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Rezumat. Lucrarea abordează efecte ale crizei economice din 
perspectiva evoluţiilor teoretice şi a modului în care acestea au fost reflectate 
la nivelul economiilor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul actorilor 
sistemului internaţional. Paradigme economice fundamentale precum rolul 
preţului ca mecanism reglator al funcţionării pieţelor şi capacitatea 
concurenţei libere de a determina preţuri care să reflecte evoluţiile economice 
au fost testate la nivelul diferitelor pieţe. În contextul limitării resurselor 
disponibile, pe fondul contracţiei economice este necesară redefinirea 
echilibrelor sociale acceptate, exemplul analizat la nivelul lucrării fiind cel al 
politicile sociale. În perioade de expansiune economică, modificarea unor 
astfel de aranjamente, chiar dacă este suboptimală, se dovedeşte a fi dificilă 
pentru că presupune costuri implicite, mai puţin vizibile. Criza economică 
scoate la iveală astfel de costuri. Modificarea acestor aranjamente sociale 
necesită în primul rând soluţii, dar şi mecanisme de reglementare şi 
implementare coerente. Acestea depind de calitatea instituţiilor şi a sistemului 
de coordonare social în ansamblul său. Dacă aceste mecanisme sunt complexe 
la nivel naţional, în cazul nivelului supranaţional se mai adăugă paliere 
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decizionale suplimentare, ceea ce explică dificultatea coordonării. Gradul de 
coerenţă al mecanismelor decizionale, dar şi calitatea acestora determină 
costurile de adaptare la noile condiţii impuse de echilibru. 

Mecanismele de coordonare, fie în context naţional fie supranaţional, 
au relevanţă şi în cazul redefinirii unor noi echilibre care să eficientizeze 
politici deja existente (spre exemplu cele sociale), care să reflecte situaţia de 
criză, dar şi al creării unor noi aranjamente care să acomodeze noi motoare 
de creştere economică. În al doilea caz fiind necesară crearea de politici-
cadru care să impulsioneze noile sectoare. 
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economică şi financiară. 

 
 

Coduri JEL: E61, E65. 
Coduri REL: 8E, 8I, 8M, 8N, 20F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Redefinirea politicilor economice şi reforma instituţiilor – suport al sustenabilităţii creşterii economice 
 

31 

Unul dintre conceptele şi mecanismele cele mai studiate, procesul 
creşterii economice, continuă să ofere cercetătorilor noi perspective şi abordări, 
nu doar într-o abordare teoretică, ci şi în registrul soluţiilor practice. Ultima 
criză economică pare a pune la îndoială paradigme fundamentale ale ştiinţei 
economice precum rolul preţului ca mecanism reglator al funcţionării pieţei şi 
capacitatea concurenţei libere de a determina preţuri care să reflecte evoluţiile 
economice, dar şi modele ce par a-şi atinge limitele. Un exemplu în acest sens 
este susţinerea creşterii economice prin consumul intern, alimentat de credite 
care utilizează ca şi colateral preţul anumitor bunuri, preţ determinat de evoluţia 
unor bule (speculative). Dezbaterea privind rolul statului în economie, 
echilibrul între intervenţionism şi liberalizare ca şi cel privind disciplina 
financiară au redevenit subiecte de negociere atât la nivel intern, cât şi la nivelul 
organizaţiilor interguvernamentale precum Uniunea Europeană sau 
multilaterale precum G20. 

Procesul creşterii economice are relevanţă nu doar din perspectiva 
guvernelor sau a publicului în calitatea sa de consumator, ci chiar pentru modul 
în care societăţile noastre sunt structurate. Rezultatele acestui proces reprezintă 
ipoteze pentru politici economice care au ca scop definirea unor echilibre 
acceptabile la nivelul societăţilor. Un exemplu în acest sens sunt politicile 
fiscale şi cele sociale. Problema redefinirii acestor mecanisme în perioade de 
contracţie economică sau chiar de criză este unul dintre elementele care nu 
permit soluţionări rapide sau recalibrări imediate la nivelul politicilor 
economice. În acest context, procesul creşterii economice, performanţa de 
ansamblu a economiilor nu mai este exclusiv o componentă ce ţine de utilizarea 
diferiţilor factori de producţie, ci este, mai degrabă, influenţată de instituţii şi 
funcţionarea acestora. Mecanismele administrative, sociale şi societale, 
decizionale sau cele de dialog social devin factori care influenţează creşterea 
economică nu doar prin capacitatea de a oferi noi aranjamente şi de a defini noi 
echilibre, ci, mai ales, prin capacitatea de a oferi soluţii de calitate, la timp.  
Într-un astfel de context competitivitatea economiilor este influenţată în mare 
parte de capacitatea, calitatea şi funcţionarea instituţiilor care susţin 
funcţionarea acelei economii. 

Una dintre problemele fundamentale privind funcţionarea, dar şi reforma 
instituţiilor este tipul de costuri pe care funcţionarea suboptimală a acestora le 
presupune. În principal, aceste costuri sunt costuri de oportunitate sau implicite, 
şi nu explicite. Tocmai de aceea este şi mult mai dificil de evidenţiat necesitatea 
reformării acestora, pe de o parte, iar, pe de altă parte, asigurarea priorităţii unui 
astfel de subiect pe agenda publică. În plus, reforma instituţiilor presupune şi 
mecanisme care să asigure într-un cadru transparent accesul tuturor grupurilor 
de interese, inclusiv a celor afectate de modificări, pe diferite paliere ale 
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mecanismului decizional. Exemple relevante din această perspectivă sunt 
reforma sistemelor de asigurări sociale sau opţiunea preferată de UE în 
contextul crizei financiare şi impactului acesteia asupra statelor membre. 
Această problemă va fi abordată pe parcursul lucrării din multiple perspective. 

Deşi nu este în principal în sfera de studiu a economiei politice, modul în 
care factori precum: leadership-ul, structura agendei de politici publice, 
programul politic sau orientările doctrinare au reuşit să ofere răspunsuri 
competitive în contextul crizei economice, oferă indicii interesante despre 
capacitatea mecanismelor instituţionale de a performa. La fel, reacţiile 
guvernelor la problema comună a crizei economice, modul de a reuşi 
recalibrarea politicilor publice la confruntarea cu contracţia activităţii 
economice şi apoi cu efectele crizei oferă indicii interesante despre capacitatea 
acestora de a adresa şi gestiona aplatizarea ciclului economic pe termen lung şi 
înscrierea lui pe un trend ascendent.  

La acest moment cele mai utilizate exemple în dezbaterea privind 
modelele de gestionare a crizei economice sunt: Europa cu modele precum 
Germania vs. Franţa sau Polonia ca model pentru noile state membre, Statele 
Unite ale Americii, în care abordarea dezechilibrelor structurale oferă un 
subiect de studiu unic, precum şi China, ca model pentru economiile emergente, 
aflate în plin proces de catching-up (reducere a decalajelor de dezvoltare). 

Europa reprezintă un peisaj unic în ceea ce priveşte relaţia dintre instituţii 
şi mediul economic. Unicitatea modelului derivă în primul rând din 
complexitatea şi dinamica diferită a palierelor decizionale analizate. În 
contextul unui stat naţional, în funcţie de modelul de guvernare trebuie luate în 
considerare palierele centrale ale deciziei, cu componentele structurale specifice 
(sectoriale, orizontale şi verticale), cele regionale şi locale care au impact 
semnificativ asupra implementării deciziilor de politici economice. Prin urmare, 
dacă primele două paliere au relevanţă semnificativă asupra analizei şi apoi a 
formulării soluţiei, palierul regional şi cel local influenţează implementarea 
soluţiilor de politici economice. În funcţie de tipul de guvernare, de tipul de 
organizare a statului, gradul de influenţă al nivelului central, regional şi local 
diferă. Rolul, eficacitatea şi influenţa tipului de organizare a statului asupra 
funcţionarii acestuia sunt aspecte ce necesită un studiu atent.  

Pe lângă aceste elemente caracteristice statelor naţionale, complexitatea 
decizională a Uniunii Europene este susţinută şi de introducerea unui palier 
suplimentar, cel al deciziei supranaţionale. Coordonarea în cadrul acestui palier, 
echilibrul între nivelul comunitar şi cel naţional diferă semnificativ de la un 
sector la altul. Astfel, dacă în cazul politicilor sociale sau al impozitării puterea 
decizională a nivelului comunitar este relativ mică, fiind utilizate metode de 
coordonare soft precum Metoda Deschisă de Coordonare, în cazul unor politici 
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precum cea de mediu există un grad semnificativ de comunitarizare.  Din 
perspectiva decizională, Uniunii Europene îi sunt necesari timpi de reacţie 
suplimentari faţă de un actor naţional (fie el şi federal) tocmai datorită gradului 
de libertate mai mare oferit de modelul decizional actorilor naţionali. Prin 
urmare, în cazul Uniunii Europene, confruntată cu o criză precum cea 
economică actuală, varianta optimă din perspectiva reacţiei de răspuns continuă 
să rămână acţiunea la nivel naţional. Însă o astfel de opţiune prezintă 
caracteristici de optimalitate, în cazul în care evoluţiile statelor membre sunt fie 
puternic corelate, fie încorporează un grad de coordonare semnificativ. 
Problema la nivelul Uniunii Europene, în contextul reacţiei faţă de criză, este 
că, pe de o parte, nu a reuşit coordonarea în ceea ce priveşte opţiunile şi apoi 
soluţiile de ieşire din criză, iar, pe de altă parte, impactul diferit al soluţiilor, dar 
şi caracteristicile diferite ale economiilor au determinat performanţe diferenţiate 
la nivelul economiilor statelor membre. Dezbaterea recentă insistă pe o 
comparaţie bine-cunoscută între economia Germaniei şi cea a Franţei. În timp 
ce Germania a făcut paşi semnificativi nu doar în privinţa injecţiilor de capital 
în economie, în contextul unei situaţii comparativ mai bune din perspectiva 
spaţiului fiscal, Franţa a preferat să nu reformeze semnificativ sistemul de 
asigurări sociale şi, prin urmare, se confruntă, se pare, cu o prelungire a 
perioadei de recesiune. În acest context, economiile cele mai importante la 
nivelul UE din perspectiva ponderii în PIB comunitar se află deja în etape 
diferite ale ciclului economic. Prin urmare, decidenţii de politici economice din 
cele două state sunt puşi în faţa unor ipoteze diferite în ceea ce priveşte 
formularea politicilor economice. Dacă în acest moment Germania poate face 
paşi către retragerea stimulului fiscal din economie, reorientarea către limitarea 
deficitelor fiscale şi orientarea către politici antiinflaţioniste, Franţa este încă 
într-o perioadă în care trebuie să se preocupe de stimularea economiei şi povara 
creşterii alarmante a deficitelor fiscale.  

Luând separat doar aceste două exemple, analizându-le în contextul unitar 
al zonei euro, devine mai evidentă complexitatea deciziei la nivel comunitar. 
Aceasta nefiind dată doar de palierele decizionale diferite, ci şi de 
eterogenitatea evoluţiilor economice. Totuşi de ce am pune accent pe corelarea 
ciclurilor economice şi mai ales într-o perioadă de criză precum cea pe care o 
traversăm?! Motivaţiile şi mai ales implicaţiile unei astfel de abordări sunt 
desigur multiple, însă pentru început un bun punct de pornire ar fi însuşi 
modelul teoretic care a susţinut crearea şi existenţa zonei euro – Modelul 
Zonelor Monetare Optime(1). Dintre condiţiile fundamentale propuse de către 
autor se regăsesc chiar sincronizarea perfectă a ciclurilor de afaceri la nivelul 
economiilor statelor membre, dar şi capacitatea politicilor fiscale de a face faţă 
şocurilor asimetrice(2). Or, tocmai două dintre aceste condiţii sunt în pericol de a 



Coralia Angelescu, Laurenţiu Dinu 
 

34 

nu mai fi respectate la nivelul celor mai importante două economii ale zonei 
euro. Dacă luăm în calcul şi decalajele competitive dintre economiile statelor 
membre care aparţin zonei euro, ajungem la concluzia că pe termen mediu 
însăşi existenţa unor mecanisme fundamentale precum acesta sunt puse sub 
semnul întrebării.  

Din perspectiva economică, mecanismele de coordonare în cadrul unei 
structuri precum UE sunt similare în termeni de impact cu funcţionarea 
instituţiilor la nivelul unui stat membru. Totuşi, problema fundamentală în 
reforma acestora este, pe de o parte, însuşi sistemul decizional care presupune 
perioade relativ lungi de negociere între statele membre, iar, pe de altă parte, 
faptul că aceste costuri nu sunt explicite, ca şi în cazul instituţiilor naţionale. 
Situaţiile de criză au însă specificitatea de a releva costurile funcţionării 
suboptime a unor astfel de mecanisme tocmai datorită faptului că spaţiul de 
manevră, inclusiv cel fiscal, este limitat, ceea ce presupune că şocurile se resimt 
direct în piaţă. Un exemplu elocvent în acest sens sunt cazurile Greciei sau 
chiar al României, unde necesitatea unor mecanisme de intervenţie de ultimă 
instanţă s-a resimţit acut.  

Funcţionarea într-un cadru supranaţional a unor economii cu caracter 
eterogen şi cu viteze de ajustare diferite a relevat pentru Uniunea European 
necesitatea existenţei unor mecanisme de ajustare care să funcţioneze automat 
(fără necesitatea apelului la instanţele decizionale obişnuite – supranaţionale 
sau interguvernamentale) şi care să reacţioneze coerent şi rapid. Un astfel de 
exemplu este necesitatea accesului la fonduri de urgenţă. În practică, rolul pe 
care îl joacă acestea este acela al unei poliţe de asigurare împotriva riscului de 
derapaj. La acest moment, singurul mecanism de penalizare împotriva statelor 
care nu aplică politici potrivite, în afară de cel al presiunii celorlalte state 
membre (peer presure) este costul accesului la resurse de pe piaţa financiară. 
Uniunea Europeană nu a pus deocamdată în discuţie un mecanism explicit de 
tipul costului pentru statele care-şi asumă riscul implementării consistente a 
unor politici economice suboptimale.  

Desigur, o astfel de reformă ar fi foarte greu de imaginat, mai ales că în 
mecanismul decizional ponderea statelor membre, inclusiv a celor aflate în 
situaţii de suboptimalitate a mixului de politici, se păstrează. Opţiunea pentru 
reforma sistemului fiind fie presiunea unor state mai avansate în implementarea 
reformelor (vezi binomul Germania-Franţa) sau şocuri asimetrice, care să 
producă impact semnificativ şi astfel să perturbe corelaţia cu ciclurile politice 
obişnuite.    

Criza economică actuală a jucat rolul unei radiografii foarte precise 
asupra punctelor nevralgice ale sistemului de coordonare a politicilor 
macroeconomice la nivel global. România este un exemplu în care reacţia UE a 
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fost una coerentă, caracterizată de coordonarea acţiunilor instituţiilor 
internaţionale care au oferit un pachet integrat de sprijin împreună cu FMI, 
Banca Mondială, BERD şi BEI(3). Pachetul presupune nu doar ajutor financiar, 
ci şi asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale, în cadrul unui exerciţiu de 
analiză funcţională, care are ca scop consolidarea funcţionarii instituţiilor în 
domenii cheie pentru procesul de creştere economică. O astfel de abordare 
dovedeşte perspectiva integrată a Comisiei Europene privind analiza modelului 
de creştere economică şi utilitatea conlucrării dintre instituţii precum FMI care 
are ca scop exclusiv intervenţia de ultimă instanţă şi Comisia care-şi propune o 
abordare mai largă, axată pe dezvoltare instituţională, consolidarea capacităţii 
administrative şi coerenţa politicilor economice. În cazul specific al României, 
acest tip de abordare a funcţionat din mai multe considerente, structura şi 
dimensiunile problemei jucând în acest caz un rol semnificativ. Pachetul total 
de ajutor, deşi cel mai mare accesat de România, reprezintă numai 22 miliarde 
de euro ce pot fi accesaţi în perioada 2009-2011.  

Situaţia este însă cu totul diferită când riscul se transformă într-unul 
sistemic şi nici guvernele naţionale, nici instituţiile comunitare supranaţionale 
nu au mijloace suficiente de control pentru a influenţa comportamentul 
guvernelor. Or, în cazul Greciei, ca şi al celorlalte state precum Irlanda sau 
Portugalia, exact aceasta este problema fundamentală. În plus, în cazul unor 
economii precum Islanda spre exemplu, care a demonstrat capacitatea de 
contaminare a sistemului, problema este şi mai complicată când nu există nici 
măcar mecanismele agreate la nivel comunitar pentru a modifica eficace 
comportamentul acestor state membre. De altfel, exact această parte a 
problemei determină reticenţa instituţiilor financiare de a interveni în cazul unui 
stat membru aflat într-o astfel de situaţie – lipsa de mecanisme de influenţă a 
politicilor economice naţionale. 

Analizând echilibrul codificat la nivelul Tratatului pentru domeniul 
politicilor fiscale, statele membre îşi menţin intacte atributele de suveranitate, 
inclusiv în contextul Tratatului de la Lisabona. Soluţia adoptată de şefii de state 
şi de guverne este acordul punctual asupra unor mecanisme precum recent 
adoptatul Semestru European în contextul noului cadru de supraveghere 
financiară(4), prin care, de comun acord, se oferă şansa unui mecanism de 
coordonare într-o chestiune în care nu există competenţă comunitară. Acest 
format îşi propune, prin intermediul presiunii statelor membre, dar şi al 
palierului comunitar, implementarea unor cadre fiscal-bugetare care să pună 
accent pe calitatea cheltuielilor publice şi alocarea coerentă a resurselor 
bugetare, respectând priorităţile strategice în materie de politici ale UE. În acest 
sens, cadrul pentru obiectivele de politici economice este stabilit prin 
intermediul Strategiei Europa 2020.  
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Prin urmare, opinia exprimată în acest domeniu de către Comisie şi de 
către celelalte state membre rămâne consultativă, fiind respectate atributele de 
suveranitate, în acelaşi timp oferindu-se Comisiei mandat de a consolida 
disciplina financiară prin propuneri concrete de penalizare în domenii în care 
există competenţă comunitară precum politica de coeziune. Deşi nu este optimă, 
această soluţie prezintă cel puţin avantajul de a transforma costuri implicite 
precum cele ale lipsei de reforme structurale în costuri explicite – penalizarea 
prin restrângerea accesului la resurse gestionate de politica de coeziune. 

Necesitatea coordonării politicilor economice nu ţine exclusiv de 
argumentul existenţei şi funcţionarii Zonei Monetare Optime. Economiile de 
scară sunt un alt factor semnificativ care determină opţiunea statelor membre 
către coordonarea opţiunilor în materie de politici economice. Din această 
perspectivă funcţionarea coerentă a Pieţei Unice a Uniunii Europene este 
esenţială pentru susţinerea unui randament crescător al investiţiilor. Analizând 
reacţiile statelor membre, în special în contextul crizei economice, se pare că 
reflexele protecţioniste nu au dispărut încă din Europa. Chiar şi în contextul în 
care excludem din analiză dimensiunea europeană şi ne concentrăm exclusiv pe 
evoluţiile înregistrate la nivelul statelor membre, devine evident că în 
manifestarea unei recuperări a cererii şi manifestarea primelor semne pozitive 
ale reluării creşterii economice sunt avantajate statele membre cu economii 
naţionale mari, care pot susţine prin stimulente fiscale mecanismele cererii 
interne. Exemple în acest sens sunt Germania sau Polonia, care au reuşit 
performanţe economice mai bune decât media statelor membre în procesul de 
recuperare după impactul crizei economice, în cazul celei dintâi, şi de creştere 
economică pozitivă în ultimii doi ani pentru Polonia.   

Politicile şi instituţiile reprezintă condiţii cadru pentru suportul creşterii 
economice. Provocările cu care se confruntă la acest moment economia globală 
sunt însă mult mai complexe şi rezidă din însăşi atingerea limitelor unui sistem. 
În acest sens devine cu atât mai validă construcţia conceptuală anterioară, care 
pune în centrul performanţei economice capacitatea unei economii de a se 
guverna şi de a adopta şi implementa decizii în mod coerent şi într-un timp 
relevant din perspectiva evoluţiilor curente.  

Una dintre problemele fundamentale ale actualului model de creştere 
economică este că din anumite perspective urmează în curând să-şi atingă 
limitele, nu neapărat şi potenţialul. Astfel abordarea curentă a economiştilor, în 
care preocuparea fundamentală era optimizarea în cadrul actualei paradigme 
tehnologice pentru atingerea potenţialului în contextul dat de tehnologie şi 
factori de producţie, pare a nu mai fi relevantă. Contextul actual plasează 
economia mondială într-o situaţie semnificativ diferită faţă de episoadele 
anterioare de creştere economică, în care fie progresul tehnologic a impus 
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schimbarea paradigmei tehnologice, fie descoperirea unor noi tipuri de resurse a 
determinat o creştere semnificativă. Acest episod, care este determinat în 
special de limitarea resurselor de hidrocarburi, pe de o parte, dar şi de atingerea 
limitelor sustenabilităţii ecologice, reclamă măsuri de politici economice care să 
încurajeze crearea tehnologiilor necesare în acest sens, dar şi a unui cadru de 
politici colaterale care să ofere actorilor economici asigurări suficiente privind 
sustenabilitatea modelului economic a dezvoltării unor astfel de activităţi.  

În acest context, actori semnificativi ai sistemului internaţional precum 
Uniunea Europeană, Statele Unite, economii emergente precum grupul BRIC 
(Brazilia, Rusia, India şi China) sunt parte a negocierilor internaţionale în 
diverse formate pentru reglementarea şi stabilirea nivelului ambiţiei acţiunilor 
la nivel global în domeniul schimbărilor climatice. Prin intermediul Strategiei 
Europa 2020, o continuare dar şi o dezvoltare a Strategiei Lisabona, Uniunea 
Europeană îşi propune definirea unor noi motoare de creştere economică. 
Acestea pun accent pe capitalul uman (economia cunoaşterii), inovaţie, 
economia verde şi tehnologia informaţiei pentru reluarea de  manieră 
sustenabilă a procesului de creştere economică. Ceea ce este remarcabil la 
această abordare este faptul că, pe de o parte, sunt utilizate instrumente ale 
sistemului internaţional, dar şi de politici economice pentru a stimula 
comportamentul agenţilor economici, iar, pe de altă parte, sustenabilitatea 
ecologică sau calitatea vieţii sub diverse forme devin factori ai modelului de 
creştere economică.  

Fiecare dintre noile direcţii care vor defini piloni ai creşterii economice în 
următoarea perioadă depinde în primul rând de calitatea politicilor suport pentru 
dezvoltarea acestora. În acest sens modelul european de dezvoltare a politicilor 
economice în care sunt utilizate mecanisme legislative şi economice pentru a 
gestiona motivaţia agenţilor economici pare a fi deja adoptat şi de alţi actori ai 
sistemului internaţional. Un exemplu în acest sens este încurajarea dezvoltării 
tehnologiilor verzi unde UE face deja eforturi semnificative pentru a oferi 
suport financiar de manieră explicită (fonduri disponibile prin intermediul 
instrumentelor europene precum FP 7), dar şi implicită, prin utilizarea pieţei 
interne a UE. Astfel de mecanisme, gestionate transparent, oferă şansa realizării 
unui echilibru acceptabil social între intervenţia statului în economie şi 
distorsionarea concurenţei în interiorul pieţei. Totuşi modul în care acest 
echilibru este definit şi cât de acceptabil este la nivelul statelor membre sau în 
relaţia dintre actorii sistemului global sunt subiecte care necesită o analiză 
aprofundată.  

Utilizarea unor instrumente şi resurse publice pentru a defini noi motoare 
de creştere economică presupune o responsabilitate semnificativă din 
perspectiva costurilor de oportunitate şi a optimizării rezultatului social. Or, în 
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acest sens perspectiva temporală poate fi un factor semnificativ al analizei. 
Indiferent însă de rezultatele pe termen scurt şi mediu, este foarte dificil de 
argumentat, din perspectiva raţionalităţii, împotriva necesităţii de a modifica 
actualul model de producţie mai ales datorită impactului asupra mediului. 
Totuşi, pe măsură ce structura economiilor evoluează de la sectoare 
caracterizate de valoare adăugată mică către sectoare care produc valoare 
adăugată mare, pare a exista o corelaţie pozitivă între flexibilitatea acestora şi 
capacitatea de a rezista fluctuaţiilor ciclului economic. Un exemplu în acest 
sens sunt serviciile IT în România, dar şi în noile state membre, care au arătat 
rate de creştere pozitive pe parcursul perioadelor de contracţie economică.  

 
Concluzii 
 
Criza economica actuala a jucat rolul unei radiografii foarte precise 

asupra punctelor nevralgice ale sistemului economic global. Tipul problemelor 
asupra cărora ne-am orientat atenţia în aceasta lucrare sunt cele structurale şi la 
nivelul politicilor economice. Din perspectiva mecanismelor structurale, 
dezechilibrele pieţelor menţinute artificial fie prin lipsa de reglementare, fie 
printr-o reglementare suboptima, reflectate în dezechilibre de competitivitate şi 
apoi în dezechilibre macroeconomice sunt elemente care necesită soluţii 
imediate în situaţii de criză.  

Criza economică a demonstrat necesitatea existenţei unor mecanisme 
societale care să ofere soluţii de coordonare coerente a mecanismelor de alocare 
a resurselor, care să permită recalibrarea economiei şi adaptarea la noile 
condiţii. Unul dintre ingredientele esenţiale ale acestui mecanism sunt instituţii 
funcţionale şi independente. Perioadele de creştere economică pot ascunde 
astfel de dezechilibre şi pot perpetua politici economice suboptimale tocmai 
datorită existenţei resurselor care să permită întreţinerea acestor aranjamente, 
exemple în acest sens fiind politicile sociale, care nu reflectă situaţia 
funcţionării pieţei muncii şi a competitivităţii economice şi/sau nu sunt 
sustenabile din perspectiva financiară (principiul contributivităţii).  

Calitatea şi capacitatea instituţiilor, utilitatea socială a acestora poate fi 
judecată după calitatea soluţiilor propuse, adaptate mediului intern. Deşi există 
la acest moment opţiunea unei plase de siguranţă reprezentate de instituţiile 
internaţionale, rolul acestora nu este acela de a suplini instituţiile naţionale. Un 
argument semnificativ care susţine capacitatea instituţională îl reprezintă viteza 
şi perioada de recuperare a economiilor care au beneficiat de instituţii naţionale 
solide, în contextul crizei economice. Aceasta este puternic corelată cu timpul 
necesar parcurgerii etapelor decizionale care să valideze şi să codifice aceste 
soluţii la nivelul reglementărilor şi să asigure implementarea coerentă. Ultimul 
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segment din acest proces este reprezentat de implementarea noilor mecanisme, 
care presupune reforma instituţională şi adaptarea politicilor.  

Toate aceste elemente reprezintă segmente esenţiale din structura de 
coordonare a unei economii. Acestea sunt testate din diferite perspective 
naţionale sau ale sistemului internaţional şi pe varii tipuri de actori, de la state 
naţionale la structuri supranaţionale precum Uniunea Europeană. Totuşi, 
considerăm că aceste segmente de analiză se păstrează indiferent de tipul de 
actor analizat şi sunt utile în definirea performanţei oricărei economii. 

 
 
 
 

 Note 
 

(1) Uniunea Economică şi Monetară are la bază modele macroeconomice care au adus 
autorilor lor premiul Nobel. Datorită relevanţei concrete în procesul de creaţie monetară 
a UEM Europene, teoria Zonelor Monetare Optime a condus la decernarea în anul 1999 
a premiului Nobel lui Robert Mundell.  

(2) Conform lui Mundell, cele patru condiţii ale funcţionării Zonelor Monetar Optime sunt: 
ciclurile de afaceri sunt perfect sincronizate, pentru a asigura condiţii optime pentru 
managementul unei politici monetare centralizate; politicile fiscale trebuie sǎ poatǎ face 
faţǎ şocurilor asimetrice care ar putea afecta zona; preţurile şi salariile sun perfect 
flexibile la nivelul zonei; piaţa muncii şi cea a bunurilor sunt integrate. 

(3) Conform OUG privind ratificarea Acordului Stand-by dintre România şi FMI, convenit 
prin scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române şi semnată la Bucureşti în 
data de 24 aprilie 2009. 

(4) În cadrul Consiliului de toamnă, desfăşurat în septembrie 2010  la Bruxelles, şefii de 
state şi de guverne au ajuns la concluzia implementării unui nou cadru de supraveghere 
fiscală la nivelul UE. Printre măsurile agreate se numără şi înaintarea spre analiza 
instituţiilor europene şi a celorlalte state membre a documentelor bugetare anuale şi a 
cadrului multianual în vederea supunerii unei proceduri de analiză la nivel comunitar. 
Deşi recomandarea are numai caracter consultativ, aceasta poate fi susţinută de măsuri 
punitive via accesul la fonduri structurale în cazul în care alocarea financiară nu se 
încadrează în limitele Pactului de Stabilitate şi Creştere Economică, pe de o parte, şi/sau 
nu sunt respectate criteriile calitative privind alocările publice. 
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