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Rezumat. Lucrarea de faţă prezintă mecanismele de contagiune ale 
crizei financiare mondiale asupra economiei româneşti, analiza modului în 
care autorităţile româneşti au acţionat în criză şi lecţiile de învăţat în urma 
confruntării cu această criză. În plus, în lucrare sunt evidenţiate comparativ 
efectele macroeconomice principale ale ajustărilor fiscale largi din ultimii  
30 de ani în UE precum şi consideraţii privind corecţia fiscală în cazul 
României. 
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Astăzi ne aflăm probabil în mijlocul celei mai dure crize economice şi sociale 
cu care s-a confruntat omenirea. Pierderea a 30 de milioane de locuri de muncă la 
nivel mondial, recesiunile adânci, creşterea sărăciei şi a polarizării sociale sunt 
procese care deteriorează grav fundamentele modelului european şi funcţionarea 
economiei globale. Criza privind alegerea soluţiilor concrete de stimulare a 
economiei ne indică o criză mult mai profundă – criza ştiinţei economice.    

România se confruntă cu o serie de crize suprapuse – criza externă peste criza 
economică internă, criza politică plus criza socială, precum şi criza de încredere.  

Am structurat lucrarea noastră în trei părţi: cum am intrat în criză, cum 
am acţionat în condiţii de criză şi, poate cel mai important, ce avem de învăţat 
din această criză. 

 
Cum am intrat în criză 
 
Globalizarea economiei mondiale a făcut ca dezechilibrul financiar 

produs într-una dintre marile puteri economice să se transmită rapid în 
majoritatea țărilor. Mai ales economiile emergente au resimțit efectul de 
cauzalitate cumulativă – suprapunerea dezechilibrului extern peste anumite 
vulnerabilități economice și sociale interne, deja manifeste. Efectul de turmă s-a 
amplificat, fuga capitalurilor dinspre țările în dezvoltare înapoi în țările 
dezvoltate s-a făcut cu o repeziciune îngrijorătoare.  

România a intrat în criză cu o situaţie macroeconomică defavorabilă. 
Alături de Letonia, România era puternic dependentă de influxurile de capital 
străin, atât pe partea de sector public, cât şi pe cea a sectorului privat. Problema 
deficitelor gemene ridicate (5,4% din PIB deficit bugetar efectiv şi 13% din PIB 
deficit de cont curent în 2008) a condus la o marjă de manevră redusă pentru a 
susţine financiar stimuli fiscali adecvaţi.  

România a avut un management inadecvat al politicilor macroeconomice. 
Politicile fiscale prociclice au condus la crearea de spaţiu fiscal în perioadele de 
decalaj recesionist şi epuizarea acestuia în perioadele cu decalaj expansionist. 
România a făcut ajustări fiscale de anvergură atunci când economia funcţiona 
sub potenţial, contrar postulatelor teoriei macroeconomice, care recomandă 
procese de consolidare fiscală în perioadele de expansiune (tabelul 1). 
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Sursa: date BNR, Eurostat, 2010. 
 

Figura 1. Evoluţia soldului bugetar efectiv şi a soldului bugetar structural  
în România în perioada 2000-2009 

 
Tabelul 1  

Evoluţia output-gap şi a soldului bugetar structural 
An Output-gap Ani Soldul bugetar structural 

2000 -2.22 2000 -2.64 
2001 -0.60 2001 -2.55 
2002 -0.48 2002 -1.76 
2003 -0.97 2003 -1.15 
2004 1.04 2004 -0.43 
2005 -1.09 2005 0.62 
2006 0.81 2006 -2.11 
2007 2.17 2007 -3.73 
2008 6.20 2008 -7,71 
2009 -2.95 2009 -6,84 
2010 -3.46 2010 -4,40 
2011 -3.92 2011 -1,90 
2012 -2.13 2012 -1.30 
2013 -0.10 2013 -1.40 
2014 2.35 2014 -1.80 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice, Fondul Monetar Internaţional, 2010. 
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Dependența economiei românești - și în general, a țărilor emergente - de 
intrările de capitaluri străine cu care se obișnuise în perioada de dinaintea crizei 
financiare din 2008 a creat probleme de lichiditate grave.  Au avut loc ieșiri de 
capitaluri către țările dezvoltate, mai sigure, si, mai ales pe fondul existenței 
unui curs de schimb cu flotare controlată acest proces a condus la o putere mai 
mică a monedei naționale în fața principalelor valute. Totuși, este interesant că 
țara noastră a trebuit să constate nu neapărat o fuga a capitalurilor de o 
amplitudine ridicată ci, mai degrabă o lipsă a intrărilor de capitaluri față de 
situația precriză.  

Au apărut imediat semnele unei recesiuni: cădere economică, șomaj din 
ce în ce mai mare pe fondul reducerii numărului de locuri de muncă, mai puține 
venitui la buget, creșterea riscului de încetare de plăți externe prin mărirea CDS 
și accentuarea problemelor sociale.  

 
Cum am acţionat în condiţii de criză. Experienţa ajustărilor fiscale largi 
 
Gradele de libertate asigurate decidenţilor de politici macroeconomice din 

România au fost reduse. Politica monetară nu a avut o marjă de manevră prea 
largă în condiţiile în care s-au manifestat şocuri inflaţioniste precum 
deprecierea monedei sau majorarea TVA. Nici instrumentele de politică fiscală 
nu au putut fi folosite la potențialul lor maxim din cauza lipsei rezervelor 
financiare în Trezorerie strict necesare pentru a face față golurilor de lichiditate 
generate de reducerea fluxurilor de capitaluri externe. Pe de altă parte, puterea 
redusă a mecanismelor de stabilizare automată – mai ales prin lipsa de 
progresivitate a impozitării – a condus la exacerbarea problemelor bugetare, 
alături de dezechilibre legate de evaziunea fiscală ridicată, colectarea scăzută a 
veniturilor la bugetul de stat ș.a.m.d. „Rezolvarea” problemelor structurale prin 
amânarea lor a condus la ceea ce se cheamă „echivalența ricardiană” adică 
încrederea redusă în sustenabilitatea efectelor pozitive ale stimulării economiei 
prin măsuri de relaxare fiscală.     

S-a impus necesitatea ajustării fiscale. Pentru a rezolva problemele de 
lichiditate, România a încheiat un acord de finanţare multilaterală cu FMI, CE 
şi BM, opţiune care a condus relativ rapid la reducerea la jumătate a riscului de 
default pe piețele externe și a redat încredere în evoluția pozitivă a economiei 
românești. Principala ţintă a programului de ajustare a prevăzut atingerea unui 
deficit bugetar efectiv de 6,8% din PIB în 2010, 4,4% din PIB în 2011 şi 3% 
din PIB în 2012, condiţionalitate conformă criteriilor de convergenţă nominală 
prevăzute pentru aderarea la Zona Euro.  
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Totuşi, România a intrat în cercuri vicioase din care cu greu poate ieşi. 
Veniturile mici la buget creează impresia unor cheltuieli enorme pentru drepturi 
normale: salarii întregi, pensii întregi, burse întregi, alocaţii etc. Nu avem 
venituri mai mari la buget pentru că cei care ar trebui să plătească impozite şi 
taxe – privaţii – sunt în cădere liberă. Nu avem venituri mari la buget pentru că 
reformele în sistemul de pensii, sănătate, educaţie, infrastructură etc. sunt lente. 
Nu avem venituri la buget pentru că nu există programe puternice de creare de 
locuri de muncă. Programe de atragere a celor 1,5 milioane de lucrători la negru 
şi a celor două milioane de agricultori prinşi în statistici ca populaţie activă, dar 
care nu plătesc contribuţii sociale. Şi, cel mai important, nu avem venituri la 
buget pentru că evaziunea fiscală este endemică.   

Confruntată cu dilema deficite-relansare economică, România şi-a propus 
să adopte un program de austeritate bugetară, în vederea asigurării 
sustenabilităţii finanţelor publice.  

România are cel mai ambiţios program de corecţie fiscală din UE, 
analizând comparativ experienţa ţărilor UE în ultimii 30 de ani cu privire la 
ajustările (corecţiile) fiscale largi.  

 
Tabelul 2  

Ajustări fiscale largi în UE – experienţe trecute 

Ţări 
Perioadă de ajustare (corecţie 

fiscală) 
Ani 

Soldul bugetar primar 
ajustat ciclic, pe an (în % 

din PIB) 
Danemarca 82-86 4 2,5 

Grecia 89-94 5 2,2 
Suedia 93-98 5 1,8 
Irlanda 85-89 4 1,5 

Portugalia 86-92 6 1,4 
Italia 89-97 8 1,3 

Marea Britanie 93-99 6 1,2 
Finlanda 92-2000 8 1,0 
Franţa 93-97 4 0,9 
Belgia 81-90 9 0,9 
Austria 95-2001 6 0,8 
Olanda 90-2000 10 0,4 

Sursa: Comisia Europeană (AMECO), 2010.  
 

Analiza tabelului 2 ne indică o serie de lucruri importante. Primul, 
ajustările fiscale se întind pe o perioadă medie de şase ani. Al doilea, viteza de 
ajustare medie (luând în calcul reducerea deficitului bugetar primar ajustat ciclic) 
este de 1,3-1,4% din PIB, medie anuală. Al treilea lucru important – ajustările 
fiscale reuşite se fac în perioadă în care nu există crize financiare puternice la 
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nivel mondial, pentru a avea posibilitatea folosirii motoarelor exporturi şi 
creşterea investiţiilor străine directe în încercarea de relansare economică.   

 
Tabelul 3 

Ajustări fiscale largi în UE – experienţe viitoare 

Ţări 
Soldul bugetar primar ajustat 

ciclic 2008 
(% din PIB) 

Soldul bugetar 
ajustat ciclic 

2011 
(% din PIB) 

Soldul bugetar primar ajustat 
ciclic, pe an (% din PIB) 

Estonia -3,9 -0,5 1,1 
Grecia -5,0 -2,4 0,9 
Ungaria  -0,9 +1,1 0,7 
Cehia -3,4 -2,6 0,3 

Letonia -5,8 -5,4 0,1 
România -7,71 FMI 

(-7,5 CE) 
-1,9 FMI 
(-4,4 CE) 

1,9 prognoza FMI 
(1 prognoza CE) 

Sursa: Comisia Europeană, Spring Economic Forecast, 2010. Pentru România, prognoza 
FMI (septembrie 2010) şi CE (aprilie 2010). 

 
Prognozele soldului bugetar primar ajustat ciclic pe următorii ani 

confirmă duritatea programului de austeritate al României (tabelul 3). Din 
prognoza de primăvară a Comisiei Europene am selectat ţările care au o 
sustenabilitate redusă a finanţelor publice (deficit structural ridicat) şi care 
experimentează pachete de austeritate. Neavând spaţiu fiscal suficient, măsurile 
de relansare economică sunt mai degrabă palide.  

Totuşi, este clar că se pot întâmpla două scenarii: 
1. Programul de austeritate va reuşi. Vom avea o poziţie mai bună din 

punct de vedere macroeconomic pe termen mediu, doar dacă 
programul este însoţit de măsuri puternice de creştere a veniturilor 
bugetare şi de reforme structurale bine gândite.  

2. Programul nu va reuşi. Viteza de corecţie fiscală este prea mare. 
Măsurile sunt prea dure pentru mediul de afaceri şi cetăţenii din 
România. Riscul social creşte puternic şi trecem de la o terapie şoc către 
una graduală. Întindem ajustarea (consolidarea) fiscală pe un termen 
mediu, aşa cum vedem din experienţa ultimilor 30 de ani din UE.  

Programul poate da erori şi din cauza incertitudinii la nivel mondial.  
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Ce avem de învăţat din această criză 
 
Sunt mai multe învățăminte pe care le putem conștientiza din această 

criză.  
Prima este aceea că pentru a avea stabilitate macroeconomică trebuie ca 

politicile macroeconomice – monetară și fiscală – fie caracterizate prin 
prudență, consistență și credibilitate. Reducerea volatilității macroeconomice se 
poate realiza doar prin constituirea de rezerve financiare în Trezorerie și prin 
adecvarea rezervelor internaționale ale BNR la un nivel peste pragurile de 
sustenabilitate definite.    

A doua lecţie este legată de definirea și implementarea unor politici 
monetare eficiente cu politici macroprudențiale. 

A treia lecţie este aceea legată de imunizarea economiei astfel încât 
efectele negative generate de viitoare crize marginale. În plus, credem în 
necesitatea aplicării unor programe de ajustare echitabile.  

 
Mulţumiri 
 
Acest articol reprezintă rezultatul cercetării desfăşurate în grantul 

Fundamentarea şi implementarea unui model econometric pentru creşterea 
eficienţei politicii fiscale în contextul aderării României la Zona Euro, finanţat 
de CNCSIS Proiecte de Cercetare Exploratorie, Program Idei, cod 1766 

 
 
 
 
 

 Bibliografie 
 

Alesina, A., Carloni, D., Lecce, G., „The electoral consequences of large fiscal adjustments”, 
www.voxeu.org, 29 May 2010 

Alcidi, Cinzia, Gros, D. (2010). „The European experience with large fiscal adjustments”, 
VoxEU.org, 28 April 

Alesina, A., Ardagna, S. „Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending”, 
forthcoming in Tax Policy and The Economy, 2010 

Alesina, A., Carloni, D., Lecce, G. (2010). “The electoral consequences of large fiscal 
adjustments”, work in progress 

Alesina, A., Perotti, R., Tavares, J., „The Political Economy of Fiscal Adjustments”, Brookings 
Papers on Economic Activity, Spring, 1998  

Blanchard, O., Cottarelli, C., „Ten commandments for fiscal adjustment in advanced 
economies”, 24 iunie 2010, IMF Direct, www.imf.org 



Cristian Socol, Radu Soviani 
 

28 

Blanchard, O., Dell`Ariccia, G., Mauro, P., „Rethinking macroeconomic policy”, IMF Staff 
Position Note, www.imf.org, March 2010  

Fatas, O., „The economics of achieving fiscal sustainability”, April 2010, www.insead.org 
Giavazzi, F., Pagano, M., „Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two 

Small European Countries”, NBER Macroeconomics Annual, 1990, MIT Press: 95-122.  
Marinaş, M., „Eficienţa politicii fiscale în combaterea efectelor crizei economice. O analiză 

bazată pe literatura economică”, Economie teoretică şi aplicată, nr. 11/2010 (552),  
ISSN 1841-8678 

Marinaş, M., „Natura politicii fiscale în zona euro”, Economie teoretică şi aplicată, nr. 2 / 2008 
(519), ISSN 1841-8678 


