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Rezumat. Lucrarea analizează cauzele crizelor economice 
încercând să reconcilieze teoria “animal spirits” cu cea a expansiunii 
masei monetare. De asemenea, îşi propune să prezinte limitele celor 
două teorii antagonice: atât ale celei keynesiste, cât şi ale celei austriece 
şi să cerceteze criza economică din Grecia, insistând asupra cauzelor 
care au declanșat-o. Lucrarea mai surprinde şi efectele lăcomiei 
populaţiei, bancherilor şi guvernanților asupra activităţii economice, în 
general, precum şi asupra crizelor, în particular. 
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Introducere 
 
În istoria omenirii au fost numeroase crize economice care, adeseori, au 

fost însoțite de bule speculative (bula lalelelor din 1637, bula bursieră din 1929, 
bula dot-com de la începutul anilor 2000 sau, recent, bula imobiliară din 2008). 
Există numeroase studii cu privire la natura cauzelor crizelor economice, însă 
acestea sunt puternic contestate de economiştii care nu aparţin aceleiaşi doctrine 
ca autorul articolului respectiv. Astfel, pe de o parte se află doctrina keynesistă, 
care susţine că una dintre principalele cauze ale crizelor economice, probabil 
cea mai importantă, este comportamentul uman, care funcţionează mai mult pe 
baza unor decizii spontane generate de un optimism exacerbat (animal spirits) şi 
nu pe baza unor aşteptări generate de calcule matematice riguroase (Keynes, 
1936, Akerlof, Shiller, 2009). 

Pe de altă parte, de pe poziţii antagonice monetariştii şi şcoala austriacă 
susţin că principala vină în apariţia crizelor economice o poartă variația 
(contracția, în viziunea monetaristă, sau, dimpotrivă, expansiunea, din 
perspectivă austriacă) masei monetare (Mises, 1978, Friedman, Schwartz, 1982, 
de Soto, 1998). „Expansiunea creditelor conduce, deci, în mod inevitabil, la o 
criză… Ea este urmarea necesară şi inevitabilă a unei asemenea politici” 
(Mises, 1978). 

Deşi aceste explicaţii privind criza sunt bine fundamentate şi adepţii 
fiecărei tabere le susţin în continuare cu fermitate, există unele aspecte ale 
cauzelor crizelor pe care aceste teorii nu reușesc să le lămurească deplin. Astfel, 
teoria keynesistă nu explică de ce crizele apar doar în anumite momente şi nu 
sunt continue, deoarece spiritul animalic al indivizilor este permanent şi, ca 
urmare, aceştia ar trebui să se comporte tot timpul emoţional. În schimb, teoria 
austriacă nu poate nici ea demonstra cum în anumite perioade în care s-a 
constatat o creştere a masei monetare, economia respectivă nu a cunoscut criza 
economică. 

Cel mai elocvent exemplu este cel al crizei declanşate de bula lalelelor din 
Olanda, în secolul al XVII-lea, când în circulație existau încă monede din 
metale preţioase, cu o valoare intrinsecă stabilită de piaţă (eliminându-se astfel 
orice slăbiciune a banilor fiduciari) şi, mai mult, în acea perioadă indivizii 
puteau să emită propria monedă (free coinage) (French, 1992). Cu alte cuvinte, 
se puteau duce la o monetărie cu lingori de aur sau argint care erau topite şi 
transformate apoi în monede, de regulă în schimbul unei mici taxe care să 
acopere costurile acestui serviciu. Aşadar, statul nu deţinea controlul masei 
monetare şi nu putea influența mărimea acesteia, însă, cu toate acestea, masa 
monetară a crescut chiar şi în condiţiile existenţei monedei private din metal 
preţios.    
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Vom încerca să surmontăm divergenţele de opinii dintre cele două 
doctrine şi să demonstrăm că mobilurile declanșării crizelor se regăsesc în 
sinergia dintre condiţiile laxe de creditare şi în comportamentul de tip animal 
spirits al indivizilor. 

 
1. Cauzele crizelor economice 
 
Pentru a demonstra că doar creșterea masei monetare nu poate explica în 

întregime crizele economice, vom analiza, în continuare, exemplul bulei 
lalelelor din Olanda, în anul 1637. Începând cu anul 1634 preţurile bulbilor de 
lalele au început să crească ameţitor, ajungând ca la un moment dat  acestea să 
valoreze mai mult decât greutatea lor în aur. Se spune că pentru un bulb de lalea 
se ofereau chiar și cinci hectare de teren (Mackay, 1841). Specula se 
generalizase şi, ca urmare a faptului că tot mai mulți indivizi doreau să 
achiziţioneze bulbi de lalele, se tranzacţionau chiar și bulbi care nu existau fizic 
şi care urmau să fie scoşi din pământ abia peste un an. Această bulă speculativă 
s-a spart în februarie 1637, iar pierderile financiare au fost enorme. 

Unele studii (Hoppe, 1995) sugerează că Banca din Amsterdam ar fi 
responsabilă pentru creşterea masei monetare din perioada respectivă, însă acest 
lucru este contrazis de numeroși economişti. Adam Smith și David Hume, de 
exemplu, susţin că Banca avea o reputaţie foarte bună şi că ea a menţinut, 
practic, o rată a rezervelor în numerar de 100 de procente. Dovada că această 
bancă funcţiona ireproșabil este panica produsă de ameninţarea franceză din 
1672, când s-au efectuat retrageri masive de bani din bănci, iar cele mai multe 
bănci au fost forţate să suspende plăţile – cazul băncilor din Rotterdam şi 
Middelburg. Banca din Amsterdam a fost excepţia şi a putut restitui toate 
depozitele deoarece și-a păstrat cota de rezerve de 100% (de Soto, 1998). 

Este adevărat că masa monetară a crescut după 1600 ca urmare a 
importurilor din America şi a emiterii libere a monedelor, ceea ce, conform 
teoriei austriece, conduce la apariţia crizelor, însă creşterea masei monetare a 
continuat şi după criza lalelelor (French, 1992). Concluzia ar fi că doar 
creşterea masei monetare din acea perioadă nu justifică criza din 1637, deoarece 
masa monetară a continuat să crească şi după 1637, când s-a sfârșit bula 
lalelelor, dar acest fenomen nu a mai condus la apariţia altor crize sau bule 
speculative.  

Cel de-al doilea element care a contribuit la declanșarea şi intensificarea 
crizei îl reprezintă reacţia emoţională (animal spirits) a indivizilor. Aceştia, 
dispunând de mai mulți bani, au început să achiziţioneze bulbi de lalele, 
crescând astfel preţul acestora. Observând că preţul creşte şi că, astfel, se pot 
îmbogăți rapid şi fără prea mari eforturi, oamenii au început să cumpere și mai 
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mulţi bulbi, ceea ce a condus la explozia preţurilor pentru bulbii de lalele. 
Deoarece această creştere a preţului nu era bazată pe proprietăţile intrinseci ale 
bulbilor, ci doar pe propensiunea spre speculaţii a indivizilor, este uşor de intuit 
că la un moment dat va sosi şi momentul spargerii balonului speculativ. 
Cercetări recente au demonstrat rolul mare pe care-l joacă emoţiile în procesul 
de cumpărare, aparent iraţional. Prin analiza expresiilor faciale ale 
cumpărătorilor s-au identificat procesele psihice care stau la baza deciziilor 
curente şi s-a tras concluzia că acestea sunt determinate de emoţii şi nu de 
gândirea raţională (Chiru, 2010).  

După apariţia banilor fiduciari şi a rezervelor fracționare expansiunea 
creditului se realizează facil, creând astfel premisele apariţiei crizelor 
economice. Având acest fundal, este normal să asistăm la o înmulțire a crizelor 
economice în condiţiile în care populaţia obţinea foarte ușor creditele de 
consum pe care le utiliza pentru speculaţii. Trebuie menţionat faptul că doar 
creditele de consum (sau de circulaţie, ca să utilizăm terminologia austriacă, 
„create din nimic”) conduc la creşterea cererii şi, implicit, a preţurilor. Creditele 
pentru producţie (sau credite reale, bazate pe economisire – în limbajul austriac) 
nu generează creşteri de preţ (Mises, 1978). 

Întrebarea care se poate naşte este următoarea: Dacă se cunoaşte înclinaţia 
populaţiei către speculaţii, de ce acordă bancherii credite aşa de uşor? 
Răspunsul este firesc: bancherii sunt şi ei, la rândul lor, oameni şi au aceeaşi 
plăcere de a câștiga din speculaţii. Numai că, în cazul lor, lăcomia poate fi mai 
uşor explicată. Pe de o parte, managerii băncilor primesc bonificaţii consistente 
pentru îndeplinirea anumitor indicatori financiari de performanţă, legaţi în 
special de volumul creditelor acordate, astfel că aceştia sunt stimulaţi să 
relaxeze condiţiile de creditare pentru a acorda cât mai multe credite. Pe de altă 
parte, în domeniul bancar se manifestă ceea ce economiştii numesc hazard 
moral. Acesta apare deoarece bancherii ştiu că există o cutumă prin care banca 
centrală intervine atunci când o bancă se află într-o situaţie dificilă, deoarece, 
susţine aceasta, sistemul bancar este bazat pe încredere şi nu poate fi acceptat 
riscul ca populaţia să-şi piardă încrederea în bănci şi să își retragă toţi bani. În 
situaţia actuală, bazată pe sistemul fracţionar, băncile nu ar putea face faţă 
retragerilor, ele nemaiavând în conturi banii deponenţilor, iar un val masiv de 
retrageri ar determina intrarea sistemului bancar în colaps. Aşadar, în cazul în 
care ceva merge rău pierderile nu vor fi suportate de bănci, ci de banca centrală, 
iar în final de populaţie, care va plăti, într-un fel sau altul, aceste pierderi. 
Bineînţeles că, dacă totul merge bine, profiturile vor fi însuşite de către bănci, 
care sunt stimulate astfel să acorde tot mai multe credite. 

Uneori însă, şi aici este chiar mai grav, chiar şi statul se comportă 
iraţional din punct de vedere economic, propunând măsuri cu caracter populist 
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sau chiar împrumutându-se pentru a aplica aceste măsuri populiste. Putem 
aminti aici de cazul SUA, în care guvernanţii au impus băncilor o serie de 
măsuri menite să ajute populaţia cu venituri reduse să-şi achiziționeze o 
locuinţă. Aceste măsuri au condus însă la încălcarea normelor de prudenţă 
bancară şi la falimentul a două mari instituţii financiare, Fannie Mae şi Freddie 
Mac, ceea ce a escaladat criza din SUA (White, 2008).  Un alt caz celebru, 
prezentat în rândurile următoare, este cel al Greciei, care s-a împrumutat masiv 
de pe piețele financiare internaționale, în ultimii ani, pentru a-şi susţine imensul 
și ineficientul aparat birocratic (aproximativ jumătate din numărul total de 
angajaţi fiind bugetari). 

 
2. Grecia, euro şi hazardul moral: recompensând minciuna,  

 din buzunarele contribuabililor 
 
Grecia, prin erorile, omisiunile şi fraudele comise în ultimii ani, ameninţă 

să pună în pericol stabilitatea monetară a Uniunii Europene, iar distanţa dintre 
principiul fundamental al Uniunii Economice şi Monetare – renunţarea la 
instrumentele naţionale de politică monetară, prin crearea unei monede unice, 
dar păstrarea unui grad relativ ridicat de independenţă în ceea ce priveşte 
politica fiscală a statelor membre – şi evoluţiile recente din zona euro devine 
din ce în ce mai mare. Până în prezent, 11 din cele 17 state membre ale zonei 
euro au aprobat decizia de extindere a prerogativelor Fondului de Stabilitate 
Financiară Europeană, noile atribuţii ale acestuia având în vedere cumpărarea 
de obligaţiuni de pe pieţele secundare, recapitalizarea băncilor în dificultate şi 
acordarea de linii de credit ţărilor cu probleme în ceea ce priveşte datoria 
externă (grupul PIIGS – Portugalia, Irlanda, Italia, Grecia şi Spania). Astfel, 
state ce au încălcat sistematic condiţiile impuse prin Pactul de Stabilitate şi 
Creştere sunt recompensate cu stimulentele necesare pentru a continua 
degringolada fiscală în care se află în prezent.  

Condiţionările impuse prin Tratatul de la Maastricht  statelor ce doresc să 
participe la zona euro – limitarea deficitului bugetar, datoriei publice, ratei 
inflaţiei şi ratei dobânzii – au avut rolul declarat de a impune o conduită fiscală 
prudentă guvernelor respective. Treptat însă, limitele au fost încălcate, din ce în 
ce mai des. Grecia, Italia şi Belgia înregistrează datorii publice ce depăşesc 
produsul intern brut, cu mult peste limita de 60%. Irlanda, o ţară cu o politică 
fiscală suficient de conservatoare încât să asigure o creştere economică 
susţinută, cu rate anuale de peste 8%, timp de două decenii, a fost nevoită să 
transfere pe umerii contribuabililor datoriile sectorului bancar, datoria publică 
majorându-se de la 28% la peste 120% în ultimii patru ani. De asemenea, 
Germania şi Franţa au încălcat, încă din 2003, prevederea privind limita de 3% 



Liviu Cătălin Moraru, Iulian Tănase 
 

36 

impusă deficitului bugetar. Nu întâmplător însă, ţara care a reuşit „performanţa” 
de a nu respecta în niciun an limitele privind deficitul bugetar şi datoria publică 
este Grecia, ţară care pune în prezent în pericol stabilitatea proiectului unificării 
monetare europene. Datoria publică cumulată a celor 17 state membre ale 
Uniunii Economice şi Monetare (zona euro) depăşeşte astăzi 85% din PIB-ul 
cumulat al acestor ţări, iar 14 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene 
au datorii publice superioare plafonului de 60% din PIB. 

Încălcarea repetată a regulilor, impunerea unor noi reguli – care, foarte 
probabil, vor fi şi ele încălcate (şi, ulterior, remodificate) – menţine şi amplifică 
problema hazardului moral pe care o implică, în general, cheltuielile publice şi, 
în special, erorile de politică economică. Guvernul Greciei a minţit în repetate 
rânduri Comisia Europeană cu privire la deficitele bugetare, corupţia endemică 
din Grecia nu poate fi considerată o surpriză pentru nimeni, de ani buni, iar 
disponibilitatea grecilor de a-şi plăti impozitele scade vertiginos. În aceste 
condiţii, care sunt garanţiile pe care le poate oferi Grecia privind dorinţa reală şi 
capacitatea de a-şi plăti datoriile? Cu o datorie publică ce tinde către un nivel de 
150% din PIB, guvernul grec este, de facto, în faliment, reuşind să se menţină 
pe linia de plutire aproape exclusiv pe baza infuziilor financiare ale băncilor 
europene şi Fondului Monetar Internaţional.    

 
3. Cum a ajuns Grecia pe marginea prăpastiei? 
 
Grecia, o ţară caracterizată de o birocraţie sufocantă şi ineficientă, cu o 

clasă politică imună la acuzaţii de corupţie (conform articolului 62 din 
Constituţia Greciei, membrii guvernului nu pot fi puşi sub acuzare penală fără 
aprobarea parlamentului), sprijinită financiar masiv de fondurile puse la 
dispoziţie cu generozitate de Uniunea Europeană (asistenţa structurală 
comunitară totală alocată Greciei pentru perioada 1994-2013 este de peste 68,6 
miliarde euro), poate fi considerată o adevărată piatră de moară pentru proiectul 
monedei unice europene. În ultimii 60 de ani, puterea politică în Grecia a fost 
disputată de două familii, Papandreou, la conducere în anii '40, '60, '80, '90 și 
prima jumătate a anilor 2000, și Karamanlis, ce a dominat politica Greciei în 
anii '50, '70 și în anii care au precedat criza actuală, 2004-2009 (Lynn, 2010). 
Departe de idealul democratic visat de gânditorii greci ai Antichității, Grecia 
anilor 2000 reprezintă un sistem oligarhic în care puterea politică este 
concentrată în mâinile unei elite caracterizate prin lipsa oricăror principii solide 
de guvernare responsabilă.  

Cu toate că două dintre condiţiile – criteriile de convergenţă nominală – 
privind aderarea la Uniunea Economică şi Monetară prevăd ca datoria publică şi 
deficitul bugetar să nu depăşească 60% şi, respectiv, 3%, Grecia nu a reuşit în 
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niciun an, începând cu 1991, să respecte aceste limite. Cea mai redusă valoare a 
deficitului bugetar, 3,10%, a fost atinsă în 1999, iar valoarea cea mai apropiată 
de ținta privind datoria publică a fost atinsă în 1998, cu „doar” 97%. Ajustarea 
cosmetică a statisticilor oficiale – de exemplu, prin neincluderea unei părţi din 
cheltuielile pentru apărare (în ciuda problemelor cu care se confruntă, Grecia 
continuă să cheltuiască aproape 3% din PIB pentru apărare, un procentaj 
superior tuturor celorlalte state europene) sau a datoriilor spitalelor publice – a 
ridicat serioase semne de întrebare în rândul celorlalte state membre ale zonei 
euro privind credibilitatea guvernului elen. 

Cauzele proxime majore ale crizei datoriilor cu care se confruntă Grecia 
în prezent sunt reprezentate de deficitele guvernamentale mari şi în continuă 
creştere pe care Grecia le-a înregistrat din momentul aderării la euro și, în 
special, de răspunsul de tip keynesist pe care guvernul grec l-a adoptat în 
momentul declanșării crizei economice. La sfârșitul anului 2009, guvernul grec 
anunța depășirea țintei de deficit bugetar asumate cu 9 puncte procentuale, de la 
3,7% la 12,7%. Cauza principală a înrăutăţirii situaţiei Greciei constă însă  
într-un mix de politici publice contraproductive, dublat de o legislaţie ostilă 
mediului de afaceri, care au concurat la crearea unei combinaţii fatale pentru 
economie. Cu un sector public ce reprezintă 40% din PIB, impozite asupra 
forței de muncă depășind 44% din cheltuielile salariale totale suportate de 
angajatori și, prin urmare, o piață a muncii la negru înfloritoare, un sistem de 
impozitare progresivă a veniturilor individuale cu rate cuprinse între 0% (pentru 
venituri mai mici de 12.000 euro) și 45% (pentru veniturile ce depășesc 
plafonul de 100.000 euro), o taxă pe valoarea adăugată standard de 23% și rată 
a impozitării profitului de 23%, Grecia poate fi considerată cu greu un mediu de 
afaceri atractiv. Avantajele competitive pe care firmele grecești le dețin în 
câteva domenii – turism, o serie de produse agricole și alimentare, producția de 
energie neconvențională ș.a. – nu reușesc să contrabalanseze erorile de politică 
economică ale executivului grec. 

Grecia nu poate fi considerată însă singura vinovată pentru situaţia la care 
s-a ajuns în prezent. Deşi toate semnalele indicau imposibilitatea achitării 
datoriilor de către guvernul grec, au existat o serie de bănci (alături de Banca 
Centrală Europeană – independenţa acesteia faţă de presiunile politice fiind 
anihilată de preşedintele Jean-Claude Trichet –  putând fi menţionate Deutsche 
Bank, Commerzbank, Dexia, Société Générale, BNP Paribas) care au continuat 
să cumpere obligaţiuni emise de acesta, amânând inevitabilul. Deloc 
surprinzător, băncile respective se bazează pe ajutorul oferit de statele din care 
provin, în cazul intrării Greciei în incapacitate de plată. Iar cel care va plăti, la 
final, factura este, evident, contribuabilul. 
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Concluzii 
 
Criza apare dintr-o sinergie a creditelor acordate cu uşurinţă şi a 

comportamentului emoţional al indivizilor, bazat, în special, pe lăcomia 
acestora. Aceste elemente au generat bulele speculative care, după ce s-au 
umflat excesiv, s-au spart, generând declanşarea crizei. 

Criza acţionează asemenea unui semnal de alarmă, indicând că ceva nu 
funcţionează bine în acea economie şi că se impune modificarea vechilor 
comportamente economice. În primul rând, ar trebui gestionată cu atenţie masa 
monetară, în sensul restrângerii creditelor speculative şi încurajării investiţiilor 
productive. În al doilea rând, populaţia se cuvine să fie atenţionată asupra riscurilor 
la care se supune atunci când se îndatorează excesiv. De asemenea, indivizii ar 
trebui să aibă în vedere randamentele economice înainte de a investi în diferite 
bunuri, pentru că atunci când se împrumută excesiv mizând pe o evoluţie într-o 
continuă creştere a preţurilor, ei trebuie preveniţi că această abordare se va dovedi 
de fiecare dată nerealistă (niciun preţ nu poate creşte la nesfârșit cu ritmuri anuale 
de peste 100%). Bancherii ar trebui să mediteze mai mult cu privire la efectele pe 
care le produc deciziile lor asupra economiei şi să se comporte mai responsabil 
atunci când decid asupra condiţiilor de acordare a creditelor. 

La rândul lor, chiar şi guvernanţii ar trebui să renunţe la comportamentele 
populiste şi să aibă în vedere şi efectele pe termen lung ale deciziilor lor atunci 
când propun diverse măsuri legislative. După cum ne arată evoluțiile din zona 
euro, apetitul politicienilor pentru cheltuieli publice exagerate pare a fi 
imposibil de disciplinat. Deși Pactul de Stabilitate și Creștere a stabilit limite 
clare privind deficitul bugetar (3% din PIB) și datoria publică (60% din PIB), 
state precum Grecia, Italia, Spania sau Franța au depășit sistematic limitele 
respective (Grecia este, de altfel, țara care nu a îndeplinit în niciun an, începând 
din 1991, aceste două condiții). Măsurile populiste ale unor politicieni își pot 
găsi, cu siguranță, metode de finanțare, ocolind abil regulile jocului. Iar atunci 
când regulile nu pot fi ocolite, ele vor fi, pur și simplu, suspendate: Consiliul 
European a suspendat Pactul de Stabilitate și Creștere de fiecare dată când 
neîndeplinirea criteriilor ar fi trebuit să fie sancționată – prima oară în 2003, 
atunci când Franța și Germania au depășit limita privind deficitul bugetar, iar 
cel mai recent în timpul crizei actuale, atunci când multe dintre statele din zona 
euro au depășit cele două praguri privind stabilitatea bugetară.  

Drumul cel mai scurt și mai sigur către criza economică poate fi, astfel, 
ilustrat prin cuvintele lui Aristotel Onassis: „Pentru a avea succes, menţine-ţi 
bronzul, locuieşte într-o clădire elegantă (chiar dacă stai la subsol), fii văzut în 
restaurante bune (chiar dacă nu consumi decât un pahar de băutură), iar dacă te 
împrumuţi, împrumută-te cât de mult poţi” (Manolopoulos, 2011). 



Criza: o revenire la raţionalitate 
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