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Rezumat. Crizele financiare nu se încheie de pe o zi pe alta, ci 

durează ceva timp până la dispariţia tuturor efectelor. Însă, de cele mai 
multe ori perioada în care se manifestă urmările crizelor financiare se 
caracterizează prin: colapsuri ale pieţelor bursiere profunde şi persistente, 
reduceri accentuate ale producţiei şi ocupării forţei de muncă  şi explozii 
ale datoriei guvernamentale a căror cauză principală este, de fapt, 
prăbuşirea inevitabilă a veniturilor din taxe suferită de stat în urma unor 
contracţii profunde şi prelungite ale producţiei din economie. 

Astfel, în acest articol dorim să analizăm atât principalele 
consecinţe ale crizelor financiare, cât şi posibile soluţii oferite de 
instituţiile internaţionale, în special decizii de politică monetară şi fiscală. 

 
Cuvinte-cheie: crize financiare; datorie guvernamentală; politică 

fiscală; politică monetară; forţa de muncă. 
 
Coduri JEL:  E52, E62, F42, G01. 
Cod REL: 8M. 
 
 
 
 
 

 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XIX (2012), No. 12(577), pp. 140-145 



Consecinţe si posibile soluţii ale crizelor financiare 

 
141

În general, crizele financiare sunt mai degrabă un mecanism de 
amplificare, decât un declanşator al recesiunii (Reinhart, Rogoff, 2012). 
Acestea sunt, de fapt, o schimbare de direcţie în ceea ce priveşte creşterea 
producţiei, ducând astfel la un şir de insolvenţe asupra datoriilor faţă de bănci, 
la o restrângere a altor activităţi de creditare, ajungând la noi scăderi de 
producţie, noi probleme de rambursare. Mai mult, crizele bancare sunt însoţite 
de cele mai multe ori de alte tipuri de crize, cum ar fi crize ale cursului de 
schimb, crize ale datoriei interne şi externe, crize inflaţioniste. 

 Aproape în mod invariabil, crizele bancare duc la scăderi abrupte ale 
veniturilor din taxe, în timp ce alţi factori care conduc la deficite mai mari pot 
include aplicarea unor mecanisme automate de stabilizare fiscală, politicile 
fiscale contraciclice şi plăţi mai mari ale dobânzii, din cauza creşterii primelor 
de risc şi a retrogradării în clase de rating inferioare.  

Salvarea financiară a sectorului bancar, reducerea veniturilor şi pachetele 
de stimulare fiscală care însoţesc o bună parte din crizele bancare (inclusiv cea 
mai recentă) implică faptul că există deficite bugetare crescânde, care se adaugă 
peste stocul existent de datorie guvernamentală. Prin urmare, nu e de mirare 
faptul că de fapt adevărata moştenire a crizelor bancare este gradul mai mare 
de îndatorare publică. Iar cauza principală a exploziilor datoriei guvernamentale 
este prăbuşirea inevitabilă a veniturilor din taxe suferită de stat în urma unor 
contracţii profunde şi prelungite ale producţiei din economie. 

Sigur că printre consecinţe se numără şi colapsuri ale pieţelor bursiere 
profunde şi persistente, reduceri accentuate ale producţiei şi ocupării forţei de 
muncă, însă pe parcursul acestui articol ne vom concentra asupra moştenirii 
fiscale a crizelor bancare.  

Dacă ar fi să analizăm puţin politica fiscală practicată în perioada 2003 – 
2007, guvernele naţionale au ratat oportunitatea de a aplica o politică fiscală 
mai restricitivă într-o perioadă în care sectorul privat îşi asuma mai mult risc în 
activitatea practicată (Lane, 2012). În anumite ţări (de exemplu: Irlanda şi 
Spania), boom-ul creditării şi cel al locuinţelor a generat extravenituri din 
impozitare, iar în ţările membre ale zonei euro caracterizate de o creştere rapidă 
inflaţia a atins un nivel peste media din zona euro ducând, astfel, la stimularea 
veniturilor din taxe şi impozite prin neindexarea multor categorii de taxe. 
Câştigurile obţinute au îmbunătăţit doar parţial poziţiile fiscale în condiţiile 
existenţei unor extracheltuieli publice. Astfel, politica fiscală a devenit mai 
puţin anticiclică în această perioadă. 

Unul dintre factorii determinanţi este reprezentat de poziţia autorităţilor 
naţionale şi a organizaţiilor internaţionale de a se concentra pe estimarea 
balanţei bugetare „ajustată ciclic” fără a lua în calcul distribuţia riscurilor 
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fiscale, financiare asociate cu expansiuni ale dezechilibrelor externe, ale 
creditului, ale îndatoririi sectoriale şi ale preţului caselor (Lane, 2010).  

În momentul în care s-au resimţit şocurile financiare în zona euro, 
accentul a fost pus în principal pe stabilitatea sistemului bancar, iar riscurile 
fiscale specifice fiecărei ţări lăsate pe fundal. De-abia în momentul în care 
veniturile fiscale s-au redus extrem de mult, mai ales din cauza senzitivităţii 
ridicate dintre veniturile din taxe şi declinul în construcţii şi preţurile activelor, 
s-a pus accentul şi pe riscurile fiscale (Mody, Sandri, 2012).  

Mai mult, şocurile financiare au avut efecte asimetrice asupra zonei euro, 
iar cele mai afectate devin ţările cel mai dependente de fondurile externe, mai 
ales pieţele îndatorate internaţional pe termen scurt, deoarece în momentul în 
care apare o lipsă de fluxuri financiare investitorii îşi repatriază fondurile spre 
pieţele de acasă şi îşi reevaluează nivelurile de expunere internaţională (Miles – 
Ferretti, Gian, Tille, 2011). Astfel, ţările care se confruntă cu ieşiri importante 
de capital sunt cele de la periferia zonei euro, cum ar fi Grecia, Irlanda, 
Portugalia. Prin urmare, nu e de mirare faptul că aceste ţări au acumulat creşteri 
ale datoriei suverane şi că a fost necesară punerea la punct a anumitor ajutoare 
financiare. 

Ajutoarele acordate au fost realizate după modelul ajutoarele standard 
oferite de FMI (Fondul Monetar Internaţional). Din păcate, au apărut anumite 
dificultăţi (Lane, 2012). În primul rând, împrumuturile acordate de FMI sunt 
gândite pe o perioadă de trei ani, iar în cazul unor dezechilibre majore 
macroeconomice, financiare, fiscale este clar că timpul plauzibil pentru ajustare 
este mai mult de atât. Apoi, o consolidare fiscală rapidă poate agrava 
deficienţele din sistemul bancar. Scăderea producţiei şi creşterea poverilor 
fiscale duc, cu siguranţă, la o reducere substanţială a veniturilor disponibile a 
menajelor şi a profiturilor firmelor. Acordurile realizate de FMI implică o taxă 
penalizatoare pentru a descuraja ţările să se împrumute atunci când nu este 
cazul, îngreunând returnarea împrumutului. Totuşi, în cazul ajutoarelor oferite 
pentru datoria suverană această penalizare a fost eliminată în iulie 2011. 
Fondurile acordate de FMI se oferă numai în cazul în care nivelul datoriei 
suverane este sustenabil, iar atunci când nu este sustenabil, conform practicii 
tradiţionale, acesta cere creditorilor din sectorul privat să fie de acord cu 
reducerea valorii prezente a datoriei pe care o au de primit (Lane, 2012).  

Mai mult, fondurile de salvare sunt utilizate pentru recapitalizarea 
sistemului bancar, în plus faţă de acoperirea deficitelor fiscale „regulate”. În 
timp ce recapitalizarea finanţată din fonduri publice a băncilor problemă poate 
ameliora o criză bancară, această strategie devine problematică dacă au loc 
creşteri excesive ale datoriei publice şi riscului suveran (Acharya, Drechsler, 
Schnabl, 2010). Iar o stare generală precară a majorităţii băncilor europene şi 
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natura transfrontalieră a stabilităţii financiare din interiorul unei uniuni 
monetare presupune faptul că guvernele naţionale sunt sub stres internaţional 
pentru salvarea băncilor în vederea evitării efectelor de contagiune.  

Printre soluţiile posibile necesare pentru criza datoriilor suverane se află 
înfiinţarea unei noi instituţii internaţionale independente, care să ajute la 
elaborarea şi aplicarea unor reglementări financiare internaţionale, soluţie 
susţinută de Reinhart şi Rogoff în 2008. Argumentarea acestora se sprijină nu 
doar pe necesitatea unei mai bune coordonări a regulilor între ţări, ci şi pe 
imperativul ca reglementările să fie în mai mare măsură independente faţă de 
presiunile politice. 

O altă soluţie ar fi Compactul Fiscal, programat să intre în vigoare în 
2013. Scopul principal  este să întărească disciplina fiscală, în special în zona 
euro, fiind construit pe baza Pactului de Stabilitate şi Creştere revizuit 
(Buletinul Lunar al BCE, mai 2012). Compactul este format din două module 
principale: o regulă a bugetului echilibrat incluzând un mecanism de corecţie 
automată şi o întărire a procedurii de deficit excesiv. Altfel spus: o balanţă 
fiscală aproape de zero „de-a lungul unui ciclu” şi faptul că nivelurile ridicate 
ale datoriei ameninţă stabilitatea fiscală (Lane, 2012).  

Sub primul modul, părţile contractante se obligă să implementeze în 
legislaţia lor naţională o regulă fiscală care implică un buget guvernamental 
echilibrat sau excedentar. De fapt, acest lucru presupune un deficit structural de 
0,5% din PIB şi 1% din PIB în cazul în care datoria publică este semnificativ 
mai mică de 60% din PIB şi riscurile pe termen lung cu privire la stabilitatea 
fiscală sunt reduse.  

Regula bugetului echilibrat trebuie să includă un mecanism de corecţie, ce 
este automat declanşat în cazul în care se observă deviaţii semnificative de la 
obiectivele pe termen mediu sau de la calea de ajustare. Mecanismul are ca scop 
corectarea deviaţiilor, incluzând impactul cumulat asupra dinamicii datoriei 
guvernamentale, şi ar trebui de asemenea aplicat deviaţiilor temporare 
justificate de circumstanţele excepţionale.  

Circumstanţele excepţionale se referă la evenimente neobişnuite în afara 
puterii de control a ţării respective, cu un impact major financiar asupra bugetul 
de stat sau se referă la perioade caracterizate prin scăderi economice severe 
pentru zone euro sau pentru întreaga Uniune Europeană (Buletinul Lunar al 
BCE, mai 2012). Elementele de mai sus vor fi introduse în legislaţiile naţionale. 
Prin urmare, Comisia este însărcinată cu propunerea unor principii comune 
pentru mecanismul de corecţie, dar şi cu rolul şi independenţa instituţiilor 
responsabile la nivel naţional pentru monitorizarea respectării tuturor 
dispoziţiilor cu privire la regula bugetului echilibrat.   
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Al doilea modul vizează consolidarea procedurii deficit excesiv, în 
particular prin creşterea automatismului dacă o ţară din zona euro încalcă 
criteriul deficitului. Mai mult, ţările care sunt supuse procedurii de deficit 
excesiv trebuie să prezinte programele de parteneriat economic şi bugetar, 
inclusiv o descriere detaliată a reformelor structurale, scopul fiind asigurarea 
unei corecţii efective şi durabile a deficitului excesiv. În plus, compactul fiscal 
acoperă obligaţia legală a ţărilor cu datorie guvernamentală ridicată şi riscuri 
asociate cu finanţarea datoriei. Astfel, ţările trebuie să corecteze excesul unei 
datorii guvernamentale mai mari de 60% din PIB.  

Apar totuşi câteva potenţiale dificultăţi de implementare.  
O primă chestiune ar fi că va trebui să se realizeze o diferenţă între 

deficitul ciclic şi cel structural aproape în timp real. Deficitul bugetar efectiv 
este format din două componente: una ciclică (stabilizatori automați) şi una 
structurală (politici discreţionare). Ca exemplu de venituri şi cheltuieli bugetare 
influenţate de ciclul economic, am putea avea: de-a lungul unei recesiuni 
economice rata şomajului creşte, ducând la o mărire a cheltuielilor cu ajutoarele 
de şomaj stimulând astfel cererea agregată; tot în perioada unei recesiuni 
economice veniturile bugetare scad datorită colectării mai puţinor taxe şi 
impozite, stimulând cererea agregată, ducând la stimularea creşterii PIB-ului 
(Dumitru, 2012). De aceea, prin Compactul Fiscal se cere guvernelor să adopte 
un mecanism care necesită ajustări dacă erorile de prognozare pentru balanţa 
bugetului structural cumulate pe mai mulţi ani ajung la un nivel semnificativ 
(Lane, 2012).  

O altă potenţială dificultate constă în faptul că sursa primară a disciplinei 
fiscale va fi la nivel naţional. După cum spuneam şi în paginile anterioare, prin 
Compactul Fiscal regulile fiscale sunt scrise în legislaţia naţională, iar consiliile 
fiscale naţionale independente vor trebui să monitorizeze conformitatea cu 
regulile fiscale specifice. Speranţa ar fi ca disciplina la nivel naţional să fie mai 
eficientă decât supravegherea externă din moment ce dispune de o mai mare 
legitimitate politică. Totuşi supravegherea externă şi sancţiunile externe rămân 
ca o a doua posibilitate dacă se constată o abatere de la comportamentul fiscal. 

Mai mult, se doreşte urmărirea dezechilibrelor excesive prin anumiţi 
indicatori cum ar fi creşterea creditului, preţul locuinţelor şi dezechilibre 
externe. Intenţia este ca o ţară care se confruntă cu dificultăţi severe să poată 
răspunde pentru a preveni riscurile apariţiei unei crize (Lane, 2012). Nu este 
totuşi clar dacă guvernele naţionale au totuşi capacitatea de a identifica corect 
dezechilibrele severe şi de a lansa politici eficiente pentru controlarea acestor 
factori de risc.  

Printre alte posibile soluţii se numără şi crearea unei uniuni bancare, 
reprezentând un cadru instituţional ce va avea trei segmente/ramuri: un singur 
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mecanism de supervizare, o structură de analiză/rezoluţie comună şi o garantare 
a depozitelor comună (Benoit, 2012). Prin mecanismul de supervizare ar trebui 
să se aducă toate deciziile de supraveghere despre băncile din zona euro sub un 
singur acoperiş, la Banca Centrală Europeană, permiţând astfel luarea în 
considerare a externalităţilor şi a expunerilor generale la riscul sistemic. Cea de-
a doua ramură are în vedere un regim unitar de analiză şi un singur fond de 
rezoluţie, dorindu-se astfel un management eficient chiar şi în cazul băncilor 
dezvoltate la nivel transfrontalier. Prin ultimul element se are în vedere 
reasigurarea deponenţilor că banii lor sunt în siguranţă în orice bancă din zona 
euro, indiferent de ţara din care se fac operaţiunile sau de domiciliul legal. 

Sigur că prin intermediul acestor posibile soluţii se doreşte şi obţinerea 
unui nivel mai avansat al uniunii fiscale. 
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