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Teză abilitare: Crizele economice – cauze, contagiune şi 

soluţii 

 -Rezumat – 

 

Aplicant: Prof. univ.dr. Cristian PĂUN 

 

Entităţi diferite (guverne, creditori, investitori individuali sau instituţii financiare) şi avantaje  

potenţiale clare au alimentat dezvoltarea continuă procesului de globalizare. După prăbuşirea 

previzibilă a Sistemului de la Bretton Woods s-a trecut într-o nouă fază  în evoluţia sistemului 

financiar internaţional care este caracterizată printr-o mobilitate sporită a capitalurilor şi 

printr-o participare a unui tot mare număr de ţări în curs de dezvoltare (liberalizarea contului 

curent şi a contului de capital).  

Expansiunea monetară a devenit mult prea importantă pentru stabilitatea sistemului. În plus, 

în spatele expansiunii monetare din toate ţările participante la sistemul monetar internaţional 

a fost eliminat definitiv un etalon monetar (aur de exemplu), în sistem fiind practic introdusă 

o circularitate problematică de tipul: o ţară îşi dimensionează cantitatea de monedă produsă 

(de exemplu, Japonia decide cât să fie masa sa monetară) prin raportarea permanentă la 

cantitatea de monedă produsă într-o altă ţară sau grupare de ţări (Zona Euro de exemplu) şi, 

în acelaşi timp, cealaltă ţară (Zona Euro) îşi setează şi ea cantitatea de monedă în funcţie de 

expansiunea monetară adoptată în prima ţară (Japonia).  

Țările de dimensiuni mai mici (incapabile să susţină economic o monedă proprie complet 

liberalizată) sunt în continuare obligate să îşi administreze cursul de schimb, stabilitatea 

monetară fiind un obiectiv tot mai greu de atins în condiţiile în care producţia de bani în ţările 

dezvoltate (care se regăseşte în rezerva internaţională a ţărilor mici sau emergente) devine tot 

mai problematică.  

În primul capitol al tezei atenţia s-a concentrat pe definirea conceptului de criză, analiza 

cauzelor care stau la baza crizei dar şi a principalelor efecte asociate acesteia. Lumea modernă 

în care trăim a devenit o alternanţă permanentă între momente de avânt economic (boom 

economic) şi recesiune (economia scade brusc). Această succesiune se întâmplă în momentul 

de faţă tot mai rapid (ţările trec tot mai repede de la o perioadă de avânt la o perioadă de 

recesiune) în timp ce amplitudinea creşterilor / scăderilor economiilor individuale este tot mai 
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mare (indică faptul că volatilitatea pieţelor este în creştere). Crizele economice au devenit în 

prezent subiect de cercetare cu valoare teoretică în creştere, mai ales dacă privim prin prisma 

problemelor semnificative pe care ultimele crize (dot.com, subprime crisis) le-au produs 

asupra participanţilor la schimburile comerciale şi financiare. Ideea de criză este tot mai mult 

legată de ideea de monedă, dobândă, piaţă de capitaluri sau diferitele forme de intervenţie a 

statului în economie (intervenţii de tip autistic, bilateral sau triunghiular). Este suficient să 

privim istoric cum a evoluat economic sistemul global din ultimii ani şi să constatăm faptul că 

crizele (sau ciclurile de afaceri) se succed tot mai rapid şi cu o profunzime tot mai mare 

(înţeleasă mai degrabă ca efecte negative).  

Cauzele crizelor asociate pieţelor internaţionale discutate tot mai des în lucrările de 

specialitate sunt dintre cele mai variate: de la imperfecţiunea naturii umane (ticăloşia, 

lăcomia, toleranţa sau aversiunea la risc), imperfecţiunea pieţelor (cele mai complexe forme 

de cooperare socială) până la cauze monetare de tipul expansiunea monetară şi a creditelor 

(promovată de băncile centrale în conexiune cu băncile comerciale şi ceilalţi actori de pe 

pieţele financiare internaţionale). În încercarea de a da o explicaţie cât mai corectă 

fenomenului pentru a putea apoi găsi cele mai potrivite soluţii, studii şi cercetări recente de 

amploare au fost demarate, toate în scopul înţelegerii modului în care aceste crize apar, se 

dezvoltă şi afectează mediul economic şi bunăstarea individuală.  

Cauzele crizelor din sistemele economice moderne sunt mai degrabă monetare şi mai puţin 

legate de imperfecţiunea pieţelor (forma cea mai complexă de cooperare socială între indivizi 

înzestraţi cu nevoi infinite şi dotaţi cu resurse caracterizate prin raritate) sau de imperfecţiunea 

indivizilor (lăcomia, ticăloşia, toleranţa la risc, efectul de turmă, asimetria informaţiilor, 

limitarea tehnică şi mentală în a interpreta datele pe care le transmit pieţele etc). 

Imperfecţiunea pieţelor lăsate să funcţioneze liber este una naturală pe care indivizii care 

cooperează o pot surmonta prin acţiunile lor.  

Imperfecţiunea indivizilor care intră în tranzacţii financiare este şi ea una natural şi 

surmontabilă. Aceste comportamente imperfecte dar perfect naturale sunt permanent alterate 

de intervenţionismul monetar tradus prin expansiunea monetară şi a creditului. Haosul 

monetar se traduce în final în mari erori decizionale atât la nivel de producător / antreprenor 

cât şi la nivelul consumatorilor sau a celor care economisesc. Preţuri fundamentale (dobânda, 

cursul de schimb) sunt alterate aducând un element de incertitudine important în decizia 

economică. Haosul monetar îndepărtează antreprenorii autentici de sistemul economic şi leagă 

tot mai mult indivizii de statul tot mai intervenţionist. Haosul monetar alterează în final 
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structura şi nivelul preţurilor (preţurile cresc nenatural ca urmare a expansiunii monetare şi 

cresc în acele sectoare care intră primele în contact cu această producţie de bani fiat) şi, în 

paralel, structura producţiei (sectoarele care intră primele în contact cu beneficiarii iniţiali ai 

expansiunii monetare cresc nenatural în dauna altor sectoare, vezi sectorul construcţiilor sau 

sectorul IT). Faptul că multor economişti le lipseşte această perspectivă asupra cauzelor reale 

ale crizelor este important pentru soluţiile propuse. Plecând de la cauze greşit identificate 

(lăcomia de exemplu, care niciodată nu poate fi eliminată din piaţă fiind o trăsătură naturală a 

firii umane) şi soluţiile pe care le propui sunt problematice. În loc să rezolvăm adevărata 

cauză (expansiunea monetară) propunem soluţii care ratează sistematic rezolvarea problemei. 

În al doilea capitol ne-am concentrat pe analiza efectului de contagiune, înţelegând prin acest 

efect extinderea unor crize de la nivel local la nivel regional sau chiar global. Economiile ce 

compun sistemul economic international au devenit, ca urmare a procesului de globalizare, tot 

mai legate între ele prin fire invizibile. Avantajele acestor legături sunt multiple şi evidente: 

potenţarea investiţiilor, plus de dezvoltare economică, creşterea eficienţei alocării resurselor, 

stimularea productivităţii factorilor de producţie. , 

Globalizarea a adus însă cu ea şi o vulnerabilitate în creştere pe fondului unui efect încă puţin 

studiat: contagiunea crizelor manifestată printr-o corelaţie în creştere la nivelul ciclurilor de 

afaceri. Nivelul tot mai ridicat de integrare al pieţelor financiare însoţit de liberalizarea 

fluxurilor de capital (pe direcţia Nord-Sud mai ales) au determinat o accentuare a 

interdependenţelor între economiile dezvoltate şi economiile în dezvoltare (sau emergente) 

din toate colţurile lumii. Studierea într-un astfel de context a modului în care au evoluat 

aceste interdependenţe şi conexiuni tot mai mari prezintă o importanţă deosebită pentru 

înţelegerea naturii crizelor şi conferă noi perspective asupra efectelor de antrenare pe care 

ciclurile economice corelate le pot avea pe plan internaţional.  

Procesul de contagiune al crizelor la nivel internaţional a apărut şi s-a expandat în paralel 

cu accentuarea procesului de globalizare schimburilor comerciale şi financiare dar si odată cu 

intensificarea proceselor integraţioniste regionale (cazul Uniunii Europene este relevant). 

Acest fenomen se transmite în momentul de faţă la nivel global prin canale specifice şi 

determină intrarea în criză a unei ţări (sau grupuri de ţări) ca urmare a unei crize produsă într-

o altă ţară sau regiune din lume care iniţial păreau că nu se confruntă cu nici o problemă şi că 

sunt stabile din punct de vedere economic sau financiar. Explicarea procesului de contagiune 

adaugă noi elemente naturii specifice crizelor economice care apar tot mai des în economia 

globală modernă şi ne conferă o nouă înţelegere a vitezei cu care se propagă şi se amplifică 
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şocurile economice la nivel regional sau global. Pentru a evalua empiric fenomenul 

contagiunii crizelor economice / financiare au fost propuse o serie de modele şi teste din ce în 

ce mai complexe care surprind diferite dimensiuni ale sale. Într-un astfel de context, 

guvernele ţărilor lumii trebuie să acorde mult mai multă atenţie nu doar vulnerabilităţii 

propriilor ţări faţă de potenţiale crize apărute ca urmare a unor şocuri interne dar şi gradului 

de expunere a acestor economii la şocurile venite din exterior. 

Contagiunea crizelor financiare se manifestă tot mai intens la nivelul ţărilor implicate în 

schimburile comerciale şi financiare internaţionale. Contagiunea poate să aibă la bază factori 

de natură comercială (dependenţa de un număr restrâns de pieţe de export de exemplu sau de 

un număr restrâns de produse la export), factori financiari (dependenţa de datorii externe, 

dependenţa de investitori străini) sau factori politici (implicarea unei ţări în forme de integrare 

cum ar fi zonele de liber schimb, uniuni economice, uniuni monetare etc.). În cazul ţărilor 

emergente sau în tranziţie (cum sunt cele mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est), crizele 

externe pot avea un impact mare, având în vedere că ele se adaugă la crizele structurale 

interne. În acest context, este foarte importantă identificarea indicatorilor relevanţi pentru a 

estima gradul de expunere la efecte de contagiune şi pentru a aprecia cât de vulnerabilă este o 

economie la un astfel de fenomen. Identificarea acestor indicatori pleacă de la stabilirea 

corectă nu doar a cauzelor crizelor financiare cât şi a cauzelor care determină amplificarea 

crizelor la nivel regional sau global. Aceşti factori acţionează diferit şi accelerează propagarea 

crizelor diferenţiat de la o ţară la alta, şi în funcţie de măsurile luate în timp real pentru a 

contracara efectele negative (sunt cunoscute şi sub numele de măsuri anticiclice). Nu trebuie 

uitat faptul că crizele, dar mai ales propagarea lor, sunt direct legate de factorul uman care 

menţine permanent acel nivel de incertitudine şi care prin contagiune se amplifică şi mai mult. 

Încercările de a anticipa improbabilul asociat acţiunii umane au de multe ori un grad ridicat de 

eroare. Atunci când operăm cu variabile macroeconomice obţinute prin diferite procese de 

agregare, gradul de eroare poate fi şi mai mare. Orice model de analiză a efectului de 

contagiune sau de anticipare a unei crize într-o altă ţară sau regiune are limitările şi 

imperfecţiunile sale.  

Cauzele asociate crizelor diferă într-o oarecare măsură de cauzele care amplifică propagarea 

acestora la nivel regional sau global. Într-o lume tot mai globalizată putem observa că 

amplitudinea crizelor este în creştere de la o criză la alta (şi implicit şi pagubele produse de 

acestea) dar şi faptul că ele se succed tot mai repede una după alta (există chiar ţări care nu au 

reuşit să se recupereze după o criză că au intrat într-o nouă criză). Principalele cauze ale 
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crizelor derivă din expansiunea monetară şi din intervenţionismul tot mai exacerbat în plan 

economic care substituie mecanismele pieţei ce acţionează pe principii economice cu 

mecanisme politice şi de reglementare care alocă resursele în mod haotic şi în mod arbitrar. 

Principalele canale de propagare pot fi fundamentate în trei mari categorii: canale financiare, 

canale comerciale şi canalele politice. Literatura de specialitate a adus în discuţie şi alte tipuri 

de canale de propagare a crizelor financiare de importanţă mai redusă. Înţelegerea distincţiei 

între cauzele care determină crizele economice moderne (expansiunea monetară, expansiunea 

creditului sunt mult mai relevante decât condiţia umană) şi cele care determină propagarea 

crizelor la nivel global este importantă nu doar pentru modelele care măsoară efectul de 

contagiune sau cele care prevăd o anumită evoluţie viitoare a ciclului de afaceri ci şi pentru 

soluţiile propuse în vederea diminuării efectelor nefavorabile induse de acest fenomen din ce 

în ce mai prezent. 

Cel de-al treilea capitol, şi ultimul, al tezei pune în discuţie soluţiile corecte şi incorecte 

propuse pentru rezolvarea crizelor şi a contagiunii acestora. Ciclurile de afaceri reprezintă în 

momentul de faţă un domeniu intens studiat. Miza fundamentală a eforturilor în această 

direcţie o constituie găsirea de soluţii eficiente pentru a putea diminua efectele negative 

asociate perioadelor de criză: creşterea şomajului, prăbuşirea producţiei şi a consumului, 

scăderea veniturilor, falimente, creşterea aversiunii la risc, creşterea inegalităţilor între diferite 

clase sociale sau probleme legate de deficite publice (inclusiv deficite la nivelul balanţei de 

plăţi externe). Soluţiile aferente crizei trebuie să plece de la identificarea corectă a cauzelor 

din spatele ciclurilor de afaceri. Fără o teorie corectă a ciclurilor de afaceri este dificil să 

operezi cu efectele negative ale acestora. 

Soluţiile propuse de către diferiţi oameni de ştiinţă sau economişti pentru rezolvarea crizelor 

sunt şi ele dintre cele mai variate, având în spate diferite şcoli de gândire (keynesism, 

clasicism, monetarism). Multe dintre aceste soluţii îşi propun să amelioreze efectele negative 

constatate (scăderea consumului privat, scăderea investiţiilor private, reducerea nivelului 

economisirilor, creşterea şomajului, falimentul şi închiderea afacerilor private etc.) în timp ce 

altele se concentrează pe cauzele mai mult sau mai puţin corect identificate (cauzele 

monetare, cauze legate de natura umană, cauze legate de imperfecţiunea pieţelor şi a 

operatorilor care le utilizează în procesul lor de alocare a resurselor). 

Această teză de abilitare îşi propune să analizeze din diferite perspective cauzele care stau la 

baza crizelor economice moderne, să aducă în discuţie mecanismele prin care crizele se 

propagă la nivel internaţional (cunoscut şi sub numele de efect de contagiune) precum şi să 



 6

evalueze critic principalele soluţii propuse pentru rezolvarea crizelor actuale. Lucrarea de faţă 

valorifică întreaga activitate academică şi de cercetare desfăşurată de-a lungul timpului 

trasând şi o serie de direcţii viitoare în acest sens.  

Sistemele monetare internaţionale prezente sunt tot mai instabile şi tot mai marcate de crize 

profunde care se propagă cu repeziciune la nivel global. Analiza cauzelor care stau la baza 

acestor crize relevă două abordări diferite: o şcoală de gândire care insistă pe cauze legate, 

mai degrabă de natura umană (ticăloşie, lăcomie, aversiune la risc), pe imperfecţiunea 

instituţiilor (de supraveghere) sau a reglementării (reglementarea agenţiilor de rating de 

exemplu), pe complexitatea în creştere a mecanismelor financiare sau pe libera circulaţie a 

capitalurilor şi o şcoală de gândire (cea clasică) care insistă pe natura banilor şi a capitalului şi 

care susţine că la baza crizelor se găseşte expansiunea monetară şi eliminarea oricărui etalon 

(standard) sau ancoră monetară în politica monetară a băncilor centrale care acum au libertate 

deplină în a produce cantităţi impresionante de bani şi în a relaxa semnificativ accesul la 

lichiditate, cu consecinţele economice de rigoare. 
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