice în vederea asigurării unui viitor
sănătos generațiilor viitoare, importanța procesului investițional, constrângeri fiscale, finanțare
pentru realizarea obiectivelor dezvoltării sustenabile, și își propune să creeze raționamente noi
de valoare în contextul dezvoltării sustenabile.
Cercetarea științifică întreprinsă prezintă utilități teoretice și practice, întrucât se
concentrează pe aspecte importante și de actualitate pentru sectorul public, îndeosebi în țările
în curs de dezvoltare, a căror înțelegere și aplicare corectă contribuie la creșterea eficienței
utilizării resurselor publice și atingerea ODD. Utilitatea practică rezultă din investigațiile și
studiul econometric efectuate pentru țările în curs de dezvoltare.
Lucrarea analizează țările emergente din Europa Centrală și de Est, membre ale UE,
respectiv: România, Ungaria, Bulgaria, Estonia, Polonia, Lituania, Letonia, Republica Cehă,
Slovenia, Slovacia, Croația. Raționamentul selectării acestor țări are la bază asemănările
existente între acestea (țări care s-au aflat sub regimuri comuniste), progresul înregistrat de
aceste țări după căderea regimurilor comuniste și potențialul de investiții publice pentru
dezvoltare, superior celui existent în țările dezvoltate.
Complexitatea temei abordate în cadrul tezei de doctorat implică studiul literaturii de
specialitate din domenii vaste precum: finanțe publice și fiscalitate, economie, econometrie,
protecția mediului, științe politice, drept și științe administrative.
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Stadiul actual al cercetării ştiinţifice în literatura de specialitate
Scăderea investițiilor publice, mai ales în contextul crizelor economice, a determinat
apeluri pentru stimularea cheltuielilor cu investițiile publice ca modalitate de creștere a cererii
pe termen scurt și a producției. În contextul dat, deși există o vastă literatură de specialitate care
investighează acest subiect, creșterea economică și factorii determinanți, printre care se află
investițiile publice, continuă să fie un important subiect de dezbatere printre cercetători.
În ciuda studiilor numeroase, rezultatele sunt contradictorii, neexistând un consens
general valabil cu privire la impactul investițiilor publice asupra creșterii economice. Totodată,
majoritatea lucrărilor de cercetare se concentrează pe țări sau grupe de țări dezvoltate, fiind
identificate mai puține preocupări de cercetare orientate către țările în curs de dezvoltare.
Investițiile în infrastructura publică trebuie să constituie una din direcțiile principale
abordate de către guverne, având în vedere justificarea acestora ca bun public cu beneficii larg
distribuite pentru populație. Această idee datează cel puțin de la Adam Smith (1776), conform
căruia, una dintre îndatoririle statului se referă la furnizarea și întreținerea de bunuri publice
complementare, care ar facilita dezvoltarea piețelor și creșterea economică pe termen lung.
Întrebarea empirică care a stimulat cercetări considerabile în literatura de specialitate se referă
la productivitatea investițiilor publice.
Conform modelelor economice neoclasice, întrucât rata creșterii economice este
determinată exogen, investițiile guvernamentale nu au niciun impact pozitiv asupra creșterii
economice. În majoritatea studiilor empirice, ecuațiile estimate sunt derivate din teoria
economică neoclasică (Ramirez și Nazmi, 2003, Khan și Kumar, 1997).
Relevante pentru tema de cercetare abordată sunt lucrările lui Aschauer (1989), care a
identificat o relație pozitivă puternică între capitalul public și creșterea PIB-ului în economiile
dezvoltate, sau ale lui Lucas (1988), Barro (1990) și Romer (1996), care au dezvoltat modele
de creștere endogenă, în care investițiile publice sunt tratate ca factor semnificativ. Pe lângă
examinările realizate în mediul academic, rolul stimulator al investițiilor publice este tratat cu
interes de organizațiile internaționale și decidenții politici cu influență.
Analiza stadiului actual al cunoașterii științifice privind tematica cercetării sugerează
importanța investițiilor publice în impulsionarea creșterii economice, evidențiind totodată
deficitul de cercetare al acestui fenomen în cadrul dezvoltării sustenabile.

Obiectivele cercetării
Teza de doctorat cu titlul ”Contribuția investițiilor publice la creșterea economică
sustenabilă. Evidențe teoretice și empirice la nivelul statelor emergente din Europa Centrală și
de Est” are ca obiectiv principal evaluarea contribuției investițiilor publice asupra creșterii
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economice sustenabile, încercând să surprindă noi conotații și limitări ale acesteia în cadrul
dezvoltării sustenabile. Abordarea rolului determinant al investițiilor publice a avut în vedere
criterii de sustenabilitate, analiza adecvării indicatorilor de măsurare a creșterii economice
sustenabile, finanțarea sustenabilă a investițiilor publice și constrângerile bugetare.
Fundamentarea obiectivului principal s-a realizat în contextul următoarelor obiective
secundare:
 prezentarea și analiza elementelor conceptuale privind dezvoltarea sustenabilă, pentru a
delimita creșterea economică sustenabilă, dezvoltarea economică și dezvoltarea sustenabilă în
cadrul literaturii de specialitate;
 prezentarea și sistematizarea principalelor teorii și modele de creștere economică;
 analiza rolului economiei circulare în cadrul dezvoltării durabile;
 reliefarea resurselor financiare alocate dezvoltării sustenabile și a rolului politicii de
investiții publice;
 prezentarea și analiza elementelor conceptuale și practice privind investițiile publice;
 evidențierea rolului managementului investițiilor publice în derularea investițiilor
publice;
 investigarea contextului economic și a indicatorilor macroeconomici de măsurare a
creșterii economice sustenabile;
 analiza stadiului cunoașterii și revizuirea studiilor privind impactul investițiilor publice
asupra creșterii economice sustenabile;
 sistematizarea literaturii de specialitate revizuite;
 studierea procesului investițional;
 descrierea cadrului european în evaluarea proiectelor de investiții publice;
 analiza implicațiilor Analizei Cost Beneficiu și prezentarea metodologiei de evaluare;
 evidențierea căilor pentru finanțare sustenabilă a investițiilor publice;
 analiza constrângerilor bugetare și prezentarea evoluțiilor indicatorilor de politică fiscală
la nivelul UE;
 abordarea finanțării investițiilor publice în contextul crizelor economice;
 studierea econometrică a efectului investițiilor publice asupra creșterii economice
sustenabile în țările emergente din Europa Centrală și de Est.

Specificarea ipotezelor cercetării
Pentru realizarea cercetării temei abordate au fost stabilite următoarele ipoteze:
Creșterea economică sustenabilă este parte componentă a dezvoltării sustenabile,
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constituind unul dintre obiectivele majore ale dezvoltării durabile;
Având în vedere rezultatele dăunătoare asupra mediului și omului degajate de
activitatea economică, economia circulară constituie o pârghie necesară pentru a avea creștere
economică sustenabilă;
Managementul investițiilor publice are un rol major în procesul investițional, în
cadrul căruia Analiza cost-beneficiu este instrumentul cheie în evaluarea și selecția proiectelor
de investiții cu beneficii maxime în cadrul dezvoltării sustenabile;
PIB reprezintă indicatorul relevant în măsurarea creșterii economice sustenabile;
Spațiul fiscal limitat îngrădește realizarea investițiilor publice la potențialul
necesar;
Investițiile publice au un impact pozitiv asupra creșterii economice sustenabile,
considerată ipoteza principală, pentru care au fost formulate două ipoteze secundare:
 Există o corelație puternică pozitivă între investițiile publice și investițiile private
(efect crowding-in sau crowding-out);
 Investițiile publice au un rol determinant în obținerea unei creșteri economice
sustenabile.

Metodologia de cercetare
Pentru îndeplinirea obiectivelor cercetării s-a utilizat o metodologie bazată pe cercetarea
teoretică și empirică în domeniul finanțelor publice, înțelegerea creșterii economice sustenabile
și evaluarea impactului investițiilor publice asupra creșterii economice în condițiile dezvoltării
sustenabile. S-au aplicat următoarele metode de cercetare pentru această abordare:
 Documentarea şi analiza documentară în domeniul de specialitate (finanțe publice),
precum și în alte sectoare ale științei cu influență asupra dezvoltării sustenabile (economie,
mediu, științe sociale, științe politice, administrație publică), literatura națională și
internațională relevantă, rapoarte ale diverselor instituții și organizații internaționale (UE, FMI,
OCDE, Eurostat, Banca Mondială), surse guvernamentale și ale unor organizații
neguvernamentale, interne și internaționale, precum și alte surse, pentru o fundamentare
ştiinţifică adecvată a cercetării creșterii economice sustenabile și a impactului investițiilor
publice, ca unul dintre factorii determinanți, redată în referinţele bibliografice/ webliografice;
 Metoda cercetării interdisciplinare, având în vedere utilizarea, în cadrul cercetării,
de informații din diverse domenii, precum: finanțe publice, economie, științe juridice și
administrative, statistică și econometrie;
 Metode statistico-matematice și econometrice, precum trendul Hodrick-Prescott, testul
Granger, Vectorul autoregresiv și altele, construite prin utilizarea programului econometric
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EViews;
 Investigația, constând în colectarea, sistematizarea, analiza și interpretarea datelor,
analiza rapoartelor de actualitate, urmată de formularea de recomandări;
 Metoda sintezei, care contribuie la identificarea conexiunilor existente între procesele
economice și elementele studiate și face posibilă formularea de concluzii;
 Metoda inducției, prin care se realizează trecerea de la fenomene și evoluții
particulare la formulări științifice generalizate.
 Metoda deducției, prin care se pornește de la teorii sau ipoteze generale pentru a
ajunge la procese concrete și permite obținerea de noi adevăruri din cunoștiințele existente pe
baza raționamentului deductiv.
 Metoda descriptivă, care descrie caracteristicile proceselor economice studiate și
conceptele teoretice (creștere economică, dezvoltare economică, dezvoltare sustenabilă,
creștere economică sustenabilă, investiții publice, economie circulară);
 Metoda comparativă, cu ajutorul căreia s-a realizat o analiză a conceptelor de creștere
economică și dezvoltare economică, a teoriilor economice, s-au identificat principalele aspecte
teoretice și empirice ale conceptului de investiții publice și implicațiile asupra creșterii
economice sustenabile, având ca scop reliefarea de elemente distinctive sau asemănătoare;
 Metode grafice și statistice, cu ajutorul cărora s-au analizat și sistematizat date
statistice și s-a prezentat dinamica unor indicatori macroeconomici caracteristici tematicii
abordate, utilizând softurile Excel și IDEA pentru prelucrarea datelor.
Criteriile utilizate pentru realizarea studiilor econometrice au fost următoarele:
 Modelul teoretic, care a făcut posibilă analiza principalelor teorii care stau la baza
investițiilor publice și a contribuției acestora la creșterea economică sustenabilă, dar și a
rezultatelor empirice existente;
 Studiul empiric, urmărind existența unor cercetări empirice și o metodologie clară a
acestora.
Lucrarea de cercetare a folosit doar date oficiale, publicate de instituții abilitate și care
se regăsesc în mediul online. Astfel, au fost utilizate date raportate pe site-urile CE
(https://ec.europa.eu/eurostat, https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf), Băncii Mondiale
(https://datatopics.worldbank.org/), Ministerului Finanțelor (https://mfinante.gov.ro/), ONU
(https://unstats.un.org/, https://unctad.org/), OCDE (www.oecd.org). Prelucrarea, analiza și
validarea ipotezelor prestabilite s-au realizat prin utilizarea softurilor Excel și EViews.
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SINTEZA CONȚINUTULUI TEZEI DE DOCTORAT
Teza de doctorat prezintă următoarea structură: introducere, patru capitole, în care au
fost tratate obiectivele principale și secundare enunțate, și un capitol final, care prezintă
concluziile, contribuțiile personale și recomandările desprinse în urma cercetării.
Îndeplinirea obiectivelor cercetării a urmărit pe parcursul tezei de doctorat să valideze
sau să invalideze ipotezele de cercetare formulate în prealabil, precum și să argumenteze
concluziile formulate, prin intermediul analizelor și studiilor empirice realizate.
Capitolul I ”Delimitări conceptuale și teorii economice privind dezvoltarea
sustenabilă” reprezintă o abordare și sistematizare a diferitelor elemente care permit
evidențierea complexității dezvoltării sustenabile. Într-o primă etapă, este binevenită o
expunere a elementelor conceptuale și a relațiilor existente între acestea, fiind realizată o
delimitare a conceptului dezvoltării sustenabile față de dezvoltarea economică și creșterea
economică sustenabilă.
Un alt aspect important îl constituie așezarea dezvoltării sustenabile în context european
și internațional, precum și prezentarea indicatorilor de măsurare a obiectivelor dezvoltării
durabile (ODD). Creșterea economică sustenabilă reprezintă obiectivul din cadrul dezvoltării
sustenabile tratat în cercetare, ca urmare a potențialului de creștere existent în țările emergente.
PIB, deși nu este un indicator menit să măsoare bunăstarea economică și socială, rămâne
indicatorul utilizat pentru monitorizarea creșterii economice sustenabile.
O altă problematică de interes abordată se referă la economia circulară și implicațiile
acesteia asupra dezvoltării sustenabile, în condițiile în care, elemente definitorii pentru creșterea
economică, precum producția și consumul, generează risipă și periclitează resursele finite ale
planetei.
Pentru o înțelegere profundă a conceptului de creștere economică sustenabilă și a
factorilor determinanți, s-au prezentat și sistematizat principalele teorii și modele de creștere
economică, care scot în evidență gândiri istorice care surprind evoluția economiei de-a lungul
timpului și se regăsesc și în prezent în fundamentul politicilor economice. Potrivit teoriilor
keynesiene, simpla utilizare a resurselor publice pentru cheltuieli de investiții nu este suficientă,
decât dacă efectul multiplicator este vizibil în economie. Dintre modelele de creştere economică
se evidențiază modelele endogene, precum cele dezvoltate de către Romer, Lucas, Barro, care
demonstrează rolul accelerator în procesul de creştere economică al investiţiilor publice.
Având în vedere rolul cheie al administrațiilor publice, centrale și locale, în furnizarea
de infrastructură adecvată, necesară îndeplinirii ODD, s-a evidențiat rolul și importanța
politicilor de investiții publice. Statul este principalul investitor în infrastructură, iar deciziile
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de investiții și capacitățile instituționale afectează în mod direct cantitatea și calitatea
infrastructurii și modul în care se susține creșterea, incluzivitatea și durabilitatea.
Capitolul II ”Investiții publice – abordări metodologice privind influența
exercitată asupra creșterii economice sustenabile” se circumscrie obiectivului principal al
cercetării, scoate în evidență aspecte relevante privind investițiile publice și tratează în partea
de început elemente teoretice și practice ale investițiilor publice, diferite în cele mai multe
cazuri prin scop, utilitate și profitabilitate de investițiile private.
Managementul investițiilor publice prezintă o importanță majoră în procesul de alocare
a fondurilor publice pentru investiții, oferind un cadru solid care stă la baza efectuării de
cheltuieli eficiente și contribuie la reducerea risipei. Înțelegerea contextului economic este
esențială, de asemenea, pentru a sesiza în ce mod poate influența finanțarea investițiilor publice.
Astfel, necesitatea de a asigura nevoile semnificative de investiții publice a condus la diferite
abordări adoptate de țări pentru menținerea stabilității economice și financiare.
O altă problemă studiată se referă la relevanța anumitor indicatori macroeconomici în
măsurarea dezvoltării economice sustenabile. Sunt tratați astfel indicatori ”Dincolo de PIB”,
precum Economiile Nete Ajustate ca procent din VNB, Indicele Dezvoltării Umane, Indicele
Bunăstării Economice, fiind reliefate principalele avantaje și dezavantaje ale PIB în raport cu
indicatorii alternativi. În același context, s-a efectuat o analiză a evoluției ratei de creștere a
indicatorului PIB real și a ENA în țările care fac obiectul cercetării, care arată că economiile se
înscriu pe calea dezvoltării sustenabile și conferă originalitate în abordare.
Un demers util în cercetarea întreprinsă îl reprezintă înțelegerea și examinarea relației
dintre investițiile publice și creșterea economică sustenabilă. În acest scop, s-a realizat o amplă
revizuire a studiilor de specialitate, valorificată printr-o sistematizare a concluziilor desprinse,
care sugerează, în general, un impact pozitiv al investițiilor publice asupra creșterii economice
sustenabile.
Capitolul III ”Modalități de finanțare a investițiilor publice în contextul
constrângerilor bugetare și al crizelor economice globale” tratează elemente esențiale, care
ghidează administrațiile publice în realizarea de investiții viabile și cu beneficii economice și
sociale de impact. Prima parte a capitolului abordează procesul investițional, cu accent pe
Analiza Cost-Beneficiu ca metodă esențială în evaluarea proiectelor mari de infrastructură.
Realizarea acelor investiții care înglobează beneficii economice și sociale este precedată de un
proces complex de evaluare și selecție, care se bazează pe metode și tehnici specifice, și care,
dacă este efectuat cu responsabilitate și competență ridicată, asigură prioritizarea și
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implementarea acelor tipuri de investiții care satisfac nevoile cele mai stringente de dezvoltare.
Un element de noutate îl reprezintă evidențierea parametrilor economico-financiari care stau la
baza fundamentării nevoii de cofinanțare la nivelul UE. Pe plan european și la nivel global
extins, se aplică metodologii de evaluare a proiectelor de investiții publice într-un mediu
puternic concurențial ca urmare a resurselor financiare limitate, astfel încât s-a considerat a fi
oportună o abordare sistemică a acestora.
De asemenea, un alt aspect cu influență majoră este finanțarea investițiilor publice.
Având în vedere constrângerile bugetare stabilite prin Pactul de Creștere și Stabilitate, impuse
de UE statelor membre, a fost necesară o analiză a situațiilor conjuncturale care pot influența
accesul la finanțare pentru investiții publice, cu referire la constrângerile bugetare și perioadele
de crize economice, care îngreunează procesul de bugetare și execuție a cheltuielilor de
investiții publice.
În capitolul IV ”Evidențe empirice privind efectele investițiilor publice asupra
creșterii economice sustenabile în țările emergente din Europa Centrală și de Est”,
preocuparea principală este dată de efectuarea cercetării empirice, care investighează, prin
metode econometrice, efectul investițiilor publice asupra creșterii economice sustenabile, în
scopul îndeplinirii obiectivului principal al tezei de doctorat.
Cercetarea empirică s-a realizat pe un eșantion de țări din zona Europei Centrale și de
Est, membre ale UE, caracterizate prin economii și regimuri similare.
Într-o primă etapă s-a demonstrat că investițiile private reale determină ciclurile
economice. În urma aplicării filtrului Hodrick-Prescott și a corelațiilor cu lag-uri și lead-uri,
rezultă o relație statistică puternică între investițiile private reale și PIB, scăderea investițiilor
private producând recesiuni. Rezultatele au fost confirmate prin aplicarea regresiei Probit, după
eliminarea datelor din perioada pandemiei.
Pornind de la faptul că fluctuațiile investițiilor private pot fi contrabalansate de
investițiile publice pentru a tempera ciclurile economice, s-a analizat impactul investițiilor
publice asupra investițiilor private. Investițiile private determină ciclul economic, ceea ce
sugerează că diminuări însemnate ale investițiilor private reale pot conduce economia într-o
recesiune. Efectul investițiilor publice reale asupra investițiilor private reale se manifestă pe
termen scurt, ceea ce implică faptul că pot fi un instrument eficient pentru diminuarea output
gap-ului.
Prin urmare, interpretarea rezultatelor studiului relevă o corelație puternică între
investițiile publice și private, cu o influență care poate fi bidirecțională, validând astfel prima
ipoteză principală a cercetării.
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Analiza efectului investițiilor publice asupra creșterii economice sustenabile s-a realizat
prin aplicarea modelului VAR și a funcțiilor impuls răspuns, rezultatele fiind confirmate prin
estimarea multiplicatorului acumulat pentru a obține răspunsul PIB la un șoc egal cu o deviație
standard a capitalului public.
Deși, în general, multiplicatorul capitalului public în cadrul eșantionului este pozitiv la
început, în majoritatea cazurilor devine negativ pe termen mediu. Din eșantion, doar în Cehia
și Ungaria multiplicatorul este pozitiv în orice perioadă, atât pe termen scurt, cât și pe termen
mediu. Astfel, putem concluziona că, în general, în statele dezvoltate investițiile publice au un
efect puternic și pozitiv, validând a doua ipoteză principală a cercetării. Lipsa corupției și
credibilitatea guvernului sunt factorii importanți ai multiplicatorului capitalului public alături
de nivelul datoriei.
Cercetarea efectuată arată că, în cele mai multe dintre țările incluse în eșantion, impactul
pe termen lung al unui șoc asupra capitalului public asupra PIB este estimat a fi negativ, spre
deosebire de un impact pozitiv pe termen scurt. În țările în curs de dezvoltare, corupția și
ineficiența investițiilor publice pot fi factori explicativi. Rezultatele studiului susțin contribuția
pozitivă a investițiilor publice asupra creșterii economice sustenabile, demonstrată în țările
dezvoltate, unde fenomene precum corupția sunt complet izolate.
În Capitolul V sunt prezentate concluziile și rezultatele obținute în urma cercetării, care
confirmă sau infirmă ipotezele prestabilite, fiind formulate propuneri de valorificare a
constatărilor care se desprind din studiul efectuat. Având în vedere complexitatea tematicii
abordate, au fost recunoscute limitele cercetării și s-au trasat direcții viitoare de cercetare în
domeniul studiat.

Rezultate obținute
Teza de doctorat evidențiază concluziile, recomandările și contribuțiile proprii, care au
rezultat în urma cercetării obiectivului principal și a obiectivelor secundare asociate, prezentate
pe parcursul lucrării la sfârșitul fiecărui capitol.
Lucrarea de doctorat se bazează pe numeroase abordări teoretice și practice ale
conceptelor și fenomenelor economice studiate, care, urmare a metodologiei de cercetare
aplicate, confirmă ipotezele de cercetare stabilite.
O valoare adăugată importantă este adusă prin realizarea studiului econometric la
nivelul a 11 țări în curs de dezvoltare, membre ale UE din zona Europei Centrale și de Est, care
demonstrează rolul determinant al investițiilor publice asupra creșterii economice sustenabile.
Realizarea studiului s-a bazat pe PIB, ca indicator oficial și tradițional de măsurare a creșterii
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economice sustenabile, după ce, în prealabil, s-a demonstrat inexistența unei legături statistice
între investițiile publice și Indicele Dezvoltării Umane, unul dintre indicatorii compoziți,
propuși în literatura de specialitate ca alternativă a PIB.

Concluzii finale și contribuții personale
Lucrarea de cercetare și-a propus să completeze eforturile efectuate până în prezent de
către specialiști în domeniu în evaluarea impactului investițiilor publice asupra creșterii
economice și să aducă contribuții de valoare în contextul accentuării necesității dezvoltării
sustenabile. Pe parcursul tezei de doctorat, au fost prezentate concluziile și contribuțiile
personale și recomandări formulate în urma analizării obiectivelor de cercetare.
Concluziile și contribuțiile personale pot fi sintetizate astfel:
 Analiza comparativă a conceptelor abordate care definesc cercetarea, respectiv creștere
economică sustenabilă, dezvoltare economică și dezvoltare sustenabilă, diferențiază clar acești
termeni, utilizați adesea, în mod eronat, ca sinonime în cadrul literaturii de specialitate.
Concluzia rezultată în urma analizei susține ipoteza de cercetare potrivit căreia creșterea
economică sustenabilă este unul dintre elementele constitutive ale dezvoltării sustenabile.
 Evoluția gândirii economice și relațiile sau factorii care stau la baza creșterii economice
se regăsesc integrate în strategiile de dezvoltare, având însă valențe noi adăugate, precum
sustenabilitatea pentru un viitor mai durabil. Sistematizarea teoriilor economice relevă
diferențierea și importanța modelelor de creștere economică endogenă, care tratează investițiile
publice ca factor determinant al creșterii economice, ca punct de pornire în demonstrarea
ipotezei de cercetare.
 Evaluarea implicațiilor economiei circulare susținută prin investiții publice, deși arată în
general efecte pozitive asupra creșterii economice sustenabile, confirmând una dintre ipotezele
de cercetare, surprinde numeroase ambiguități privind impactul macroeconomic al tranziției
spre economia circulară.
 Se poate concluziona că, în implementarea Agendei 2030 și a obiectivelor sale, rolul cheie
revine administrațiilor publice centrale și locale din fiecare stat, care exercită un control direct
în gestionarea și utilizarea fondurilor publice. Astfel, pe lângă stimularea colaborării și
construirea unor parteneriate viabile între sectorul public și cel privat, achizițiile publice
reprezintă un instrument semnificativ al politicii publice, prin care statul, la nivel central și
local, poate accelera investițiile strategice necesare dezvoltării durabile.
 Managementul investițiilor publice constituie cadrul de bază care face legătura între
deciziile de investiții și procesul bugetar, precum și între proiectele de investiții și strategiile de
dezvoltare. Aplicarea corespunzătoare a principiilor și metodelor acestuia, îndeosebi prin
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efectuarea corectă a Analizei Cost-Beneficiu, asigură o eficiență crescută a investițiilor publice,
care se reflectă printr-un impact economic și social mare.
 Analiza diferențelor în abordările privind metodologia de evaluare pentru perioda 20212027 față de perioada 2014-2020 facilitează o înțelegere mai rapidă pentru a veni în sprijinul
decidenților publici, în contextul în care s-a arătat că fondurile de coeziune asigurate de UE prin
Politica de coeziune reprezintă cea mai consistentă sursă de finanțare actuală pentru investiții
publice. Astfel, 57% din fondurile de coeziune destinate finanțării investițiilor publice au fost
orientate către țările din Europa Centrală și de Est în perioada de programare 2007-2013,
respectiv 61% în perioada 2014-2020.
 Un alt aspect important evidențiat se referă la modul de evaluare a nevoii de cofinanțare
asigurată prin fondurile de coeziune, realizată prin analiza financiară, respectiv prin calculul
VFNA (Valoarea Financiară Netă Actualizată) și al RRF (Rata de Rentabilitate Financiară), caz
în care VFNA ar trebui să fie negativă și RRF mai mic decât rata de actualizare utilizată pentru
analiză. Proiectul generează beneficii economice și sociale atunci când VPNE (Valoarea
Prezentă Netă Economică) este pozitivă, RRE > RAS și raportul beneficiu/ cost > 1.
 Economiile emergente întâmpină dificultăți în procurarea resurselor financiare necesare
realizării de investiții durabile și rezistente, cauzate de un spațiu fiscal mai limitat și de accesul
la finanțare de piață pe termen relativ scurt, care poate intensifica riscul de criză a datoriilor.
 Dificultățile întâlnite în calea finanțării investițiilor publice pot fi agravate de factorul
politic care, de regulă, acționează în distribuirea fondurilor sub influența unor stimulente
puternice, urmărind cîștiguri politice imediate. Acest fenomen tinde să existe mai ales la nivel
local, unde posibilitățile de finanțare sunt limitate, iar investițiile pot fi divizate și fără să
satisfacă programele de dezvoltare ale agendei locale. Pe de altă parte, perspectivele de a realiza
proiecte mari de infrastructură cu cofinanțare de la guvern pot fi reduse, datorită reticenței
factorului politic de a pierde controlul asupra investiției, dar și instabilității mediului politic.
 Analiza sustenabilității finanțării investițiilor publice arată o deteriorare a balanței
primare la nivelul tuturor țărilor din Europa Centrală și de Est în perioada 2007-2021, reflectând
efectele crizelor economico-financiare și pandemice, vizibile prin deficite accentuate care
îngreunează realizarea de investiții publice.
 O etapă importantă în cadrul cercetării o constituie revizuirea literaturii de specialitate
relevantă pentru tematica tezei. Astfel, s-au revizuit și sistematizat 50 de studii care examinează
efectul investițiilor publice asupra PIB, evidențiind metodologia aplicată și rezultatele acestora.
În urma procesului de revizuire, s-au desprins următoarele concluzii:
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- Din punct de vedere metodologic, se disting două abordări principale: prima analizează
contribuția capitalului public la creșterea economică prin funcțiile de producție, iar a doua
urmărește efectele de feedback ale creșterii capitalului public asupra economiei prin utilizarea
modelului VAR și a altor modele macroeconomice structurale;
- Un procent de 54% din studiile revizuite raportează o relație pozitivă și semnificativ statistică
între investițiile publice și creșterea economică, iar 30% indică un efect de crowding-in al
investițiilor publice asupra celor private;
- Investițiile publice exercită o influență pozitivă asupra creșterii economice și trebuie
coroborate cu investițiile private, având un efect de stimulare în economiile în curs de
dezvoltare.
 Există un consens la nivel internațional privind incapacitatea PIB de a surprinde
externalități ca sustenabilitatea mediului, distribuția veniturilor și alți factori cu influență
puternică asupra creșterii economice durabile și a calității vieții. Cu toate acestea, ca urmare a
disputelor existente privind indicatorii alternativi, nu s-a ajuns încă la un acord pentru alegerea
unui indicator adecvat care să îndeplinească aceste cerințe și care în timp să înlăture din
avantajele prezente ale utilizării PIB-ului.
 S-a realizat o analiză comparativă a ratei de creștere a PIB real și ENA, pentru a evidenția
măsura în care economiile în curs de dezvoltare din Europa Centrală și de Est se înscriu pe calea
dezvoltării sustenabile. Rezultatul analizei arată că, în majoritatea țărilor, perioadele de creștere
economică au fost însoțite de economii nete pozitive, sugerând o creștere a bunăstării sociale.
De asemenea, s-a constatat o corelație existentă între IDU și PIB pe cap de locuitor, în sensul
în care țările cu cele mai ridicate niveluri de trai (Slovenia, Cehia) înregistrează cel mai înalt
grad de bunăstare socială și economică, aspect confirmat și din sens opus.
 Investigația empirică a efectelor investițiilor publice asupra creșterii economice
sustenabile s-a realizat prin studiile econometrice realizate. Cu toate că majoritatea studiilor
anterioare constată că capitalul public sporește productivitatea, se observă că, în cercetarea
realizată asupra țărilor în curs de dezvoltare, în cele mai multe din țările incluse în eșantion,
impactul pe termen lung al unui șoc asupra capitalului public asupra PIB este estimat a fi
negativ. Rezultatele studiului econometric realizat argumentează umătoarele concluzii:


În majoritatea cazurilor există o corelație puternică între investițiile publice și private, dar
nu se poate determina cauzalitatea;



Există o relație bidirecțională între investițiile publice și cele private, semnificativă pe
termen scurt (mai puternică când se utilizează valorile curente, adică fără lag-uri și lead-uri);
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Investițiile private determină ciclul economic, ceea ce sugerează că diminuări însemnate ale
investițiilor private reale pot conduce economia într-o recesiune. Efectul investițiilor publice
reale asupra investițiilor private reale se manifestă pe termen scurt, ceea ce implică faptul că
pot fi un instrument eficient pentru diminuarea output gap-ului;



În statele în curs de dezvoltare, multiplicatorul capitalului public este pozitiv la început, iar
în majoritatea cazurilor devine negativ pe termen mediu, în timp ce în statele dezvoltate
efectul investițiilor publice asupra creșterii economice sustenabile este puternic și pozitiv pe
termen scurt și mediu. Este validată astfel ipoteza cercetării potrivit căreia ”investițiile
publice au un rol determinant în obținerea unei creșteri economice sustenabile”.
Rezultatele studiului validează ipoteza principală a cercetării, confirmând faptul că
investițiile publice au un impact pozitiv asupra creșterii economice sustenabile. În țările în curs
de dezvoltare, corupția, credibilitatea scăzută a guvernului și ineficiența investițiilor publice pot
fi factori explicativi pentru efectul negativ al multiplicatorului investițiilor publice pe termen
lung. Rezultatele studiului susțin contribuția pozitivă a investițiilor publice asupra creșterii
economice sustenabile, demonstrată în țările dezvoltate, unde fenomene precum corupția sunt
complet izolate.
Având în vedere concluziile și contribuțiile proprii rezultate în urma cercetării efectuate,
se poate formula următorul set de recomandări:
 Reliefarea tipurilor de investiții publice pe pilonii dezvoltării sustenabile poate fi avută în
vedere în procesul de alocare a resurselor financiare și de prioritizare a proiectelor de investiții
publice, astfel încât să se asigure o distribuție echilibrată în funcție de necesitățile reale pentru
atingerea ODD.
 ACB continuă să fie un instrument eficient în evaluarea proiectelor, astfel se recomandă
utilizarea acestuia pe scară largă și adaptarea prin simplificare a metodologiei de evaluare în
concordanță cu valoarea investiției, respectiv o realizare a corelației valorilor investițiilor cu
pragurile aferente procedurilor de achiziții publice legiferate.
 Considerăm că este necesară revizuirea cât mai urgentă a cadrului fiscal actual și
redefinirea regulilor fiscale, mai ales că acestea îngrădesc realizarea investițiilor publice și
discriminează acest tip de cheltuieli în favoarea cheltuielilor curente. În acest sens, pentru
asigurarea unui nivel optim al investițiilor publice corelate cu cerințele ODD, se recomandă
revizuirea cadrului de evaluare a deficitului fiscal prin includerea unui indicator nou privind
ținta de deficit fiscal, care să fie ajustat doar cu valoarea acelor cheltuieli de investiții publice
pentru care a fost efectuată ACB și proiectele sunt declarate viabile economic și social.
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Totodată, apreciem că, în acest mod, ar fi descurajate investițiile ineficiente și care nu fac parte
din infrastructura de bază și ar crește responsabilizarea decidenților politici.
 Pentru a crește capacitatea de rezistență și de reacționare în fața crizelor, se recomandă o
mai bună prioritizare a cheltuielilor publice și alocări către sănătate, educație și investiții publice
în infrastructură real necesară (infrastructură de îngrijire medicală, socială, educație, mediu
etc.), care să ajute la depășirea efectelor crizelor și la abordarea schimbărilor climatice.
 Pornind de la premisa că nu ar trebui să fie utilizat un instrument unic pentru acțiune și
rezultat, recomandăm împărțirea și utilizarea indicatorilor la nivel guvernamental în două grupe
majore, astfel: indicatori de decizie/ obiectiv, care au o bază teoretică și aplicativă solidă, și
indicatori de rezultat/ impact, care să evalueze dacă strategiile sau deciziile adoptate și-au atins
scopul. Este evidentă încadrarea PIB-ului în prima categorie.
În concluzie, pentru a obține efecte pozitive, este esențială o guvernare de bună credință,
care să realizeze investiții publice eficiente, durabile și rezistente și care stimulează investițiile
private. Astfel, factorii de decizie trebuie să se asigure că proiectele potrivite sunt selectate,
livrate într-un mod care este durabil din punct de vedere ecologic, sustenabil fiscal, eficient din
punct de vedere al costurilor, accesibil, transparent, benefic și util pentru utilizatorii finali.

Limitele cercetărilor realizate în teza de doctorat
Lucrarea de cercetare, deși aduce plus valoare în domeniul studiat, prin tematica
abordată și rezultatele obținute, este supusă limitelor inerente activității de cercetare, dintre care
s-au identificat următoarele:


Tematica cercetării este vastă și complexă, ceea ce face ca aceasta să nu poată fi
abordată în toate dimensiunile sale în cadrul unei teze de doctorat. Prin obiectivele
stabilite, dezvoltarea sustenabilă înglobează trei domenii diferite: economic, social și
mediu. Totodată, obiectivul privind creșterea economică sustenabilă (ODD 8) este
definit prin cumulul mai multor subobiective și indicatori, care vizează piața muncii,
economia circulară sau turismul, făcând imposibilă tratarea unitară a acestor aspecte în
cadrul unei teze de doctorat.



Limite ale cercetării, care provin din metodologia utilizată. Astfel, într-un model
econometric, sunt exprimate anumite coordonate ale fenomenului economic analizat,
considerate importante, iar relaţiile dintre acestea sunt redate într-o formă stilizată. Prin
urmare, poate să existe o zonă reziduală ce poate fi însă cuantificată ca proporţie, dar
care rămâne necunoscută.



Studiul vizează țările în curs de dezvoltare, însă eșantionul este restrâns la țările fost
comuniste din aria centrală și estică a Uniunii Europene. Extinderea cercetării la nivelul
18

mai multor țări în curs de dezvoltare ar contribui la generalizarea rezultatelor.


Cercetarea empirică efectuată s-a axat pe indicatorul PIB, ca măsură tradițională și
reglementată a creșterii economice sustenabile. Fiind cunoscut faptul că PIB nu măsoară
caracteristicile sustenabile ale creșterii economice și existând mai multe propuneri de
indicatori alternativi în mediul academic și politic, s-a încercat efectuarea studiului cu
un alt indicator, de tip compozit, Indicele Dezvoltării Umane (HDI), dar inexistența unei
legături statistice între acesta și investițiile publice, nu a permis extinderea cercetării
prin utilizarea unui indicator modern.



Limitările lucrării pot proveni din metodologia utilizată pentru revizuirea literaturii de
specialitate, studiile și rapoartele revizuite provenind în mare parte din UE.



Este posibil ca în cadrul tezei de doctorat anumite aspecte și interpretări să fi fost
afectate de subiectivism sau supuse omisiunii.
Aceste limite ale cercetării identificate, fără a fi limitative, pot prezenta o utilitate prin

stabilirea unor viitoare direcții în cercetare.

Direcții de cercetare viitoare
Complexitatea temei cercetare, însoțită de rezultatele obținute și de limitările
identificate, creează noi provocări personale și oportunități viitoare în cercetare, cum sunt:
 Elaborarea unui indicator compozit, care să surprindă dimensiunile creșterii economice
sustenabile, pe baza unor indicatori simpli, existenți și monitorizați la nivel global.
 Realizarea studiului cu un indicator alternativ PIB-ului, care să ia în considerare
externalități precum sustenabilitatea mediului și calitatea generală a vieții, ar aduce plus
valoare cercetării. Este necesar însă a fi identificat acel indicator care creează o legătură
statistică cu investițiile publice.
 Efectuarea unei cercetări empirice care să evalueze pentru țările în curs de dezvoltare,
unde potențialul de creștere este mai mare față de țările dezvoltate, contribuția altor
factori determinanți ai creșterii economice sustenabile în contextul dezvoltării durabile.
 Evaluarea contribuției economiei circulare, susținută prin investiții publice, la
dezvoltarea sustenabilă.
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