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Rezumat  

Cota unică a devenit de-a lungul ultimelor două decenii un adevărat „fenomen” fiscal, 

ţări de pe întreg mapamondul mizând pe această carte pentru a da un imbold 

economiilor lor naţionale, fie că se aflau în tranziţie, cum este cazul ţărilor est 

europene, fie că erau ţări în plină dezvoltare. Lucrarea de faţă îşi propune identificarea 

impactului pe care adoptarea acestei construcţii  fiscale a avut-o asupra creşterii 

produsului intern brut din 9 ţări aflate în curs de dezvoltare. Literatura în domeniu nu 

este încă foarte dezvoltată, sens în care s-a construit un model econometric pentru 

măsurarea acestor efecte. Rezultate obţinute indică un impact pozitiv dar nesemnificativ 

al cotei unice asupra creşterii economice din ţările analizate.   
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1. INTRODUCERE  
  

Cota unica este in continuare una dintre temele fiscale cele mai dezbătute şi mai puţin 

descifrate până în acest moment. Susţinătorii cotei unice arată că pe termen lung acest sistem 

duce la o respectare crescută a legilor fiscale şi la creştere economică, ceea ce ar putea rezulta 

în venituri mai mari la bugetul statului. Există totuşi puţine evidenţe empirice care să reflecte 

un asemenea impact al cotei unice, analiza efectuata de cercetători până în acest moment nu a 

reuşit, încă, să dea rezultate concludente. 

Un studiu realizat la Georgia State University din Atlanta în cadrul programului de studii 

internaţionale a încercat totuşi să determine efectele pe care impunerea cu cota unică le-a avut 

asupra sistemului de colectare a impozitelor, asupra veniturilor bugetare şi asupra economiei 

în general în cele mai importante state care au implementat astfel de construcţii fiscale. 

Rezultatele obţinute nu au indicat o corelaţie pozitivă semnificativă între introducerea 

sistemului cu cotă unică şi creşterea economică înregistrată în aceste jurisdicţii. Majorarea 

veniturilor bugetare şi simplificarea sistemelor de impunere a fost o realitate în perioadele ce 

au urmat introducerii noilor prevederi fiscale, însă impactul cotei unice a fost greu de 

individualizat în contextul multiplelor transformări ce au avut loc în aceste state simultan cu 

implementarea noilor prevederi de ordin fiscal. (Hadler S. & Moloi Ch. & Wallace S., 2007). 

  

2. MODELUL TEORETIC AL COTEI UNICE 
 

Cota unică a fost pentru prima dată definită de marele economist Adam Smith, fără ca ea 

să fie denumită ca atare. Cei care însă au aprofundat tema au fost în anul 1985, profesorii 

americani Robert Hall şi Alvin Rabushka de la Institutul Hoover. Ei au scris „Cota unică”, 

carte pe care magnatul media Steve Forbes o intitula „Biblia cotei unice”. 

Dintre cele mai importante caracteristici ale sistemului fiscal bazat pe cota unică subliniate 

de către cei doi autori amintim: 

                                                 
1
 Universitatea “Babeş-Bolyai”, tulaiconstantin@yahoo.fr  

2
 Universitatea “Babeş-Bolyai”, schiau.laura@yahoo.com  

327

mailto:tulaiconstantin@yahoo.fr
mailto:schiau.laura@yahoo.com


 

 

 

 Impozitează o dată şi numai o dată un anumit fel de venit şi cât mai apropiat 

de sursă. Un exemplu elocvent amintit de cei doi profesori este cazul 

dividendelor şi al câştigurilor de capital care sunt taxate odată la nivel de 

întreprindere şi apoi la nivelul acţionarilor prin impozitul aplicat dividendelor. 

Tot în această categorie a fost inclus şi impozitul pe dobânzi în cazul căruia 

dacă există exceptări pentru anumite tipuri de câştiguri de genul acesta, 

evitarea impunerii este posibilă, ţinând doar de abilitatea contribuabilului. 

 Impunerea se face uniform la nivelul veniturilor, adică fără să existe 

diferenţieri între diferitele tipuri de venit. Cu alte cuvinte indiferent dacă este 

vorba de profitul companiilor sau de venitul personal taxarea trebuie să fie 

realizată cu aceeaşi cotă. Sigura excepţie pe care Rabushka şi Hall o fac de la 

această regulă este cea legată de deducerile personale în cazul celor cu venituri 

mici sau cu multe persoane în întreţinere. Aceasta generează oarecum o 

progresivitate în cazul veniturilor din salarii. În consecinţă anumite persoane 

cu venituri mici pot chiar să nu plătească impozit pe salarii, iar persoanele cu 

venituri peste nivelul deducerilor plătesc impozit doar pentru câştigurile peste 

nivelul exceptat. 

 Modelul pur al cotei unice are la bază măsuri radicale de simplificare ale 

procesului de calculare, declarare şi plată a impozitelor. Conform modelului 

lui Hall şi Rabushka contribuabilii, fie ei persoane fizice sau juridice au 

obligaţia întocmirii unei singure declaraţii anuale privitoare la veniturile 

realizate. Formularul este simplu de completat, iar calculele necesare 

determinării venitului impozabile sunt foarte abordabile şi pe înţelesul oricui. 

 Există mai multe tipuri de venituri care stau la baza construcţiei unui sistem 

fiscal. În funcţie de principiul de fundamentare, sistemele fiscale diferă foarte 

mult de la caz la caz. Robert Hall şi Alvin Rabushka, în construcţia fiscală 

bazată pe o singură cotă de impunere, au utilizat principii de sorginte 

economică. Astfel, clasificarea veniturilor a fost realizată în două categorii: 

venituri din salarii, care includeau şi veniturile din pensii şi venituri din 

afaceri care cuprindeau toate celelalte tipuri de venituri. 

Principalul atu al sistemelor bazate pe cota unică menţionat de literatura de specialitate este 

impactul pozitiv pe care aceasta l-ar avea asupra creşterii economice. Astfel, necesitatea de 

introducere rapidă a cotei unice a apărut în ţări care au trecut prin perioade de tranziţie, din 

dorinţa acestora de învingere şi de depăşire a handicapului economic printr-o creştere robustă 

a economiei. Dacă această introducere este însoţită de un nivel moderat al presiunii fiscale, 

interesul pentru afaceri profitabile, pentru muncă suplimentară, pentru economii şi investiţii 

este stimulat. Acesta este primul şi poate cel mai important avantaj al sistemului fiscal care 

are în centru cota unică. ( Tulai C., Juhasz A., 2007 ). 

 

3. COMPARAŢIA MODELELOR EXISTENTE CU MODELUL PUR AL COTEI 

UNICE 

 

Analizând sistemele actuale bazate pe cotă unică observăm o serie de asemănări şi 

deosebiri între acestea prin raportare la modelul teoretic al cotei unice propus de Robert Hall 

şi Alvin Rabushka de la Stanford University. 

Sub aspectul simplificării sistemelor evoluţia se resimte doar din perspectiva modului mai 

facil de calcul datorită reducerii şi uniformizării cotelor de impunere, a eliminării excepţiilor 

şi a scutirilor. Acest aspect este foarte vizibil în cazul sistemului din România, pe când în 

cazul altor naţiuni cum ar fi cazul Belarusului simplificarea nu este foarte perceptibilă. 

Simplificarea este resimţită şi din perspectiva modalităţilor de declarare în unele jurisdicţii. 
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Totuşi cel mai simplu sistem raportat la modelul propus de Hall şi Rabushka rămâne sistemul 

de impunere al Hong Kong-ului. 

Din perspectiva modului de construcţie a sistemului fiscal se observă că toate sistemele 

europene păstrează varianta clasică de împărţire a veniturilor în funcţie de criterii juridice şi 

nu economice. Acelaşi lucru se verifică şi în cazul ţărilor cu cotă unică din America şi Asia. 

În acest peisaj global, nota discordantă o face tot Hong Kong-ul, care este singura jurisdicţie 

de pe glob care respectă principiul economic al clasificării veniturilor în scopuri fiscale, prin 

împărţirea acestora în venituri din salarii şi veniturilor din afaceri. Unele jurisdicţii precum 

România, Albania, Macedonia şi Insulele Mânecii practică cote unitare pentru toate tipurile de 

afaceri, ceea ce reduce inechitatea şi fereşte mediul de afaceri de distorsiuni din perspectiva 

concurenţei, dar clasificarea veniturilor are la bază tot raţiuni de ordin juridic. 

Evitarea dublei impuneri este o regulă foarte des încălcată în jurisdicţiile studiate. Sunt 

state care se încadrează în liniile modelului pur precum Hong Kong, şi altele precum Bulgaria 

şi Rusia care încearcă să se apropie de acest deziderat impozitând dividendele cu o rată mai 

scăzută.   

Ţările din centrul şi estul Europei au sisteme de impozitare asemănătoare: cotele de 

impunere sunt reduse, uniformitatea este respectată în primul rând prin renunţarea la 

progresivitate în impunerea salariilor. Există însă şi sisteme care respectă regula păstrării 

aceleiaşi cote pentru toate tipurile de venit. În vestul Europei, în Jersey şi Guernsey, 

impunerea se face cu cote uniforme de 20%. Hong Kong-ul nu păstrează regula uniformităţii 

pentru toate veniturile, şi chiar mai mult le oferă contribuabililor posibilitatea de a fi impuşi 

pentru veniturile din salarii cu cote progresive. 

Pe lângă ţările care au adoptat sisteme cu cotă unică există o serie de alte state care îşi 

doresc implementarea unui asemenea sistem. Este cazul statelor Unite ale Americii şi cazul 

Chinei unde există discuţii la nivel politic care vizează această opţiune. Pe de altă parte, în 

Europa de Vest, Islanda este prima ţară din lume care datorită greutăţilor financiare generate 

de criza economică a renunţat la cota unică. De asemenea Republica Cehă şi Slovacia au 

revenit la impunerea progresivă a veniturilor din salarii.   

Aşadar remarcam faptul că nici unul din sistemele fiscale care au făcut obiectul studiului 

nu respectă întru totul caracteristicile modelului pur de cotă unică. Dacă ar fi să evidenţiem 

câteva cazuri mai aparte, am aminti modelul Hong Kong-ului care respectă în esenţă 

proprietăţile cotei unice propusă de Hall şi Rabushka. 

 

Nr. 

Crt.  Jurisdicţia 

Simplit

ate 

Design 

general 

Evitarea dublei 

impuneri 

Uniformitatea 

cotelor  

1 Hong Kong Da Da Da Nu 

2 Estonia Nu Nu Nu Da 

3 Lituania Nu Nu Nu Nu 

4 Letonia Nu Nu Nu Nu 

5 Rusia Nu Nu Nu Nu 

6 Serbia Nu Nu Da Nu 

7 Romania Parţial Nu Nu Da 

8 Slovacia Parţial Nu Da Nu 

9 Ucraina Nu  Nu Nu Nu 

10 Georgia Nu Nu Nu Nu 

11 Macedonia Parţial Nu Nu Da 

12 Albania Parţial Nu Nu Da 

13 Muntenegru Parţial Nu Nu Da 
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14 Bulgaria Nu Nu Nu Nu 

15 

Republica 

Ceha Nu Nu Nu Nu 

16 Belarus Nu Nu Nu Nu 

17 Jersey Nu Nu Nu Da 

18 Guernsey Nu Nu Nu Da 

19 Paraguay Nu Nu Nu Nu 

Tabelul 1.Comparaţia sistemelor actuale cu cotă unică cu modelul pur 

Sursa: Propriile prelucrări 

 

4. EVALUAREA IMPACTULUI COTEI UNICE ASUPRA CREŞTERII PIB  

 

Conform datelor prezentate în tabelul de mai jos schimbarea regimului fiscal în ţările 

analizate, respectiv adoptarea cotei unice de impozitare a venit cu o creştere a PIB-ului în cea 

mai mare parte a jurisdicţiilor. De asemenea este de subliniat faptul că în peste jumătate din 

cazuri creşterea PIB a fost superioară în anii ce au urmat implementării cotei unice faţă de anii 

anteriori.     

Creşterea PIB % 

Ţară 2 ani înainte 

de reforma 

1 an înainte de reformă anul 

reformei 

I an după 

reformă 

al II-lea 

an după 

reformă 

Albania 5,76 5,4 5,9 7,7 3,3 

Bulgaria 6,51 6,4 6,2 -5,5 0,2 

Estonia     -1,6 2,2 5,7 

Letonia -11,40 2,2 -2,1 3,6 8,3 

Romania 5,24 8,5 4,2 7,9 6,3 

Rusia 6,35 10,0 5,1 4,7 7,3 

Serbia 5,58 3,9 2,4 8,3 5,6 

Ucraina 5,27 9,6 12,1 2,8 7,4 

Tabelul 2. Efectele cotei unice asupra produsului intern brut 

 

Pentru o abordare mai sistematică ne-am propus în continuare să analizăm utilizând 

instrumente empirice impactul cotei unice de impozitare precum si a unor variabile precum 

investiţiile străine directe şi consumul casnic) asupra produsului intern brut.  

În absenţa unui model teoretic care să ofere o explicaţie clară a impactului cotei unice 

asupra PIB, am construit regresia următoare: 

 

PIBi,t= c+ β1 *ISDi,t + β2 *CSdi,t + β3 *CUi,t+εi,t              

unde: 

PIBi,t - Produsul Intern Brut la preţul pieţei aferent ţării i la momentul t, exprimat ca 

o creştere procentuală comparativ cu perioada precedentă  

ISDi,t = investiţii străine directe ca procente în PIB  

CSi,t = consumul gospodăresc aferent ţării i la momentul t exprimat ca o creştere de la 

o perioadă la alta 

CU = variabilă dummy aferentă ţării i la momentul t care ia valoarea 1 în perioadele în 

care se aplică cota unică şi 0 pentru perioadele în care nu se aplica cota unică. 
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Produsul Intern Brut, văzut ca unul dintre principalele agregate macroeconomice specifice 

Sistemului Conturilor Naţionale, reprezintă expresia sintetică a rezultatelor activităţii 

economice produse în interiorul teritoriului economic într-un interval de timp, indiferent de 

contribuţia pe care au avut-o subiecţii interni sau din străinătate. (Anghelache, 2011pp. 84-93) 

Pentru construirea modelului liniar de regresie am definit investiţiile străine directe şi 

consumul gospodăresc drept variabile independente, în timp ce valoarea Produsului Intern 

Brut a fost considerată a fi o variabilă dependentă (rezultativă). (Anghelache, 2011pp. 84-93) 

CU este inclusă în regresie cu scopul de a studia efectul cotei unice asupra produsului 

intern brut, precum şi asupra celorlalte variabile din regresie. Principalul obiectiv constă în 

estimarea coeficientului CU, a cărui valoare negativă (pozitivă) semnificativă va indica o 

scădere (creştere) în evoluţia PIB ca urmare a introducerii cotei unice.  

Din punct de vedere econometric, modelul considerat trebuie să includă şi componenta 

reziduală, văzută ca o reprezentare a diferenţelor ce apar între valorile determinate din punct 

de vedere teoretic şi cele măsurate în cadrul economiei reale. 

 Perioada analizată se întinde pe un interval de 17 ani. Astfel, intervalul studiat este 1992-

2008 pentru toate statele analizate: Ucraina, Bulgaria, Estonia, Kazahstan, România, Rusia, 

Letonia si Albania. Data introducerii cotei unice diferă însă de la ţară la ţară şi este indicată în 

tabelul de mai jos.  

 Din lipsa datelor trimestriale au fost utilizate date anuale, seriile statistice fiind constituite 

din 17 observaţii pentru fiecare ţară. Sursa informaţiilor utilizate este Banca Mondială. 

 

Ţara  Anul introducerii cotei unice Perioada de analiză 

Bulgaria 2008 1992-2008 

Estonia 1994 1992-2008 

Kazahstan 2005 1992-2008 

Romania 2005 1992-2008 

Rusia 2001 1992-2008 

Ucraina 2004 1992-2008 

Albania 2007 1992-2008 

Letonia 1995 1992-2008 

Tabel 3.  Perioada inclusă în analiză pe ţări 

Sursa: Banca Mondială 

 

Din analiza seriilor de date, în intervalul de timp considerat, produsul intern brut al ţărilor 

studiate a înregistrat o creştere de la un an la altul, excepţie de la această regulă făcând chiar 

ultimul an inclus în perioada 2009-2010. S-a constată faptul că, pe fondul crizei economico– 

financiare ce a afectat întreaga lume începând cu cea de a doua jumătate a anului 2009, 

valoarea produsului intern brut 2009 înregistrează pentru toate ţările incluse în analiză o 

diminuare de faţă de intervalul de timp imediat precedent. 

Au existat multe controverse legate de impactul pe care cota unică l-ar putea la nivel 

economic şi bugetar în toate jurisdicţiile analizate,. Mulţi dintre cei care contestau cota unica 

arătau că aceasta sună foarte bine din punct de vedere teoretic, dar este greu de pus în 

practică. Alţii au încercat să demonstreze că aceasta nu reprezintă decât un experiment politic. 

Totuşi succesul înregistrat anterior de alte jurisdicţii precum Hong Kong care pentru aproape 

o jumătate de secol a înregistrat creştere economică, a inspirat statele din estul Europei. 

Ţările analizate au recurs la introducerea cotei unice in principal in ideea simplificării şi 

creşterii eficienţei sistemului fiscal, ceea ce ar duce la creşterea economica si venituri 

bugetare sporite. Unele dintre acestea au realizat studii de impact înainte de adoptarea 
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sistemului, altele au urmat doar modelul implementat de alte ţări fără a recurge la analize 

complexe.  

 De reţinut este faptul ca aşa după cum am prezentat şi în capitolele anterioare nici un 

sistem fiscal cu cota unică adoptat în Europa nu este o cotă unică pură aşa cum a fost 

concepută de către Robert Hall şi Alvin Rabushka.         

 Analizând rezultatele obţinute prin modelarea ecuaţiei cu ajutorul programului STATA11, 

se observa ca investiţiile străine directe cât şi consumul casnic au avut un impact pozitiv şi 

semnificativ asupra produsului intern brut al ţărilor din panelul studiat. În schimb cota unica a 

avut un efect pozitiv, dar nesemnificativ asupra PIB statelor din panel. 

  

pib Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

       

isd 0,450 0,094 4,790 0,002 0,228 0,672 

cs 0,371 0,135 2,750 0,028 0,052 0,689 

cu 1,526 1,067 1,430 0,196 -0,997 0,405 

_cons -1,609 0,977 -1,650 0,144 -3,919 0,701 

Tabel 4: Impactul consumului, investiţiilor străine şi a cotei unice asupra PIB 

 

5. CONCLUZII 

 

Se pune astfel întrebarea de ce în jurisdicţiile analizate, deşi cota unica a avut un impact 

pozitiv asupra creşterii PIB totuşi acesta nu este unul semnificativ. Iată câteva posibile cauze 

şi corecţii care ar trebui să se aplice asupra acestor sisteme fiscale pentru sporirea eficienţei 

lor:      

 Adoptare unor modele de cota unică mai apropiate de modelul pur propus de Alvin 

Rabushka;  

 Întărirea disciplinei fiscale, 

 Implementarea de măsuri de stimulare ale economiei şi din perspectiva redistribuirii 

banilor publici astfel încât să rezulte o politică fiscală integrată. 

Concluzionând putem spune că sistemele fiscale cu cotă unică caracterizează în special 

economiile în curs de dezvoltare, ele devenind un important instrument în politica multor state 

de încurajare a activităţii economice. Simpla introducere a cotei unice nu a rezolvat însă 

problemele cu care se confruntă aceste state. De asemenea trebuie subliniat că sistemele 

fiscale cu cotă unică din estul şi centrul Europei nu sunt sisteme pure, caracteristicile lor fiind 

în multe cazuri diferite de modelul teoretic. 
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