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Rezumat. Criza datoriilor suverane din Uniunea Europeană 

readuce astfel în discuţie problema sustenabilităţii contului curent, suste-
nabilităţii politicii fiscale şi sustenabilității datoriei publice, precum și a 
intercondiționalităţii dintre acestea. Pe fondul problemelor structurale 
acute, lipsa competitivităţii a constituit factorul principal care a condus 
la înrăutăţirea gravă a finanţelor publice europene. Deficitele externe au 
pus presiune suplimentară pe deficitele fiscale. S-a intrat practic într-un 
cerc vicios, datorat, în mare măsură, evoluţiilor economice extrem de 
diferite ale economiilor slabe vizavi de economiile puternic dezvoltate și 
solide din punct de vedere structural. Studiul de față efectuează o analiză 
de risc a sustenabilităţii datoriei publice în România pentru perioada 
2010-2015, în contextul în care aceasta urmează să intre în zona euro 
într-un orizont apropiat. 
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1. Introducere 
 

Fiecare criză financiară/economică are propriile trăsături individuale, însă 
majoritatea au în comun un număr de trăsături. Acest lucru este valabil şi în 
cazul crizei mondiale actuale. Lucrarea lui Charles Kindleberger Manii, panică 
şi crahuri a transformat tipologia lui Hyman Minsky într-o expresie mai 
modernă. Zona euro a resimţit, alături de întreaga economie mondială, fiecare 
dintre paşii descrişi mai jos. Până în anul 2008, momentul declanşării crizei în 
SUA, zona euro a evoluat destul de bine. Problema specifică zonei euro a fost 
aceea că multe dintre economiile constituente nu au putut finaliza procesul 
convergenţei care începuse înainte de 1999. Mai mult, unele dintre ele au 
înregistrat chiar importante abateri de la nivelurile considerate ca fiind 
sustenabile: în primul rând, competitivitatea statelor participante a fost extrem 
de eterogenă, ceea ce a condus la deficite de cont curent şi datorii externe, 
nesustenabile; în al doilea rând, deficitele din sectorul public şi, prin urmare, 
nivelurile datoriei publice, nu au fost sustenabile în unele ţări; în al treilea rând, 
nesustenabile s-au dovedit a fi şi deficitele din sectorul privat şi, prin urmare, 
nivelurile datoriilor private. Conform  tipologiei Minsky/Kindleberger(1), crizele 
au următoarea evoluţie: 

1. Evenimentele încep cu o „dizlocare”, un şoc exogen în afara sistemului 
macroeconomic (un război, adoptarea pe scară largă a unei invenţii 
noi, un eveniment politic etc.). 

2. Extinderea creditului bancar duce la creşterea masei monetare şi 
alimentează creşterea economică. Acest lucru poate duce la crearea de 
noi bănci, la dezvoltarea noilor instrumente de credit şi la extinderea 
creditelor personale nelimitat până în momentul când fenomenul 
devine practic imposibil de controlat.  

3. Cererea crește, preţurile cresc și ele, apar noi oportunităţi de profit, noi 
firme şi investitori. Creşterile de venituri stimulează investiţiile 
suplimentare, noi creşteri ale veniturilor.... 

4. Se instaurează „euforia”. Se dezvoltă baloanele de săpun. Obiectul 
speculaţiei poate fi reprezentat de: materiile prime, în special 
importate; titluri de valoare naţionale sau străine de diferite tipuri; 
terenuri; case etc. Comerţul excesiv se întinde de la o ţară la alta, prin 
arbitrajul pentru mărfurile şi activele comercializate la nivel 
internaţional, fluxurile de capital sau, pur şi simplu, efectele 
psihologice ale transmiterii. Ratele dobânzilor, viteza de circulaţiei a 
banilor şi preţurile, toate continuă să crească. Câţiva iniţiați profită şi 
vând tot.  

5. Dezastru financiar. Toată lumea începe să fie conștientă că se poate 
dezvolta o goană pentru lichidităţi – pentru a scăpa de active şi a obţine 
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bani –, acest lucru ducând la incapacitatea unor împrumutători 
speculativi de a-şi plăti împrumuturile. Pe măsură ce dezastrul persistă, 
speculatorii realizează că piaţa nu poate creşte mai mult. Este 
momentul să se retragă, iar goana pentru a transforma activele reale 
sau financiare pe termen lung în bani lichizi devine panică. 

6.  Criza. Declanşatorul poate fi eşecul unei bănci sau al unei firme 
mari/corporații, revelaţia unei escrocherii sau a unei deturnări de 
fonduri, sau o scădere a preţurilor obiectului inițial al speculaţiei. 
Preţurile scad. Falimentele cresc. Se cere uneori lichidarea, însă acest 
lucru poate degenera în panică. Băncile încetează să mai acorde 
împrumuturi pe active colaterale, ale căror preţuri scad. 

Când s-a manifestat criza, statele ce înregistrau poziţii nesustenabile din 
punctele de vedere expuse mai sus s-au dovedit a fi extrem de vulnerabile, cu 
toate riscurile ce derivă de aici. În momentul declanșării crizei la nivel global, 
aceasta a zguduit chiar și cele mai solide economii europene, pentru ca,  până la 
sfârşitul anului 2009, zona euro să intre în prima etapă a unei puternice crize a 
datoriilor publice. Pe fondul problemelor structurale acute, lipsa competitivității 
a constituit factorul principal care a condus la înrăutățirea gravă a finanțelor 
publice europene. Deficitele externe au pus presiune suplimentara pe deficitele 
fiscale. S-a intrat practic într-un cerc vicios, datorat, în mare măsură, evoluțiilor 
economice extrem de diferite ale economiilor slabe vizavi de economiile 
puternic dezvoltate și solide din punct de vedere structural. Criza datoriilor 
suverane din Uniunea Europeană readuce astfel în discuție problema 
intercondiţionalităţii dintre sustenabilitatea contului curent, sustenabilitatea 
politicii fiscale şi sustenabilitatea datoriei publice. Criza recentă a demonstrat, 
încă o dată, că politicile fiscale prociclice, lipsa reformelor structurale şi lipsa 
de susţinere a unor reforme structurale pro creştere a competitivităţii au generat 
dezechilibre externe, datorii publice nesustenabile, însoţite de riscuri ridicate de 
neplată a serviciului datoriei.  

 
2. Sustenabilitatea datoriei publice. Implicaţii pentru o uniune monetară 
 
Problema sustenabilităţii deficitului bugetar este următoarea: deficitul 

bugetar determină creşterea datoriei publice, datorie care va trebui onorată în 
viitor. Dacă rata dobânzii la datoria publică depăşeşte ritmul de creştere 
economică, datoria publică va creşte mai repede decât produsul intern brut. În 
cele din urmă, această dinamică duce la deficite nesustenabile, care necesită 
acţiuni de corecţie. Formal, dinamica datoriei poate fi analizată pornind de la 
definiţia constrângerii bugetare guvernamentale. 

MBBrTG   
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Dacă r < x, atunci va fi nevoie fie de surplus bugetar (g-t), fie de emisiune 
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Ecuaţia  4 arată că atunci când rata dobânzii la datoria guvernamentală 

creşte mai repede decât PIB, raportul dintre datorie şi PIB creşte fără limite. 
Altfel spus, deficitul poate să explodeze. Creşterea acumulării de datorie poate 
fi oprită dacă deficitul primar (exprimat ca procent din PIB) se transformă în 
surplus (g – t) < 0. Astfel, dacă rata dobânzii depăşeşte rata de creştere a 
economiei, este necesară fie stabilirea unui surplus primar (t > g), fie creşterea 
cantităţii de bani, suficient de mult încât să stabilizeze raportul dintre datorie şi 
PIB (de Grauwe, 2003). Pe de altă parte, relația 4 arată că stabilizarea datoriei 
publice la nivelul său sustenabil depinde de: capacitatea unei economii 
naționale de generare a unor surplusuri primare, dobânda la care piețele 
împrumută statul, funcție de prima de risc atașată, precum și propria rată de 
creștere economică.  

Dacă o ţară face parte din cadrul unei uniuni monetare, atunci implicațiile 
sunt cu atât mai importante. O țară care are probleme legate de sustenabilitatea 
deficitului bugetar/datoriei publice generează externalităţi negative în cadrul 
uniunii monetare. În situaţia în care o ţară permite creşterea deficitului bugetar 
curent astfel încât rata dobânzii la datoria guvernamentală depăşeşte rata de 
creştere economică, atunci ea va fi nevoită să recurgă tot mai des la pieţele de 
capital din spaţiul uniunii monetare, generând astfel presiuni în sensul creşterii 
ratelor dobânzii. Or, creşterea ratelor dobânzii măreşte povara datoriei pentru 
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celelalte ţări din cadrul uniunii monetare. Dacă guvernele acestor ţări decid să 
stabilizeze raportul dintre datorie şi PIB, ele vor fi obligate să adopte politici 
fiscale restrictive. Prin urmare, o creştere nesustenabilă a deficitelor bugetare 
ale unor ţări forţează alte ţări din uniunea monetară să urmeze politici 
deflaţioniste şi exact aceste ţări susţin necesitatea existenţei unui mecanism de 
control care să facă posibilă restricţionarea dimensiunii deficitelor bugetare. O 
altă posibilă externalitate negativă a deficitelor bugetare nesustenabile afectează 
banca centrală din cadrul uniunii monetare (BCE). Ţările afectate de creşterea 
ratelor dobânzii pot exercita presiuni asupra băncii centrale, în sensul relaxării 
politicii monetare. În acest fel, politicile fiscale nesustenabile promovate de 
guvernele naţionale pot intra în conflict cu politica monetară care acoperă 
întreaga uniune monetară (de Grauwe, 2003). 

 
Determinarea limitei datoriei publice sustenabile și a intrării  
în incapacitate de plată  
Relația de sustenabilitate descrisă mai sus poate fi privită și dintr-o altă 

perspectivă. Astfel, relația dintre termenul (r-x)  d, care nu reprezintă altceva 
decât nevoia netă de finanțare și (pb) – surplus primar sau mai degrabă 
capacitatea unei țări de generare de surplusuri primare (așa cum este descrisă 
în FMI, 2011) determină nivelul sustenabil al datoriei publice a unei țări 
(figura 1). Este ştiut faptul ca un nivel din ce în ce mai mare al datoriei publice 
determină o politică fiscală şi o situaţie a datoriei din ce în ce mai puţin 
sustenabile. Aceasta deoarece – ceteris paribus – o datorie mai mare presupune 
un surplus primar mai ridicat pentru a o susţine. În plus, rate mai mari ale 
datoriei în PIB sunt de obicei asociate cu rate ridicate ale dobânzii şi foarte 
probabil cu rate reduse de creştere economică, aceasta cerând, din nou, un 
surplus primar mai ridicat pentru a putea reechilibra situaţia. Ipoteze precum 
existenţa unor rate ridicate ale dobânzii sau a unei creşteri economice scăzute, 
de exemplu, rezultă într-o dinamică mai puţin favorabilă a datoriei publice, 
necesitând o creştere a balanţei primare pentru a stabiliza ponderea datoriei 
publice în PIB, care poate determina mai departe modificări în analiza legată de 
sustenabilitatea datoriei.  

Evidenţele empirice arată că ţările care pornesc de la ponderi ridicate ale 
datoriilor publice în PIB sunt mult mai sensitive la șocurile determinate de 
creşterea ratei dobânzii sau/şi reducerea ratei de creştere economică. Cu cât 
nivelul iniţial al datoriei este mai mare, cu atât este mai mare impactul unei 
creşteri date a ratei dobânzii sau al unei reduceri a ratei de creştere economică 
asupra surplusului primar cerut pentru a menţine datoria stabilă. Dincolo de 
anumite niveluri, un nivel mai mare al datoriei publice conduce la o rată mică 
de creştere pe termen lung (Kumar, Woo, 2010). 
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Figura 1. Limita datoriei sustenabile  
 
Punctul d* este punctul în care (r - x)  d este egal cu  pb și reprezintă 

nivelul sustenabil al datoriei publice. Observăm că în prima parte a graficului 
curba ce descrie capacitatea de generare de surplusuri primare (pb reaction 
function) este mult mai elastică decât în a doua parte. Asta înseamnă că 
plecându-se de la  niveluri inițiale ale datoriei  mici, atunci nevoia de generare 
de surplus primar este relativ mică. În partea a doua, capacitatea de generare de 
surplus primar se saturează, ceea ce înseamnă că dincolo de  nivelul d*, orice 
creștere a datoriei conduce la o necesitate de generare de surplusuri primare 
mult mai mari. După cum am arătat anterior, dacă propria rată de creștere 
economică este mai mică decât dobânda la care statul se împrumută, atunci 
pentru stabilizarea datoriei este nevoie de generarea de surplus primar. 
Capacitatea de generare de surplus primar a unei economii se determină pe baza 
estimării unei funcții de reacție a politicii fiscale. 

 
3. Sustenabilitatea datoriei publice în România. Implicaţii în contextul intrării 

în zona euro 
 
În condițiile în care România își propune să facă parte din zona euro, în 

continuare a fost efectuată o analiză de risc a sustenabilităţii datoriei publice a 
României pentru perioada 2010-2015, după o procedură calibrată pe 
sustenabilitatea datoriei publice efectuată de către experţii Băncii Mondiale, 
toolkit-ul rezultat furnizând indicatori capabili să identifice riscurile şi 
vulnerabilităţile datoriei. Toolkit-ul foloseşte ca inputuri trei categorii de 
variabile: macroeconomice, bugetare şi legate de datorie şi efectuează calculele 
începând de la traiectoria datoriei publice în PIB la profilul datoriei publice, 
analizând riscurile legate de refinanţare şi lichiditate folosind simulări Monte 

d2
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Carlo. În plus, se pot estima riscurile legate de şocurile pe datoria publică ca 
urmare a diferitelor ipoteze privitoare la evoluţia cursului de schimb, inflaţiei şi 
ratei de creştere a PIB real, generând diferite scenarii stochastice. 

Inputurile necesare analizei se împart în trei categorii: a) Variabile 
macroeconomice (rata reală de creştere economică, PIB iniţial, rata internă a 
inflaţiei, rata externă a inflaţiei, ponderea sectorului bunurilor comercializabile 
în PIB, cursul de schimb şi rata reală a dobânzii la datoria iniţială şi la noua 
datorie – internă şi externă); b) Variabile bugetare (ponderea balanţei bugetare 
primare în PIB şi plăţile iniţiale cu dobânzile la datoria publică) şi c) Variabile 
legate de datoria publică (ponderea iniţială a datoriei exprimată în monedă 
naţională în PIB, profilul de maturitate pentru stocul iniţial de datorie exprimată 
în monedă naţională, ponderea iniţială a datoriei exprimată în valute în PIB, 
profilul de maturitate pentru stocul iniţial de datorie exprimată în valute, 
ponderea datoriei exprimate în monedă străină în noua datorie creată şi profilul 
de maturitate al noii datorii create). 

În primul scenariu, am analizat sustenabilitatea datoriei publice pe baza 
ipotezelor macroeconomice oficiale ale Comisiei Naţionale de Prognoză și 
Ministerului Finanţelor Publice. Ponderea sectorului bunurilor comercializabile 
a fost estimată pe baza valorii adăugate aduse de producţia industrială în total 
valoare adăugată. Rata reală a dobânzii a fost calculată pe baza datelor furnizate 
de Banca Naţională a României. Estimările privind soldul bugetar primar au 
fost fundamentate pe baza ipotezelor prevăzute în Strategia de administrare a 
datoriei publice guvernamentale 2011-2013. Luând în considerare datele 
macroeconomice din scenariul oficial, am obţinut o traiectorie pentru dinamica 
datoriei publice, prezentată în tabelul 1. 

                                                
Tabelul 1 

Dinamica datoriei publice – Scenariul oficial 
Ani Datorie publică

% PIB 
Dinamica datoriei  

mld RON 
2010 34.29 180.0
2011 36.74 205.9
2012 38.43 227.9
2013 38.56 242.6
2014 37.87 251.9
2015 37.45 249.6

Sursa: calcule proprii. 
 
Se observă că ponderea datoriei publice în PIB va creşte de la 36,7% în 

2011 la 38,6% în 2013, urmând să scadă la 37,9% în 2014, respectiv 37,45% în 
2015 ca urmare a ratelor ridicate de creştere economică luate în calcul şi a 
reducerii ratei reale a dobânzii. În plus, deficitul primar ca pondere în PIB se 
îmbunătăţeşte de la 2,7% din PIB în 2012 la 0,5% din PIB în 2014.  
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În cadrul celui de-al doilea scenariu am introdus patru ipoteze cu un grad 
de realism ridicat, ţinând de natura noului cadru macroeconomic la nivel 
european şi de noua situaţie macroeconomică internă. Astfel am avut în vedere: 
scăderea cu 1 punct procentual a ratei de creştere economică în fiecare dintre 
anii 2012/2015; creşterea cu un punct procentual a ratei reale a dobânzii în 
fiecare dintre anii 2012/2015; creşterea cu un punct procentual a deficitului 
bugetar primar în fiecare dintre anii 2012/2015 şi menţinerea estimărilor privind 
inflaţia internă, inflaţia externă şi ponderea bunurilor comercializabile în PIB.  

 
Tabelul 2  

Dinamica datoriei publice – Scenariul pesimist 
Ani Datorie publică

% PIB 
Dinamica datoriei  

mld RON 
2010 34,29 180,0
2011 36,74 205,9
2012 39,95 236,2
2013 39,64 249,4
2014 41,26 274,5
2015 41,98 280,7

Sursa: calcule proprii. 
 

Analiza de senzitivitate pe datoria publică în ipoteza scenariul pesimist 
arată o pondere a datoriei publice în PIB de 39,95%, ceea ce reprezintă o 
creştere cu 1,5 puncte procentuale din PIB faţă de estimarea din 2012 pentru 
acelaşi an. Diferenţa majoră privind dinamica datoriei publice în cele două 
estimări este dată de faptul că, în scenariul pesimist, ponderea datoriei publice 
scade marginal în 2013, până la 39,64% din PIB, după care creşte în 2014 la 
41,26% din PIB (în scenariul optimist, ponderea datoriei publice în PIB creştea 
marginal în 2013 faţă de 2012, de la 38,43% din PIB la 38,56% din PIB, după 
care scădea în 2014 la 37,87% din PIB).  

În plus, din calculele efectuate a rezultat că surplusul primar constant 
necesar pentru stabilizarea datoriei publice la nivelul din 2011 considerat 
sustenabil pentru economia românească (adică 37% din PIB) este de 0,3% din 
PIB (ipoteza scenariului oficial) şi de 0,8% din PIB (în ipoteza scenariului 
pesimist. Drept soluţii de îmbunătățire a sustenabilității datoriei şi/sau de 
manageriere a riscului, se poate propune: revizuirea anuală a strategiei de 
administrare a datoriei publice guvernamentale sau ori de câte ori condiţiile de 
piaţă şi/sau necesităţile de finanţare o impun; menţinerea sub control a riscului 
de refinanţare prin instrumente de tip bond exchange (preschimbarea titlurilor 
de stat cu durată rămasă pe termen mediu în titluri cu scadenţe pe termen lung) 
şi buyback (răscumpărarea în avans a titlurilor de stat) – instrumente specifice 
pieţei secundare a titlurilor; extinderea scadenţelor titlurilor de stat prin 
emiterea unui proporţii însemnate din necesarul de finanţare cu scadenţe pe 
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termen mediu şi lung, contractarea de împrumuturi de la instituţiile financiare 
internaţionale cu scadenţe pe termen mediu şi lung, constituirea unui buffer 
financiar în valută care să acopere necesarul de finanţare al deficitului şi 
refinanţarea datoriei publice pe circa patru luni; managementul activ al 
lichidităţilor prin plasarea de depozite la termen la instituţii financiare româneşti, 
colateralizate cu titluri de stat; efectuarea de operaţiuni de repo și reverse repo 
(cumpărări de titluri de stat cu obligaţia vânzătorului de a le răscumpăra, la un 
preţ mai mare într-un termen agreat prin convenţie); convenţii încheiate cu 
fondurile de pensii din Pilonul 2 pentru cumpărarea de către acestea de titluri de 
stat pe termen mediu şi lung; analiza oportunităţii rambursării anticipate pentru 
anumite împrumuturi contractate anterior la dobânzi foarte mari, de comun acord 
cu instituţiile finanţatoare; emiterea pe piaţa internă de titluri de stat indexate la 
inflaţie (mai ales pentru populaţie şi bănci, pentru diversificarea riscului); 
reducerea riscului valutar prin creşterea ponderii datoriei publice guvernamentale 
denominate în lei în total datorie; management activ al riscului valutar prin 
utilizarea instrumentelor de swap valutar; management activ al riscului de 
dobândă prin utilizarea instrumentelor de swap de rată de dobândă; creşterea 
ponderii datoriei publice cu dobândă fixă; valorificarea ferestrelor de oportunitate 
ce apar privind finanţarea pe pieţele externe; ieşirea constantă pe pieţele externe 
pentru a creşte încrederea investitorilor. 

 
Concluzii 
 
În momentul declanşării crizei la nivel global, aceasta a zguduit chiar și 

cele mai solide economii europene, pentru ca,  până la sfârşitul anului 2009, 
zona euro să intre în prima etapă a unei puternice crize a datoriilor publice. Pe 
fondul problemelor structurale acute, lipsa competitivității a constituit factorul 
principal care a condus la înrăutățirea gravă a finanțelor publice europene. 
Deficitele externe au pus presiune suplimentară pe deficitele fiscale. S-a intrat 
practic într-un cerc vicios. Una dintre principalele lecții ale actualei crize pentru 
o țară și cu atât mai mult pentru o țară ce face parte dintr-o uniune monetară/sau 
se pregătește să intre într-o uniune monetară sustenabilitatea datoriei publice 
devine condiție esențială. Stabilizarea datoriei publice la nivelul sau sustenabil 
depinde de: capacitatea unei economii naţionale de generare a unor surplusuri 
primare, dobânda la care piețele împrumută statul, funcție de prima de risc 
ataşată, precum și propria rată de creştere economică. Asta înseamnă că ideea 
de sustenabilitate a datoriei trebuie gândită în termeni individuali, atât timp cat 
depinde de propriile condiții economice. În ceea ce priveşte România, riscurile 
legate de estimările de mai sus – ambele scenarii – pot fi considerate de 
intensitate medie. Riscurile sunt mai degrabă legate de necesitatea de generare 
de surplus primar în scopul stabilizării datoriei la nivelul său sustenabil.  
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Notă 
 

(1) Adaptare după Llewellyn  și P.  Westaway, 2011.	
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