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Rezumat. Turbulenţele ce au afectat pieţele financiare şi 
economia globală începând cu anul 2008 au generat o serie de dezbateri 
în ceea ce priveşte capacitatea teoriilor economice de a găsi răspunsuri 
pentru noile probleme apărute. Printre altele, criza a declanşat, în plan 
ideologic, o dezbatere aprinsă privind capacitatea de autoreglare a 
pieţelor postulată de teoria economică şi oportunitatea intervenţio-
nismului statal, şi a pus chiar în discuţie soliditatea sistemului capitalist. 
Prezenta lucrare analizează câteva dintre provocările pe care ştiinţa 
economică le-a întâmpinat în contextul crizei globale. 
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Introducere 
 
Criza financiar-economică din 2007-2008 este prima criză globală care a 

avut loc după Marea Depresiune Economică din ’29-’33. Joseph Stiglitz 
denumeşte evenimentele ce au avut loc în economia mondială „Marea 
Recesiune din 2008” (Stiglitz, 2010). Comparabilitatea recentei crize cu Marea 
Depresiune este acceptabilă prin prisma faptului că aceasta reprezintă, asemeni 
crizei din ’29-’33, un eveniment excepţional ce marchează istoria economică a 
lumii. În afară de acest termen de comparaţie, există puţine caracteristici 
comune celor două crize, şi se poate afirma că Marea Recesiune nu este nici pe 
departe la fel de gravă precum Marea Depresiune. Tabelul 1 ilustrează 
comparativ fenomenele ce au afectat economia americană în perioadele în care 
au avut loc cele două crize. 

 
Tabelul 1  

Marea Depresiune din ’29 –’33 și criza financiar-economică din 2007-2009 
 Marea Depresiune economică din ’29-’33 Criza din 2007-2009 

Număr de falimente 
bancare 

9096 (50%) ianuarie 1930 – 
martie 1933 

57 (0,6%) decembrie 2007 – 
martie 2009 

Rata şomajului 24,9% 1933 10,2% 2009 

Rata de creştere 
economică 

-26,5% 1929 – 1933 -3,3% 2008 - 2009 

Evoluţia indicelui bursier 
Dow Jones 

-89,2% septembrie 1929 
– iulie 1932 

-53,9% octombrie 2007 – 
martie 2009 

Inflaţia -25% 1929 – 1933 +0,5% 2008 - 2009 

Majorarea masei 
monetare 

17% 1933 125% septembrie 2008 – 
mai 2009 

 
 
Politica fiscală 

majorare de taxe; 
diminuarea cheltuielilor 
publice cu 1,5% din PIB 

 
 
1933 

Creşterea 
cheltuielilor 
publice cu 
2,5% din PIB 

 
 
2009 - 2010 

Sursa: Jeong şi Kim, 2010. 
 
Cu toate că turbulenţele financiare recente nu au fost la fel de grave ca 

Marea Depresiune, nici la nivelul economiei americane, şi nici la nivel global, 
acestea au avut un impact major asupra economiei reale. Rapiditatea cu care 
criza s-a transmis de la o ţară la alta a fost facilitată de conexiunile de natură 
financiară şi comercială existente între ţările lumii. Acest aspect a fost puţin 
observat pe parcursul Marii Depresiuni din 1929-1933, dat fiind faptul că 
procesul de globalizare economică şi financiară a luat amploare mai ales în a 
doua parte a secolului trecut.  
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Criza financiară globală din 2007-2008, care, după părerea multor 
economişti, îşi va face simţite repercusiunile la nivelul economiei globale 
pentru mult timp, este probabil cea mai complexă criză din toate timpurile, nu 
neapărat din punct de vedere al efectelor sale, cât din punctul de vedere al 
cauzelor care au generat-o. 

Complexitatea cauzelor rezidă în faptul că turbulenţele au fost provocate 
de două categorii de factori care s-au completat reciproc: 

 factori care au constituit cauze ale unor crize financiare şi în trecut, 
precum apariţia baloanelor speculative, expansiunea creditului, 
supraîndatorare sau reglementare şi supraveghere necorespunzătoare;  

 elemente şi evoluţii noi, precum apariţia unor produse financiare 
complexe, caracterizate de un grad ridicat de opacitate, expunerea 
excesivă la risc a majorităţii jucătorilor de pe piaţa financiară, creşterea 
fără precedent a interdependenţelor între pieţele şi instituţiile 
financiare atât la nivel naţional, cât şi internaţional, sau folosirea la 
scară largă a unor scheme riscante de îndatorare-investire. 

O caracteristică importantă crizei ce a izbucnit în 2007 este faptul că, spre 
deosebire de celelalte crize de la finele secolului XX, aceasta a avut ca origine 
centrul sistemului financiar şi al economiei globale. Criza a avut ca punct de 
plecare turbulenţele apărute în sectorul creditelor subgarantate din Statele Unite 
şi s-a extins apoi la nivelul sistemului financiar american, concomitent cu 
contaminarea altor pieţe financiare din lume. La scurt timp, problemele au 
început să îşi facă simţită prezenţa la nivelul economiei reale, costurile sociale 
prilejuite fiind semnificative. 

Criza a pus în lumină o serie de deficienţe la nivelul reglementării şi 
arhitecturii financiare, în mod particular în direcţia gestionării instituţiilor 
financiare cu importanţă sistemică, evaluării corecte a vulnerabilităţilor şi a 
riscurilor cu care se confruntă sistemul financiar global, dar şi în privinţa 
solidităţii instituţiilor financiare. Extinderea crizei la nivel global a amintit că 
integrarea pieţelor financiare, cu toate că aduce o serie de beneficii, impune 
riscuri semnificative, cu consecinţe majore la nivelul economiei reale. 

 
1. Schimbarea de paradigmă 
 
În plan ideologic, criza a declanşat o dezbatere aprinsă privind teoria 

ultraliberală privind „mâna invizibilă” a lui Adam Smith, şi oportunitatea 
intervenţionismului statal sugerat de John Maynard Keynes pentru depăşirea 
unei recesiuni. Criza a generat astfel o schimbare de paradigmă, demonstrând că 
sistemul capitalist nu are capacitatea de a se autoregla, fiind predispus la 
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apariţia crizelor. De aceea, statul trebuie să intervină şi să stabilească 
reglementări care să susţină stabilitatea financiară şi economică. 

Cu toate că istoria a demonstrat că sistemul capitalist este predispus 
alternanţei perioadelor de creştere cu cele de declin şi a schiţat trăsăturile şi 
manifestările baloanelor speculative, la începutul secolului XXI, tocmai când un 
balon speculativ de dimensiuni uriaşe începea să se înfiripe pe piaţa imobiliară 
din SUA, mari economişti credeau cu tărie că sistemul capitalist şi-a depăşit 
condiţia, şi că problema ciclului economic a fost rezolvată. 

Robert Lucas, câştigător al Premiului Nobel pentru Economie în 1995, 
declara în 2003 că „problema centrală a prevenirii recesiunii a fost rezolvată din 
toate punctele de vedere practice”. El nu susţinea că ciclul economic ar fi fost 
înlăturat, ci doar că acesta a fost „îmblânzit”, respectiv că problemele induse de 
apariţia depresiunilor economice pot fi rezolvate cu uşurinţă (Krugman, 2009). 
Lucas nu a fost singura personalitate din scena economică mondială care credea 
în această ipoteză. În 2004, Ben Bernanke, care avea să devină mai târziu 
preşedintele Rezervei Federale americane, afirma că politicile macroeconomice 
pot rezolva cu uşurinţă problema ciclului economic, astfel că aceasta nu mai 
reprezenta o dificultate semnificativă. 

Criza care a izbucnit pe piaţa americană în 2007 a demonstrat însă lumii 
întregi că cei care considerau că politicile economice sunt aproape infailibile se 
aflau într-o mare eroare. Nu putem pune la îndoială faptul că economiştii care 
au crezut la un moment dat în această teză nu ar dispune de un bagaj 
impresionant de cunoştinţe şi experienţe privind sistemul capitalist. Totuşi, în 
contextul în care economiile lumii păreau înfloritoare, aceştia au căzut în 
capcana „lebedei negre”. Teoria „lebedei negre” îi aparţine filozofului de 
origine libaneză Nicholas Nassim Taleb, şi exprimă faptul că mintea umană nu 
este capabilă să conceapă posibilitatea apariţiei unui eveniment neplăcut major 
atât timp cât realitatea curentă nu ridică semne de întrebare privind 
evenimentele viitoare. Severitatea crizei a produs schimbări fundamentale la 
nivelul teoriei economice convenţionale. Astfel, turbulenţele din sectorul 
financiar au demonstrat că pieţele nu sunt entităţi care se autoreglează, solide şi 
sigure, aşa cum se credea anterior. 

Potrivit lui George Soros, pieţele nu ajung niciodată la echilibrul postulat 
de teoria economică. Raţionamentele şi concepţiile greşite ale participanţilor la 
piaţă şi ale factorilor de decizie pot influenţa semnificativ preţurile pieţei, astfel 
că pot apărea foarte uşor procese de tipul dezvoltare-declin, care iniţial se 
autogenerează, iar apoi se autodistrug. În esenţă, influenţa asupra preţurilor 
pieţei se transmite tot prin intermediul cererii şi ofertei, însă deciziile 
participanţilor la piaţă nu sunt bazate doar pe cunoaştere, sentimentul 
investitorilor având o importanţă deosebită. 
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Practic, potrivit teoriei clasice, pieţele sunt permanent în echilibru, iar 
crizele financiare sunt nişte anomalii neobişnuite, imposibil de explicat şi foarte 
puţin probabile. Atât crizele anterioare, cât şi cea din 2008 au demonstrat că 
această paradigmă este falsă, relevând faptul că acestea fac parte din realitatea 
economică. 

Un alt aspect care a fost condamnat odată cu izbucnirea crizei se referă la 
fundamentalismul de piaţă, „laissez-faire-ul”, potrivit căruia pieţele ar trebui 
lăsate libere, iar intervenţia statului în economie ar trebui să fie minimă. Aşa 
cum s-a şi întâmplat de fapt, dacă statul nu intervine în economie să 
reglementeze şi să supravegheze pieţele în mod corespunzător, sofisticarea 
instrumentelor financiare combinată cu lichiditatea excesivă a pieţei monetare 
determină expunerea excesivă la risc, creşterea artificială a preţurilor unor 
active şi apariţia baloanelor speculative, care odată „sparte” determină 
dezechilibre la nivelul întregului sistem financiar, cu implicaţii severe asupra 
economiei reale. 

Criza a demonstrat aşadar că sistemul capitalist nu este capabil să se 
regleze singur, ci dimpotrivă este predispus la apariţia baloanelor speculative 
urmate de prăbuşiri severe. Mai mult, economia comportamentală a arătat că 
oamenii sunt fiinţe iraţionale, predispuse la accese de exuberanţă şi euforie. 
Apariţia crizei a generat astfel o schimbare de paradigmă, vechea concepţie 
privind capacitatea pieţelor de a se autoregla fiind eliminată. În consecinţă, a 
prins contur ideea potrivit căreia reglementarea şi supravegherea pieţelor 
financiare au o importanţă deosebită şi contribuie la stabilitatea sistemului 
financiar mondial. 

 
2. Problema deficitelor 
 
Severitatea crizei a indus sentimente puternice de panică la nivelul 

pieţelor financiare, iar pentru diminuarea efectelor negative la nivelul 
economiei reale, guvernele multor ţări au recurs la intervenţii masive şi fără de 
precedent, în sensul sprijinirii pieţelor. În urma intervenţiilor realizate în scopul 
diminuării impactului crizei, deficitele bugetare ale multor ţări au crescut 
considerabil. Practic, criza financiară mondială s-a convertit, în 2010-2011,  
într-o criză a datoriilor suverane la nivelul multor economii, în special a celor 
din zona euro, afectând capacitatea de revenire a acestora. 

În Europa, economii precum Grecia, Irlanda, Spania, Portugalia sau Italia 
au acumulat datorii mai mari decât pot plăti, iar statele din zona euro au fost 
nevoite să le acorde ajutoare pentru evitarea colaps-ului. Există îngrijorări 
potrivit cărora zona euro s-ar putea destrăma din cauza problemelor bugetare cu 
care se confruntă multe dintre statele europene. 
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Economiile europene nu sunt singurele care au acumulat deficite bugetare 
majore. În SUA datoria publică a crescut cu peste 60% de la începutul crizei 
financiare, iar potrivit unor estimări va continua să crească. În acest context, 
agenţia de rating Standard & Poor's a retrogradat, în august 2011, ratingul SUA 
de la AAA, cel mai sigur, la AA. Și Japonia se confruntă cu probleme similare, 
iar aceeaşi agenţie a redus, la începutul anului 2011, ratingul acordat titlurilor 
de debit japoneze pe termen lung, pentru prima dată începând din 2002. 

În general, obligaţiunile sau certificatele de trezorerie emise de stat sunt 
considerate cele mai sigure investiţii şi sunt cotate de agenţiile de rating ca 
având cel mai redus risc, însă în condiţiile în care multe ţări au acumulat datorii 
nesustenabile, aceste titluri au devenit mai puţin sigure. 

Pentru diminuarea cheltuielilor guvernamentale, multe state au derulat 
diverse măsuri de austeritate bugetară, diminuând numărul de locuri de muncă în 
sectorul public, salariile şi plăţile de asistenţă socială. Toate acestea însă, corobo-
rate cu evoluţii similare la nivelul sectorului privat, au frânat reluarea creşterii 
economice. 

Deficitele bugetare ridicate înregistrate de ţările avansate reprezintă o 
parte a dezechilibrelor globale. Acestea au drept cauză faptul că unele ţări 
dezvoltate, şi în special Statele Unite, consumă mai mult decât produc, iar unele 
ţări emergente, şi în special China, produc mai mult decât consumă, realizând 
economii semnificative, pe care le direcţionează spre statele dezvoltate, 
finanţând în acest fel deficitele acestora. Faptul că ţările sărace le finanţează pe 
cele dezvoltate este bizar, iar amploarea dezechilibrelor globale pare 
nesustenabilă (Stiglitz, 2010).  

Considerăm că datoriile nesustenabile şi cheltuielile publice ridicate 
reprezintă şi vor reprezenta în continuare, pentru o perioadă lungă de timp, cele mai 
arzătoare probleme cu care se vor confrunta o serie de state dezvoltate, în special 
SUA şi statele din zona euro, dar şi unele state emergente, cum ar fi România. 

Acumularea de datorii nesustenabile pentru perioade lungi de timp 
diminuează semnificativ încrederea investitorilor străini, şi astfel poate 
determina apariţia unor crize valutare şi financiare. Totodată, finanţarea 
acestora prin emisiune monetară creează presiuni inflaţioniste. De aceea, se 
impune aplicarea unor programe de consolidare fiscală pe termen mediu şi lung, 
în vederea reechilibrării bugetelor de stat. Este necesar însă ca politicile fiscale 
să fie combinate cu politici monetare, sociale şi structurale adecvate, astfel încât 
costurile economice şi sociale ale unor asemenea măsuri să fie diminuate. 

Deficitele de cont curent ridicate pot contribui la periclitarea stabilităţii 
financiare, astfel că baza dezvoltării economice ar trebui să fie economisirea 
internă. Totodată, politicile economice ar trebui să promoveze o creştere 
economică sustenabilă, echitabilă, care să asigure creşterea nivelului de trai 
pentru toate categoriile sociale şi să diminueze decalajele dintre acestea. 
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3. Problema intervenţionismului 
 
Intervenţionismul statal reprezintă obiectul unor dispute teoretice de mai 

multe decenii, iar aceste dispute au fost reaprinse odată cu intervenţiile realizate 
de către guvernele ţărilor afectate de criza recentă.   

Susţinută de către Keynes, intervenţia autorităţilor în economie a fost însă 
foarte criticată de economiştii aparţinând Şcolii Austriece. Potrivit acestui 
curent de gândire economică, politicile monetare laxe, reglementările şi 
intervenţiile statului în economie perturbă bunul mers al pieţei libere. Una 
dintre figurile marcante ale acestei şcoli de gândire, Joseph Schumpeter, a 
elaborat teoria „distrugerii creatoare”, potrivit căreia perioadele de criză şi 
recesiune reprezintă încercări cărora doar agenţii economici performanţi le pot 
face faţă, iar aceştia vor crea o nouă ordine economică (Schumpteter, 2006). 
Dacă Keynes considera capitalismul un sistem care se dezechilibrează 
ocazional, însă poate fi stabilizat prin intervenţie din partea statului, pentru 
Schumpeter instabilitatea era consecinţa tipului de inovare care reprezintă 
practic esenţa capitalismului.  

Astfel, potrivit acestei teorii, statul nu trebuie să intervină în economie 
nici măcar în cazul în care aceasta este in criză, ci trebuie să lase băncile şi alte 
companii şubrede să se prăbuşească astfel încât în final să supravieţuiască 
numai agenţii economici puternici. Intervenţia statului pentru salvarea 
instituţiilor financiare şi a companiilor aflate în pragul falimentului reprezintă, 
în ideologia Școlii austriece, o socializare a pierderilor private, care va conduce 
la creşterea deficitelor bugetare şi implicit a datoriei publice. Acest lucru va 
compromite creşterea economică pe termen lung, iar statul ar putea intra în 
incapacitate de plată, soluţia acestei situaţii fiind tipărirea de bani, cu efecte 
negative asupra stabilităţii preţurilor. 

Şcoala Austriacă susţine că reglementarea excesivă a pieţelor este cauza 
apariţiei crizelor economice, iar în urma unei crize tendinţa de legiferare strictă 
nu face altceva decât să înrăutăţească situaţia. Explicaţia acestui punct de 
vedere constă în faptul că acţiuni precum garantarea depozitelor sau 
intervenţiile guvernamentale pentru asigurarea de lichiditate contribuie la 
intensificarea apetitului pentru risc al băncilor, cu toate că efectul imediat este 
cel de a oferi siguranţă celor care economisesc. 

Unii economişti consideră că soluţia optimă în cazul unei crize economice 
sau financiare presupune o combinare a ideilor keynesiste cu cele ale 
austriecilor, respectiv aplicarea pe termen scurt a intervenţionismului keynesian 
şi pe termen lung a ipotezei „distrugerii creatoare” (Roubini, Mihm, 2010). 
Astfel, în contextul unei crize financiare, se impune acordarea de împrumuturi 
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de ultimă instanţă, întrucât lipsa acestora ar acutiza problemele sistemului 
financiar şi ar împinge economia într-o recesiune severă. 

Pe termen mediu şi lungă însă, austriecii par a avea dreptate. Salvarea de 
la faliment a entităţilor cu probleme prin folosirea banilor publici, socializarea 
pierderilor şi acumularea de deficite bugetare nu pot fi susţinute timp 
îndelungat. De aceea, companiile neperformante trebuie lăsate să falimenteze, 
întrucât, în caz contrar, fenomenul hazardului moral le determină să îşi asume 
din ce în ce mai multe riscuri, povara care ar urma să fie suportată de 
contribuabili fiind în creştere. 

Din punct de vedere teoretic, problema pare destul de simplă, însă în 
momentul în care aceasta trebuie aplicată în practica economică lucrurile se 
complică. În primul rând, în ceea ce priveşte oportunitatea intervenţionismului, 
este foarte greu de identificat limita dintre termenul lung şi termenul scurt. Dacă 
o anumită instituţie financiară a fost salvată în urmă cu trei ani, de ce nu s-ar 
întâmpla acelaşi lucru şi în prezent, dat fiind faptul că turbulențele economice 
nu au luat sfârşit, iar pe fondul globalizării financiare impactul falimentului 
unei bănci de dimensiuni mari ar fi la fel de grav sau poate chiar mai sever 
comparativ cu situaţia ce ar fi putut avea loc în urmă cu trei ani. Din păcate 
costurile materializării riscului sistemic indus de falimentul unei instituţii 
financiare de dimensiuni considerabile sunt foarte greu de estimat. Probabil din 
această cauză tendinţa guvernelor este de a interveni şi a „salva” entităţile aflate 
în pericol. Pe de altă parte însă intervine aici hazardul moral, iar dacă statul se 
împrumută mult prea mult, datoria sa devine nesustenabilă şi poate intra în 
incapacitate de plată.  

Criza actuală a datoriilor suverane care afectează statele din zona euro, 
dar nu numai, pare a fi cea mai gravă criză de acest fel din istoria economică a 
lumii, prin prisma numărului mare de state ce se confruntă, în acelaşi timp, cu 
datorii ridicate, susceptibile de a deveni nesustenabile. Supraîndatorarea 
guvernelor are şi va avea în continuare repercusiuni negative la nivelul 
economiei reale, prin faptul că aceste vor fi nevoite să deruleze programe de 
austeritate pentru a putea să-şi plătească datoriile, ceea ce va influenţa negativ 
creşterea economică şi va îngreuna formarea de noi locuri de muncă sau 
diminuarea ratei şomajului. Oamenii vor deveni conştienţi că statul nu se poate 
îndatora la nesfârşit pentru salvarea companiilor private cu probleme sau pentru 
combaterea recesiunii. În acest fel, e foarte posibil ca unii indivizi să ajungă să 
adopte poziţii îndreptate împotriva intervenţionismului şi să fie conştienţi de 
faptul că asemenea practici oferă doar o rezolvare de moment a situaţiei, cu 
repercusiuni mult mai grave asupra situaţiei viitoare. Această categorie de 
populaţie va formula o cerere crescută pentru un stat responsabil fiscal, care se 
va transforma la nivel operaţional într-o cerere ridicată pentru conceperea unei 
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politici fiscal-bugetare menite să evite supraîndatorarea şi  alocaţiile sociale 
excesive (Croitoru, 2011). Totodată, această categorie de public va solicita 
cheltuirea eficientă a banilor publici, astfel încât aceasta să ducă la crearea de 
noi locuri de muncă. Cu siguranţă însă că o astfel de conştientizare a problemei 
supraîndatorării statului presupune un nivel cât de cât ridicat de educaţie. Pe de 
altă parte, programele de austeritate vor trezi insatisfacţia publicului legată de 
creşterea şomajului, iar acesta ar putea opta pentru satisfacerea interesului 
personal imediat. 

 
Concluzii     
 
Dereglementarea pieţelor financiare, creşterea conexiunilor dintre acestea 

la nivel internaţional şi politicile monetare laxe au prilejuit expansiunea 
artificială şi fără precedent a sistemului financiar global în ultimul deceniu, 
cauzând o ruptură a acestuia de realitatea economică. Pieţele financiare au 
oferit, pentru mult timp, posibilitatea realizării de câştiguri rapide şi 
substanţiale, şi astfel au devenit un scop în sine, mai degrabă decât un mijloc de 
finanţare. În acest fel, pieţele financiare au ajuns să nu îşi mai îndeplinească 
eficient rolul principal de finanţare a economiei reale. După ruptura de 
economia reală, nesustenabilitatea impusă de expansiunea artificială a pieţelor 
financiare s-a concretizat într-o criză a acestora, iar vechea paradigmă privind 
modul de funcţionare a pieţelor a fost demontată. Pe fondul intervenţionismului, 
criza pieţelor a degenerat într-o altă criză, o criză a guvernelor. Crizele în 
cascadă au indus ideea că însăşi ştiinţa economică se confruntă cu o criză care 
stă la baza turbulenţelor financiar-economice. Aşadar, paradigma ce a guvernat 
până de curând viaţa economică trebuie schimbată. Noua paradigmă ar trebui să 
se bazeze pe responsabilitate socială şi etică în afaceri, astfel încât să 
promoveze o creştere economică sustenabilă, care să asigure un nivel de trai 
decent pentru toate categoriile sociale. Noua economie ar trebui să înlăture 
excesele specifice capitalismului corporatist, să determine o revenire la 
echilibru şi moderaţie. Manifestările „spiritelor animale” orientate spre 
obţinerea de profituri rapide şi consistente prin orice mijloace ar trebui să fie 
combătute prin reglementări privind etica în afaceri şi responsabilitatea socială. 
Practic, omenirea se confruntă nu doar cu o criză a economiei, ci cu o criză a 
valorilor, iar pentru înlăturarea acesteia trebuie regândit, conștientizat şi asumat 
sistemul de valori pe care se bazează societatea. 
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