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Rezumat. În această lucrare ne propunem să studiem legătura 
dintre măsurile de politică monetară şi ciclurile pieţelor imobiliare din 
diverse ţări. Numeroase articole recente consideră că băncile centrale au 
avut o contribuţie importantă în declanşarea crizei globale şi prăbuşirea 
pieţelor imobiliare în perioada 2007-2009 datorită dobânzilor de politică 
monetară reduse şi reglementării şi supravegherii neadecvate. 
Considerăm că generalizarea acestei idei este o eroare deoarece anumite 
bănci centrale precum Banca Naţională a României (BNR), au adoptat 
politici prudente în perioada precriză. 
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Introducere 
 
Sectorul construcţiilor a reprezentat un factor important de creştere 

economică în perioada de avânt economic în numeroase ţări. Criza globală a 
generat o cădere semnificativă a volumului lucrărilor de construcţii din 
numeroase ţări dezvoltate datorită reducerii accesului la lichidităţi şi creşterii 
aversiunii la risc a investitorilor. Astfel, volumul lucrărilor de construcţii în  
UE-27, SUA şi Japonia a reprezentat aproximativ 1.379 miliarde de euro în 
2007, având o pondere de 5,3 % în PIB-ul total al acestor regiuni. În 2010, 
volumul lucrărilor de construcţii din zonele menţionate a scăzut la 1.261 
miliarde de euro iar ponderea acestora în output-ul total s-a redus cu 0,6 pp în 
condiţiile în care anumite ţări dezvoltate nu au suferit prăbuşiri ale pieţei 
imobiliare (Japonia şi Germania). Ţările dezvoltate precum Spania şi Irlanda ce 
au o pondere ridicată a construcţiilor în output-ul total au fost cele mai afectate 
de reducerea cererii de bunuri imobiliare. Prăbuşirea pieţei imobiliare a mărit 
probabilitatea de apariţie a unor riscuri sistemice în condiţiile în care 
principalele instituţii financiare din ţările dezvoltate au suferit o deteriorare a 
situaţiilor financiare prin manifestarea riscului de credit. Conform Raportului de 
Stabilitate Financiară Globală (RSFG) al FMI publicat în aprilie 2011, s-a 
constatat că, în general, crizele financiare generate de prăbuşirea pieţei 
imobiliare pot fi mult mai severe şi mai persistente decât alte tipuri de crize. 
Crizele declanşate de căderea pieţei imobiliare nu reprezintă un fenomen nou în 
economie, ele afectând numeroase ţări în deceniile trecute. FMI consideră că 
perioadele de boom and bust de pe piaţa imobiliară pot fi declanşate de 
concurenţa excesivă dintre instituţiile financiare ce rezultă în creşterea 
semnificativă a creditării, reglementarea şi supravegherea neadecvate, fluxurile 
masive de capital străin, perioade lungi în care dobânzile de politică monetară 
au fost la niveluri foarte reduse şi creşterea veniturilor medii ale populaţiei.  

 
1. Piaţa imobiliară din ţările dezvoltate 
 
Criza subprime din SUA a demonstrat faptul că spargerea unor bule 

speculative pe o piaţă imobiliară mare poate declanşa crize cu efecte globale. 
Această criză a avut însă anumite particularităţi, fiind prima criză economică a 
modelului originate-to-distribute din ţările dezvoltate. Prăbuşirea pieţei 
imobiliare din SUA nu a fost un fenomen singular, în perioada 2007-2008 
fenomene similare au avut loc şi în alte ţări dezvoltate precum Marea Britanie, 
Spania şi Irlanda. Conform RSFG din aprilie 2011, s-a produs o sincronizare a 
ciclurilor de boom and bust pe pieţele imobiliare din anumite ţări dezvoltate cu 
efecte dezastruoase asupra economiilor afectate. Considerăm că această 
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sincronizare nu este un fenomen întâmplător, ci este rezultatul globalizării 
financiare şi al titrizării creditelor acordate acestui sector. Accentuarea 
inegalităţilor sociale în anii ’90 a determinat autorităţile americane să adopte 
măsuri prin care gospodăriile cu niveluri mai reduse ale veniturilor să aibă 
acces la achiziţionarea de locuinţe. În consecinţă au fost relaxate semnificativ 
condiţiile de creditare ale populaţiei, companiile financiare oferind produse de 
finanţare atractive. Începând cu anul 1997, achiziţiile de locuinţe au fost scutite 
de anumite taxe, stimulând astfel tranzacţiile imobiliare de pe piaţa americană 
(Baugnet et al., 2011). Fed-ul a redus agresiv dobânda de politică monetară de 
la 6,5 % în decembrie 2000 până la 1,0 % în iunie 2003 pentru atenuarea 
efectelor negative ale crizei dotcom din SUA. În consecinţă, ratele de dobândă 
la creditele neguvernamentale s-au redus semnificativ, iar, în plus, companiile 
financiare ofereau promoţii precum: 1) credite ipotecare cu dobânzi iniţiale 
foarte mici care ulterior creşteau (teaser rates) 2) credite ipotecare la care se 
rambursa iniţial doar valoarea dobânzii (interest only) 3) credite de consum 
garantate cu proprietăţi imobiliare. Creditele ipotecare au fost transformate în 
titluri financiare şi tranzacţionate ulterior de către investitori instituţionali, 
proces ce poartă denumirea de titrizare a creditelor. Titrizarea a apărut prima 
dată în SUA în anii ’70, fiind o modalitate de finanţare (Jobst, 2008). Titrizarea 
presupune transferul unui activ către un vehicul de investiţii special pentru a 
obţine lichidităţi. Acest vehicul de investiţii achiziţionează activul prin resursele 
financiare obţinute prin emiterea unor titluri (asset-backed securities). Aceste 
titluri sunt tranzacţionate ulterior de investitorii instituţionali. Principalele 
avantaje ale titrizării sunt dispersia riscului de credit, costuri mai reduse 
comparativ cu emisiunea de obligaţiuni sau credit bancar şi reglementări 
permisive (Jobst, 2008). Dezavantajul principal este faptul că riscul nu este 
eliminat, ci transferat către ultimii achizitori ai titlurilor (Bal, 2009). 

Spania este ţara din zona euro cu cea mai mare pondere a sectorului de 
construcţii în output-ul total. Astfel, în 2010 volumul lucrărilor de construcţii 
reprezenta 10,2 % din PIB-ul Spaniei comparativ cu doar 5,9 % media zonei 
euro şi 3,4 % în SUA. Explozia sectorului de construcţii în perioada 2003-2007 
se datorează mai multor factori.  

Aderarea la Uniunea Monetară a permis unor ţări din bazinul 
mediteranean, precum Spania, Portugalia şi Grecia să obţină finanţări la 
dobânzi reale mult mai mici comparativ cu perioadele anterioare. Diferenţialul 
de creştere economică între Spania şi alte ţări ale zonei euro a permis o 
majorare semnificativă a venitului mediu disponibil al populaţiei spaniole. În 
plus, autorităţile au adoptat anumite măsuri ce au stimulat semnificativ piaţa 
imobiliară. Creditele ipotecare puteau fi acordate pe o perioadă de până la 50 de 
ani, iar cumpărătorii erau scutiţi de la plata unor taxe. Taxa pe valoarea 
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adaugată la imobilele noi achiziţionate a fost diminuată la 7 %. Pe lângă factorii 
menţionaţi, evoluţia demografică a influenţat semnificativ piaţa imobiliară 
spaniolă. Fluxul de imigranţi, cât şi cererea ridicată de locuinţe din partea 
nerezidenţilor cu venituri ridicate au generat un boom al pieţei imobiliare 
locale. Conform datelor OECD în perioada 2003-2007, preţul mediu al caselor 
din Spania a crescut cu 59,6 %.  

În perioada 1995-2007, în Irlanda s-au înregistrat cele mai mari creşteri 
ale preţurilor la locuinţe dintre ţările membre OECD (McCarthy, McQuinn, 
2011). Astfel, creşterea reală medie anuală a preţurilor locuinţelor a fost de 
aproximativ 9 % în perioada menţionată în ciuda majorării ofertei (Baugnet et 
al., 2011). Această situaţie este rezultatul schimbărilor structurale ce au afectat 
economia Irlandei în ultimele patru decenii. Irlanda a fost denumită în literatura 
de specialitate „Tigrul Celtic” datorită dezvoltării economiei într-o perioadă 
foarte scurtă de timp. În 2005, Irlanda a ajuns una dintre cele mai bogate ţări din 
zona euro şi din lume după ce s-a confruntat cu o lungă perioadă de sărăcie şi 
foamete în secolul XIX şi o bună parte din secolului XX. Constituirea zonei  
monetare a eliminat impactul negativ al fluctuaţiilor cursului de schimb şi a 
mărit gradul de integrare al pieţelor financiare aparţinând ţărilor membre. 
„Marea Moderaţie”, cât şi constituirea zonei euro au permis Irlandei să atragă 
resurse ieftine de pe pieţele financiare, majoritatea acestor fluxuri fiind dirijate 
către investiţiile imobiliare în condiţiile în care autoritatea monetară a relaxat 
condiţiile de creditare. Dacă în 1985 valoarea totală a împrumuturilor ipotecare 
acordate de instituţiile financiare irlandeze reprezenta doar 6,5 miliarde de euro, 
în 2007 se ajunsese la 123 miliarde de euro (McCarthy, McQuinn, 2011). 
Boom-ul pieţei imobiliare irlandeze se datorează atât unor factori economici cât 
şi schimbărilor sociale. Creşterea veniturilor disponibile ale tinerilor, cât şi 
condiţiile facile de obţinere a unui credit ipotecar i-au determinat să nu mai 
locuiască cu familia şi să-şi achiziţioneze un imobil (Baugnet et al., 2011).  

Expunerea exagerată a băncilor pe sectorul imobiliar putea să genereze 
colapsul întregului sistem financiar irlandez în perioada crizei globale. Statul 
irlandez a injectat o cantitate imensă de lichiditate în sistemul financiar pentru a 
preveni manifestarea riscului sistemic în condiţiile în care bilanţurile marilor 
bănci se deteriorase semnificativ ca urmare a colapsului pieţei imobiliare. 
Astfel, Irlanda a intrat într-o spirală a datoriilor publice, fiind nevoită să solicite 
ajutorul Uniunii Europene şi al FMI. Deficitul bugetar al Irlandei a atins în 
2010 cel mai ridicat nivel din UE-27 (31,3 % din PIB), iar datoria publică 
reprezenta 94,9 % din PIB comparativ cu doar 24,9 % în 2007.  
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2. Piaţa imobiliară din România 
 
„Exuberanţa iraţională a populaţiei” şi intrările masive de capital străin 

direcţionat către sectorul construcţiilor au generat un boom imobiliar în 
România. Astfel, conform datelor furnizate de Eurostat, în intervalul 2000-
2008, volumul lucrărilor de construcţii din România s-a triplat, fiind cea mai 
spectaculoasă creştere din UE. În 2010, sectorul construcţiilor din România 
reprezenta aproximativ 11 miliarde de euro, scăzând cu 26,7 % comparativ cu 
anul 2008. În România, ponderea lucrărilor de construcţii în output-ul total este 
printre cele mai ridicate dintre ţările UE-27, ţara noastră fiind foarte vulnerabilă 
la colapsul pieţei imobiliare. Boom-ul pieţei imobiliare s-a datorat unui cumul 
de factori. Companiile financiare cu capital străin puteau atrage resurse foarte 
ieftine de pe pieţele internaţionale şi le puteau plasa în investiţii în sectorul 
imobiliar din România la randamente foarte ridicate. Acest lucru nu este 
specific doar României, ci şi altor ţări din Uniune precum Spania sau Irlanda. 
Oferta din acest sector era insuficientă pentru a satisface cererea foarte mare de 
locuinţe noi şi clădiri de birouri în perioada de avânt economic. Deşi BNR a 
adoptat o politică monetară prudentă menţinând dobânda de politică monetară şi 
RMO la niveluri ridicate, s-a produs o creştere semnificativă a creditării în 
economie datorită competiţiei dintre bănci şi abundenţei de resurse în valută 
atrase la costuri mici de pe pieţele financiare internaţionale. 

În ultima perioadă s-a observat o suprapunere a perioadelor de boom and 
bust al pieţelor imobiliare din mai multe ţări dezvoltate şi emergente. Cu toate 
acestea, piaţa imobiliară din România prezintă anumite elemente distincte. În 
primul rând, în România nu există o piaţă a instrumentelor financiare sofisticate 
corelate cu evoluţia pieţei imobiliare. Un sistem financiar fără instrumente 
foarte sofisticate poate reprezenta un mare atu în condiţiile actuale. Dacă 
băncile din ţara noastră ar fi investit în instrumente financiare toxice probabil că 
sistemul financiar românesc s-ar fi confruntat cu probleme mult mai mari pe 
fondul unor deprecieri masive ale bilanţurilor marilor bănci. În al doilea rând, 
încă există suficient spaţiu pentru o nouă perioadă de boom al sectorului 
construcţiilor din România în condiţiile în care infrastructura nu este suficient 
dezvoltată, iar, în perioada de creştere, acest sector s-a axat mai mult pe 
construcţia de clădiri rezidenţiale, birouri şi spaţii comerciale.  

O altă caracteristică a economiei româneşti este faptul că majoritatea 
investiţiilor străine directe (ISD) au fost direcţionate către regiunea Bucureşti-
Ilfov. În 2010, soldul final al investiţiilor străine directe în zona Bucureşti-Ilfov 
se ridica la 32,7 miliarde de euro, reprezentând 62,2 % din totalul ISD atrase de 
România, conform sondajului efectuat de BNR împreună cu INSSE. Soldul 
final al investiţiilor străine în construcţii şi tranzacţii imobiliare s-a ridicat la  
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4,7 miliarde de euro în 2010, reprezentând 9 % din totalul ISD. Majoritatea 
investiţiilor în imobiliare au fost realizate în Bucureşti-Ilfov datorită numărului 
mare al populaţiei pe o suprafaţa mică, veniturilor medii ridicate, cât şi fluxului 
mare de investiţii străine directe către diverse sectoare.   

 
3. Politica monetară şi piaţa imobiliară 
 
FMI consideră că nu se poate prognoza cu exactitate momentul spargerii 

bulelor speculative. Cu toate acestea, există anumiţi indicatori macroeconomici 
care indică un astfel de deznodământ. Potrivit FMI, boom-ul creditării, 
adâncirea deficitelor de cont curent şi creşterea accelerată a preţurilor la imobile 
sunt semnalele apariţiei unei posibile crize imobiliare pe viitor. În opinia 
noastră, ar trebui acordată o importanţă mai mare corelaţiei dintre 
productivitatea muncii din economie şi evoluţia preţurilor la activele imobiliare. 
Un exemplu elocvent în acest sens este economia SUA. În perioada T1 2004 – 
T2 2007, creşterea preţurilor la locuinţe pe piaţa americană a fost cu mult peste 
creşterea medie a productivităţii din economie. În consecinţă, preţurile 
locuinţelor se îndepărtaseră de fundamentele macroeconomice. În perioada 
crizei globale din 2007-2009, acest trend s-a inversat în economia americană. 
Un fenomen similar s-a petrecut şi în România în perioada T1 2004 - T1 2008, 
atunci când preţurile la activele imobiliare înregistrau creşteri spectaculoase. În 
opinia noastră, autorităţile ar trebui să adopte măsuri care să tempereze 
creşterea preţurilor la activele imobiliare dacă se constată doi-trei ani 
consecutivi de explozie a preţurilor necorelată cu productivitatea medie a 
muncii. Însă acest lucru ar putea afecta negativ creşterea economică şi 
sentimentul de bunăstare al populaţiei, deşi, în mare parte, aceste achiziţii sunt 
realizate cu resurse împrumutate. Aspectul pozitiv ar fi faptul că efectele 
negative ale episoadelor de boom and bust din economie pot fi diminuate. În 
concluzie, nu se poate prognoza cu exactitate momentul spargerii unor bule 
speculative pe piaţa imobiliară, însă se pot limita efectele negative ale unor 
astfel de episoade prin politici monetare şi guvernamentale adecvate.  

În ultimii patru ani au apărut studii care consideră că erorile de politică 
monetară ale Fed-ului şi reglementarea şi supravegherea neadecvate ar fi 
declanşat criza subprime şi implicit criza globală de lichidităţi. Taylor (2007) 
consideră că Fed a menţinut dobânda de politică monetară la niveluri mult prea 
scăzute în perioada 2001-2005. Conform calculelor realizate de Taylor, în 
această perioadă dobânda de politică monetară a fost sub nivelul indicat de o 
regulă de politică monetară. Blanchard, Dell’Ariccia şi Mauro (2010) consideră 
că majorarea sau diminuarea dobânzii de politică monetară nu poate rezolva 
întotdeauna probleme precum asumarea de riscuri excesive şi îndatorarea 
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ridicată a companiilor sau gospodăriilor. Reglementarea şi supravegherea 
necorespunzătoare au avut un rol major în declanşarea crizei financiare globale 
(Blanchard, Dell’Arricia şi Mauro, 2010). Potrivit lui Mishkin (2007), politica 
monetară a Fed-ului nu poate fi învinuită pentru declanşarea crizei financiare 
din SUA în 2007. Mishkin (2011) consideră că bulele pot fi de mai multe feluri. 
Cea mai periculoasă formă este determinată de boom-ul creditului 
neguvernamental datorită dobânzilor mici şi lipsei de reglementare, criza 
globală recentă fiind exemplul cel mai elocvent. O altă formă este bula 
determinată de exuberanţa iraţională (Mishkin, 2011), fiind rezultatul unui şoc 
tehnologic. Un astfel de şoc s-a produs în SUA în anii 1990. Astfel în 1997, rata 
şomajului din SUA se afla sub nivelul NAIRU, Fed-ul aşteptându-se la o 
creştere a inflaţiei. Deşi modelele macroeconomice indicau o creştere a 
dobânzii pentru a tempera presiunile inflaţioniste, Greenspan a decis să nu 
întărească politica monetară deoarece economia americană era influenţată de un 
şoc tehnologic pozitiv determinat de domeniul IT. Considerăm că declanşarea 
crizei globale de lichidităţi s-a datorat unei conjuncturi internaţionale care a fost 
până la un anumit punct favorabilă dezvoltării unor economii. Globalizarea şi 
liberalizarea conturilor de capital din numeroase ţări emergente au permis în 
perioada „Marii Moderaţii” o amplificare a fluxurilor financiare către diverse 
regiuni. Deşi au fost autorităţi monetare din ţările emergente care au adoptat 
politici prudente în această perioadă, dolarizarea sau eurizarea economiilor a 
redus eficienţa măsurilor de politică monetară interne. În consecinţă ţările 
emergente au devenit mult mai vulnerabile la şocurile de pe pieţele 
internaţionale şi la modificările de politică monetară ale Fed-ului şi ECB-ului. 
A fost suficientă declanşarea unei crize severe pe o piaţă foarte mare pentru ca 
ulterior aceasta să se răspândească la nivel global datorită conexiunilor 
financiare şi comerciale dintre ţări. Criza globală a afectat cel mai mult sectorul 
construcţiilor şi producţia de autovehicule deoarece comportamentul 
gospodăriilor s-a modificat semnificativ. Acestea au adoptat un comportament 
mult mai prudent, reducând semnificativ cheltuielile cu achiziţiile de bunuri de 
valori foarte mari cum ar fi locuinţe şi autovehicule.  

Deşi obiectivul principal al băncilor centrale care au adoptat ţintirea 
inflaţiei este stabilitatea preţurilor, în realitate acestea au o abordare de tipul 
„considerarea tuturor indicatorilor” (Bernanke, Boivin, 2003). Autorităţile 
monetare urmăresc evoluţia tuturor indicatorilor macroeconomici din economie 
pentru a lua deciziile optime de politică monetară. Evoluţia pieţei imobiliare 
reprezintă un subiect de mare interes pentru autoritatea monetară deoarece orice 
şoc asupra acestui sector afectează stabilitatea financiară, nivelul output-ului şi 
implicit stabilitatea macroeconomică. Irlanda este exemplul recent cel mai 
elocvent în acest sens. Astfel, şocurile asupra pieţei imobiliare irlandeze ar fi 
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putut genera un colaps al întregului sistem financiar şi o posibilă intrare în 
incapacitate de plăţi a ţării fără intervenţia instituţiilor financiare internaţionale.  

Svensson (2009) consideră că ţintirea preţurilor unor active nu ar trebui să 
fie un obiectiv al băncii centrale, deoarece este foarte greu în anumite situaţii de 
cuantificat dacă creşterile de preţuri se datorează speculei sau dacă există 
anumite fundamente economice reale ce au determinat acest trend (cum ar fi 
creşterea productivităţii).  

Considerăm că în România, principalul pericol asupra stabilităţii 
financiare îl reprezintă ponderea ridicată a creditelor în valută în total credite. 
Astfel, în septembrie 2011, creditele neguvernamentale în valută reprezentau 
63,6 % din totalul creditelor neguvernamentale acordate. În ce priveşte piaţa 
imobiliară, se manifestă o eurizare aproape totală a sectorului în condiţiile în 
care preţurile activelor imobiliare sunt publicate în euro, iar majoritatea 
creditelor contractate pentru achiziţionarea acestora sunt în moneda unică 
europeană. Conform Buletinului Lunar al BNR, creditele în valută pentru 
locuinţe reprezentau 95,2 % din totalul creditelor acordate în acest scop în luna 
septembrie 2011. Acest lucru poate fi considerat un proces natural în concepţia 
noastră. Astfel sistemul bancar din România este dominat în general de bănci cu 
capital străin ce au avut acces la resursele ieftine de pe pieţele internaţionale în 
perioada de precriză globală. Ulterior, acestea au plasat abundenţa de lichidităţi 
în euro pe piaţa internă în condiţiile în care BNR-ul a adoptat o politică 
monetară prudentă, iar accesul la resurse în moneda naţională era destul de 
limitat. În consecinţă, eurizarea poate fi considerată rezultatul direct al 
globalizării financiare.  

Ponderea ridicată a creditelor în valută în bilanţurile băncilor din 
România afectează negativ mecanismele de transmisie ale politicii monetare. În 
primul rând, importanţa canalului de rată a dobânzii din economie se reduce 
semnificativ deoarece modificările dobânzii de politică monetară ale BNR 
influenţează într-o proporţie mai mică dobânzile la creditele acordate în 
sistemul bancar românesc. În schimb, creşte importanţa canalului cursului de 
schimb, în opinia noastră. Adoptarea ţintirii inflaţiei ca strategie de politică 
monetară determină autoritatea monetară să se axeze pe menţinerea stabilităţii 
preţurilor din economie şi nu pe ţintirea unui anumit nivel al cursului de 
schimb. Independenţa băncii centrale şi flexibilitatea cursului de schimb 
reprezintă cerinţe instituţionale esenţiale în adoptarea ţintirii inflaţiei ca 
strategie de politică monetară. Debelle şi alţii (1998) consideră că deşi multe 
ţări emergente au adoptat cursuri de schimb flexibile, există în continuare 
tendinţa de a exercita un management al cursului de schimb pe termen scurt. În 
România, autoritatea monetară a adoptat un regim de flotare controlată a 
cursului de schimb. Astfel, BNR-ul intervine pe piaţa valutară pentru a 
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influenţa cursul de schimb atunci când se consideră că evoluţiile acestuia pot 
influenţa negativ stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară.  

Numeroase articole recente consideră că băncile centrale au avut un rol 
important în declanşarea crizei globale din 2007-2009 şi implicit a crizelor 
imobiliare din numeroase ţări ca urmare a menţinerii dobânzilor foarte reduse 
pe o perioadă îndelungată de timp şi a reglementării şi supravegherii 
neadecvate. Considerăm că generalizarea unei astfel de afirmaţii este o eroare, 
România fiind exemplul cel mai elocvent în acest sens. În perioada ianuarie 
2003 – septembrie 2008, BNR a menţinut un nivel ridicat al dobânzii de politică 
monetară pentru a tempera presiunile inflaţioniste generate de consumul intern 
excesiv. Astfel, în momentul declanşării crizei globale de lichidităţi în 
septembrie 2008, dobânda de politică monetară a BNR se situa la nivelul de 
10,25 %/an. Autoritatea monetară din România a menţinut un nivel ridicat al 
rezervelor minime obligatorii la pasivele în valută pentru a mai tempera 
expansiunea creditului în moneda străină. Cu toate acestea, dinamica creditului 
în valută s-a menţinut la niveluri ridicate. În perioada 2005-2006, băncile 
private au direcţionat o parte a fluxului de creditare către instituţiile financiare 
nebancare (IFN) membre ale grupului, încercând să contracareze măsurile 
prudenţiale ale BNR, iar, la începutul anului 2007, BNR a limitat anumite 
măsuri prudenţiale, permiţând băncilor private să-şi stabilească propriile norme 
privind creditarea persoanelor fizice. Abundenţa de resurse financiare de la 
băncile-mamă din străinătate, cât şi competiţia ridicată între bănci au generat o 
expansiune prociclică a creditării în perioada 2007-2008. În consecinţă, 
consumul a crescut, deficitul de cont curent a atins niveluri nesustenabile, iar 
preţurile la activele imobiliare au continuat trend-ul ascendent înregistrat ]n anii 
anteriori datorită politicii agresive de creditare a băncilor private şi politicilor 
guvernamentale prociclice.  

 
4. Concluzii 
 
Criza subprime din SUA a demonstrat faptul că spargerea unor bule 

speculative pe o piaţă imobiliară mare poate declanşa o criză cu efecte globale. 
În perioada 2007-2009, pieţele imobiliare din numeroase ţări dezvoltate şi 
emergente s-au prăbuşit ca urmare a crizei de lichiditate la nivel mondial. În 
SUA, criza subprime a fost, în principal, rezultatul relaxării treptate a politicilor 
monetare şi fiscale ce au fost realizate cu scopul de a mai diminua inegalităţile 
sociale care s-au adâncit după 1990. Boom-ul pieţei imobiliare în anumite ţări 
din zona euro, precum Spania şi Irlanda, s-a datorat în principal: 1) aderării la 
uniunea monetară şi adâncirii pieţelor financiare ce au redus costurile de 
finanţare, 2) creşterii economice mai mari comparativ cu Germania ce a generat 
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o majorare semnificativă a veniturilor disponibile şi 3) abundenţei de lichidităţi 
de pe pieţele internaţionale. În România s-a produs o creştere semnificativă a 
preţurilor la activele imobiliare, în ciuda politicii monetare prudente a BNR. 
Acest lucru s-a datorat fluxurilor importante de capital străin direcţionate către 
piaţa imobiliară, concurenţei mari între băncile private, politicilor fiscale 
prociclice, precum şi „exuberanţei iraţionale” a populaţiei.  
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