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OVERCOMING THE GREAT RECESSION
(Abstract)
Although considered an economic cataclysm comparable to the Great
Depression, the Great Recession was in fact overcome quite swiftly. The paper
focuses on the unfolding of the Great Recession in the United States, in Europe and
in Romania, as well as on the policies and measures to restore growth. A special
section labelled Lessons learned? deals with issues like the moral hazard of saving
economic actors who fostered the crisis through their reckless pursuit of maximizing
short-term profits, the institutional arrangements governing the financial sector, and
the role of various stimulus packages. While combinations of neokeynesian policies
have helped in overcoming the recession, the authors ask whether the fast recovery
(at least at a global level) has not prevented a thorough restructuring of the economy
in order to avoid future crises. Another issue is whether the social costs of the
adjustments needed to overcome the recession, combined with the trend towards
increasing economic polarization, are partially responsible for the upsurge of
populist, illiberal and authoritarian political actors and/or movements, which
provide pseudo-solutions to the challenges of the 21st century and therefore make
progressive adjustments even more difficult.
Keywords: Great Recession; mortgage-backed securities; housing bubble;
bailout; „too big to fail”; stimulus package; austerity.
1. Introducere
„Marea Recesiune” este un termen folosit pentru a desemna criza economică
mondială din a doua parte a primului deceniu al secolului XXI. După cum a observat
ziarista Catherine Rampell1, termenul nu era nou în 2008-2009, ci mai fusese folosit
şi pentru a desemna alte momente de criză economică; după ce a fost utilizat sporadic
în cursul anului 2008, în luna decembrie 2008 termenul apare în peste 100 de articole
indexate Nexis în Statele Unite, iar trendul crescător s-a menţinut şi în 2009,
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termenul impunându-se atât în presă, cât şi în analizele specialiştilor. Pentru economişti şi istorici, termenul a avut o rezonanţă specială, deoarece mai ales în forma sa
din limba engleză („Great Recession”) a facilitat comparaţiile cu „Great Depression”,
denumirea uzuală în istoriografie pentru marea criză declanşată în 1929.
Dincolo însă de etimologie, în analizele economice „recesiune” este un termen
tehnic, care se foloseşte atunci când economia unei ţări (măsurată de regulă prin
Produsul Intern Brut) scade timp de două trimestre consecutive. Or, ceea ce s-a
întâmplat în anii 2007-2009 a fost faptul că foarte multe ţări, reprezentând cea mai
mare parte a economiei lumii, au cunoscut scăderi ale PIB care au semnificat intrarea
lor în recesiune tehnică, iar perioadele de recesiune au alternat cu perioadele de
redresare pentru o bună parte a deceniului următor. La nivel mondial, datorită
faptului că unele ţări nu raportează date la nivel trimestrial, Fondul Monetar
Internaţional nu foloseşte termenul de „recesiune” la nivel de trimestru, ci doar la
nivelul unui an calendaristic, ceea ce face ca an de recesiune să fie considerat doar
2009. Totuşi, economiştii care au luat în considerare ponderea în economia globală a
ţărilor pentru care există date trimestriale, au ajuns la concluzia că recesiunea la nivel
mondial a durat din trimestrul III al anului 2008 până în trimestrul I al anului 2009
(când a atins şi apogeul), şi apoi a fost încet resorbită2.
Discuţiile asupra cauzelor şi mecanismelor care au condus la „Marea Recesiune”
sunt deosebit de ample, şi reflectă pe de o parte complexitatea fenomenului şi pe de
altă parte mizele ideologice şi de politică economică pe care le implică diversele
explicaţii. Există totuşi un consens destul de larg asupra faptului că această criză şi-a
avut originea în sectorul financiar şi în conexiunea acestuia cu piaţa imobiliară, zone
din care apoi a afectat şi alte părţi ale economiei. Aşa cum au arătat specialiştii, criza
financiară din 2008-2009 şi-a avut originile în distorsiunile şi stimulii generaţi de
politicile financiare adoptate în anii pre-criză. După ce într-o primă fază discuţiile
s-au concentrat pe eşecul pieţei în precipitarea crizei şi pe performanţa dezastroasă a
pieţei financiare, într-o a doua etapă de analizare „la rece” a crizei, cele mai multe
studii au demonstrat că guvernele şi agenţiile de reglementare au jucat şi ele un rol
major în geneza crizei prin faptul că au relaxat reglementările prudenţiale şi au
permis băncilor şi altor instituţii financiare să se concentreze pe maximizarea
profitului pe termen scurt şi să folosească în acest sens diverse metode de sporire a
capitalului disponibil prin aşa-zisa „securitizare a investiţiilor”. Deşi aceste măsuri de
relaxare a normelor prudenţiale au fost adoptate în Statele Unite încă din anii 1990,
efectele lor s-au acumulat în timp, conducând gradual la o decuplare a creşterii
sectorului financiar şi a câtorva pieţe strâns conectate cu acesta (îndeosebi piaţa
imobiliară bazată pe credite ipotecare) de fundamentele restului economiei. Or, aşa
cum spunea Joseph E. Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie, poate cel
mai surprinzător aspect al Marii Recesiuni a fost convingerea iniţială a analiştilor
financiari şi a oamenilor politici că nu exista nicio bulă imobiliară, urmată apoi de
ideea că nu existau instrumente pentru a aplana acea bulă fără a afecta restul
economiei, sau că acţiunea preventivă ar fi mai costisitoare decât un damage control
realizat ulterior3.
2
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Figura nr. 1: Creşterea preţurilor locuinţelor 2002-2008

Sursa: NC 2011: 415.

La nivel mondial, Marea Recesiune a fost anunţată de spargerea bulei
imobiliare, respectiv de declinul preţului caselor şi terenurilor după o perioadă lungă
de creştere favorizată de proliferarea creditelor ipotecare şi de îndatorarea excesivă a
cumpărătorilor de imobile în raport cu veniturile lor stabile. Bule imobiliare luaseră
naştere în foarte multe economii (fig. 1), inclusiv în România, amplificate de
creşterea economică şi de ratele scăzute ale dobânzii, îndeosebi în Statele Unite.
Intrarea în incapacitate de plată a multor debitori de credite ipotecare a
reverberat la nivelul instituţiilor financiare, deoarece multe bănci fie acordaseră
direct credite ipotecare, fie investiseră masiv în fonduri de investiţii care finanţaseră
construcţii ce urmau să fie valorificate prin achiziţii bazate pe credite ipotecare. Un
exemplu al acestei vulnerabilităţi a fost Banca Bear Stearns, care în vara anului 2007
a trebuit să recunoască faptul că două fonduri de investiţii ale sale au înregistrat
pierderi care nu mai puteau fi acoperite din resurse proprii, şi care ulterior a fost
salvată printr-un credit excepţional de 29 miliarde $ de către Banca Rezervelor
Federale din New York şi absorbită apoi de JPMorgan Chase. Acest exemplu este
însă doar unul dintre cele mai timpurii, ulterior cunoscând crize similare şi alte
fonduri de investiţii şi bănci de investiţii. La nivelul anilor 2007 şi 2008, crize ale
datoriilor ipotecare au izbucnit în cel puţin 33 de ţări, fiind asociate şi cu scăderea
preţurilor imobiliare pentru tranzacţiile noi, ceea ce a împins în criză şi sectorul
construcţiilor, şi o parte din industriile furnizoare de materiale de construcţie.
Declinul economiei reale s-a asociat cu îngrijorările legate de dimensiunile prea mari
ale îndatorării gospodăriilor particulare, ceea ce a reverberat la nivelul întregii
economii bazate pe credite.
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Tabelul nr. 1: Rate anuale ale creşterii economice în principalele economii ale lumii
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3.9
4.4
4.3
1.9
-1.7
4.3
Global
1.9
3.5
3.2
0.6
-4.3
2.2
Uniunea Europeană
3.5
2.9
1.9
-0.1
-2.5
2.6
S. U. A.
1.7
1.4
1.7
-1.1
-5.4
4.2
Japonia
11.4
12.7
14.2
9.7
9.4
10.6
China
3.2
4.0
6.1
5.1
-0.1
7.5
Brazilia
6.4
8.2
8.5
5.2
-7.8
4.5
Federaţia Rusă
5.0
4.2
6.9
1.0
-2.9
3.1
Canada
7.9
8.0
7.7
3.1
7.9
8.5
India
2.3
4.5
2.3
1.1
-5.3
5.1
Mexic
3.2
2.8
3.8
3.7
1.9
2.1
Australia
4.3
5.3
5.8
3.0
0.8
6.8
Coreea de Sud
Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=1990
(accesat 19.01.2021).

Rând pe rând, tot mai multe ţări au consemnat declinul economiei, mai întâi
pentru câte un trimestru, apoi intrarea în recesiune tehnică, atunci când scăderi ale
PIB se înregistrau două trimestre consecutive. Amploarea recesiunii, ca şi diferenţele
dintre impactul acesteia asupra principalelor economii ale lumii, este evidenţiată şi de
datele anuale publicate de Banca Mondială:
Concret, observăm cum de la rate ale creşterii economice globale de peste 4%
anual înainte de criză s-a ajuns la sub 2% în 2008 şi la -1,7% în 2009, înregistrându-se
deci un declin net de 6% în doar doi ani.
Recesiunea nu a fost percepută în întreaga ei anvergură de la primele ei semne.
Deşi indicii bursieri au consemnat scăderea valorii activelor financiare (indicele Dow
Jones al bursei din New York a scăzut cu minime întreruperi de la finele anului 2007
până în martie 2009, pierzând cumulat peste 40% din valoarea avută în septembrie
20074), această evoluţie a fost considerată o ajustare necesară după creşterile anterioare. Pe de altă parte, în mai multe state efectele crizei datoriilor ipotecare şi
spargerea bulelor financiare au indus efecte care au redus sau chiar împins la valori
negative rata de creştere economică, dar oscilaţiile de la o lună la alta sau de la un
trimestru la altul au hrănit speranţele că recesiunea poate fi evitată, sau că măcar
consecinţele ei pot fi limitate. De exemplu, Irlanda a cunoscut o scădere a produsului
intern brut timp de două trimestre consecutive (trimestrele II şi III din anul 2007, dar
apoi a revenit cu o creştere semnificativă în trimestrul IV al anului 2007, înainte de a
se afunda în creşteri negative succesive de-a lungul anilor 2008 şi 2009. Alte ţări
europene care au consemnat creşteri economice negative în unele trimestre din 2007
au fost Danemarca, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia şi Letonia, dar volumul acestor
economii era mult prea mic pentru a afecta lumea în ansamblul său, mai ales că restul
Uniunii Europene cunoştea o creştere pozitivă, fie ea şi modestă5. La nivel mondial,
4
5
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ceea ce a contat cel mai mult au fost evoluţiile din Statele Unite ale Americii. S.U.A.
au cunoscut o încetinire semnificativă a creşterii economice în anii 2006-2007, au
consemnat o creştere negativă în trimestrul I al anului 2008 (-2,3%), au avut din nou
creştere pozitivă în trimestrul II (+2,1%) şi s-au afundat în recesiune în a doua
jumătate a anului 2008 (-2,1% în trimestrul III, -8,4% în trimestrul IV)6, ceea ce a
făcut ca recesiunea tehnică să fie declarată relativ târziu.
În cursul verii anului 2008 a devenit evident că problema crizei economice era
serioasă şi că ea se răspândea cu repeziciune la nivel mondial. Dintre economiile
majore ale lumii, au intrat în creştere economică negativă Germania, Franţa, Marea
Britanie şi Italia, şi odată cu ele Uniunea Europeană în ansamblul ei (creştere
negativă încă din trimestrul II al anului 2008, recesiunea tehnică fiind consemnată în
toamnă, după publicarea datelor economice pe trimestrul III al anului 2008), precum
şi Japonia (creştere economică negativă timp de 4 trimestre începând din trimestrul II
al anului 2008), în timp ce China, India, Rusia şi Brazilia au cunoscut încetiniri ale
creşterii, care a rămas totuşi pozitivă până spre finele anului 2008.
La nivel naţional, reacţiile de politică economică au devenit evidente din luna
septembrie 2008, deşi unele măsuri fuseseră adoptate chiar mai devreme. Un rol
esenţial a revenit lui Ben Bernanke, preşedintele Băncii Rezervelor Federale din
Statele Unite în anii 2006-2014. Bernanke studiase cu atenţie experienţa istorică a
Marii Crize din perioada interbelică, şi ajunsese la concluzia că efectele crahului
financiar din 1929 fuseseră agravate de restrângerea creditului care condusese la
deflaţie şi la proliferarea crizei la nivelul întregii economii, precum şi de politicile
protecţioniste, care conduseseră la segmentarea economiei globale şi la tensionarea
suplimentară a relaţiilor internaţionale7. De aceea, el a fost partizanul unei economii
bazate pe injectarea de lichidităţi în piaţă (termenul tehnic care s-a impus în limba
engleză a fost „quantitative easing”) astfel încât să se menţină fluxurile financiare.
Totodată, în momentul în care criza a devenit deosebit de gravă, ameninţând întregul
sistem financiar, el a susţinut intervenţia decisă a băncii centrale ca împrumutător de
ultimă instanţă şi a bugetului federal pentru stimularea economiei. Începând din
septembrie 2008, pachete de stimulare a economiei au fost adoptate în cele mai multe
dintre economiile majore ale lumii. Aceste pachete au combinat în proporţii
variabile: (a) Bailouts şi injectări de bani în sistemul financiar pentru a menţine
creditele; (b) Scăderea dobânzilor pentru a stimula împrumuturile şi investiţiile;
(c) Cheltuieli fiscale suplimentare menite să susţină cererea agregată.
La rândul său, din septembrie 2008 şi până în iunie 2009 Fondul Monetar
Internaţional a aprobat 20 de acorduri de împrumuturi, cumulând un total de 30,848
milioane dolari, dintre care 48.15% erau dedicate statelor membre UE şi încă 35%
pentru state Europene din afara UE. Cel mai mare împrumut a fost contractat de
România – 7,231 milioane dolari, urmată de Ucraina – 6,952 milioane dolari şi
Ungaria 6,659 milioane dolari. Prin contrast, doar 1.6% dintre împrumuturi au mers
către state din Africa8. Un raport al Băncii Mondiale exprima însă grija că:
6
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„Cele mai multe dintre resursele disponibile puse la dispoziţie de FMI şi de
alte instituţii financiare par a fi cu precădere dedicate pieţelor emergente cu
venituri mari şi ţărilor cu venituri medii, pentru că acestea sunt mai predispuse
să plătească înapoi împrumuturile primite”9.
În fine, dar nu în cele din urmă, caracterul global al crizei a determinat întrunirea în regim de urgenţă a unui organism care grupa liderii celor mai importante 20
de economii ale lumii (G20). G20 începuse să funcţioneze la nivelul miniştrilor de
finanţe încă din 1999, dar în septembrie-octombrie 2008 preşedintele francez Nicolas
Sarkozy, premierul australian Kevin Rudd şi premierul britanic Gordon Brown au
lansat ideea unei reuniuni la nivelul şefilor de stat sau de guvern. Preşedintele George
W. Bush a preluat ideea şi a lansat invitaţia pentru întrunirea G20 la acest nivel la
Washington în 14-15 noiembrie 2008. Spre deosebire de summit-urile internaţionale
anterioare în grup mai restrâns (de exemplu, G8 la Tōyako, Japonia, în 7-9 iulie 2008),
care avuseseră agende diverse, slab focusate, întâlnirea G20 de la Washington,
pregătită în 8-9 noiembrie de o reuniune la Sao Paolo a miniştrilor de finanţe, a vizat
cu precădere răspunsul global la criza economică. Declaraţia comună10 consemna atât
un acord destul de larg cu privire la cauzele şi componentele crizei economice
mondiale, cât şi cu privire la acţiunile ce urmau a fi întreprinse. Dintre acestea, trei
erau esenţiale. Prima era un angajament relativ vag de a stimula cererea globală şi
revenirea la creşterea economică. Mai concret era angajamentul de a respecta
principiile pieţei libere, care însemna că se exclude opţiunea protecţionistă şi recursul
la politicile de segmentare a pieţei mondiale. În fine, liderii G20 au convenit asupra
unor principii de reformare viitoare a pieţelor financiare, reformare care nu putea
avea eficienţa dorită fără un larg sprijin internaţional. Ideea reformării reglementării
internaţionale a sectorului bancar a fost concretizată la summit-ul G20 de la
Pittsburgh din 24-25 septembrie 2009, unde s-au pus bazele a ceea ce a devenit
ulterior Acordul Basel III. Aceste reforme includeau o propunere de creştere a calităţii capitalului pentru a permite băncilor să absoarbă mai uşor pierderile; creşterea
standardelor pentru acoperirea riscurilor în principal în ceea ce priveşte portofoliile
de tranzacţionare şi securitizarea – elemente evidenţiate în timpul crizei; creşterea
nivelului cererii de capital minim; limitarea efectului de pârghie, dar şi o serie de
standarde internaţionale de lichiditate11.
În pofida măsurilor adoptate, criza s-a agravat mai întâi, scăderea economică
cea mai mare fiind consemnată în trimestrul I al anului 2009. Apoi, treptat unele
economii au reuşit să revină pe o traiectorie ascendentă şi acest fapt s-a repercutat şi
la nivel mondial, unde trimestrele III şi IV ale anului 2009 au reprezentat o reluare
graduală a creşterii economice. Efecte ale crizei au continuat însă să se resimtă în
multe ţări, iar atingerea parametrilor macroeconomici anteriori crizei s-a realizat abia
în anii următori.

9
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2. Statele Unite ale Americii
Criza economică din Statele Unite a devenit evidentă în ultimele luni ale
anului 2007 şi s-a agravat în 2008. Dincolo de variaţiile trimestriale ale Produsului
Intern Brut – scădere în trimestrul I, creştere în trimestrul II, apoi scădere considerabilă timp de 4 trimestre – ceea ce a conferit vizibilitate şi penetranţă crizei a fost
scăderea semnificativă a indicilor bursieri, care reflecta scăderea valorii multor
companii importante pentru economie în ansamblul ei.
Figura nr. 2: Evoluţia indicilor Dow Jones şi S&P 500 (medii lunare, 2007-2013)

Surse:
https://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart;
https://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data (accesate 29.01.2021).

Efectele crizei se propagau în societate, amplificându-se reciproc. Intrarea în
incapacitate de plată a deţinătorilor de credite ipotecare a condus la scăderea valorii
imobilelor şi la restricţionarea creditelor, ceea ce a împiedicat refinanţarea debitorilor
şi a pus în dificultate şi sectoare care nu erau legate direct de piaţa imobiliară. Mai
multe bănci şi fonduri de investiţii au intrat în faliment, sau au trebuit să fie salvate
de autorităţile federale prin infuzia unor mari sume de bani menite să răscumpere
activele compromise. Dintre exemplele mai importante, care au necesitat intervenţii
publice de ordinul mai multor zeci de milioane de dolari, menţionăm prăbuşirea Bear
Stearns (martie 2008) şi pe cea a IndyMac (iulie 2008). Mai grav era faptul că în
mari dificultăţi intraseră şi cele 2 mari instituţii federale de refinanţare a creditelor
ipotecare, Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) şi Freddie Mac
(Federal Home Loan Mortgage Corporation), care au acumulat tot mai mari portofolii
de credite devenite „putrede”. În septembrie 2008 criza a devenit acută, necesitând
intervenţia masivă a autorităţilor federale12. În ziua de 7 septembrie 2008 Fannie Mae
şi Freddie Mac au fost puse în conservarea gigantului asigurărilor AIG (American
International Group, Inc.), care la rândul său a fost pus sub controlul autorităţilor
federale şi a trebuit să accepte la conducere pe un preşedinte numit de Secretarul
Trezoreriei (17 septembrie 2008). Între timp, Banca Lehman Brothers, la acea dată a
4-a bancă de investiţii din Statele Unite, a intrat în faliment (15 septembrie 2008).
12

Bernanke, 2015.
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Şi alte bănci erau în mare dificultate, cum ar fi Merrill Lynch, care a evitat falimentul
acceptând să fie preluată de Bank of America (14 septembrie 2008) sau banca de
economii Washington Mutual, preluată de autorităţile federale la 25 septembrie 2008,
falimentată şi apoi vândută băncii JPMorgan Chase. Cum nici Trezoreria şi nici Banca
Rezervelor Federale nu aveau destule resurse pentru a răscumpăra toate activele
nerentabile din portofoliile băncilor şi fondurilor de investiţii, Hank Poulsen, secretarul Trezoreriei, a lansat ideea unui mare program federal de răscumpărare a activelor financiare problematice pentru a salva băncile şi a reface încrederea publicului şi
a pieţelor în perspectivele sectorului financiar. Susţinut de preşedintele Bush şi de
ambii candidaţi majori la preşedinţie, republicanul John McCain şi democratul
Barack Obama13, acest program în valoare de 700 miliarde dolari, cunoscut sub
abrevierea TARP (Troubled Asset Relief Program), a fost adoptat de Congres (nu
fără destule dificultăţi şi împotriviri) şi a devenit lege la 3 octombrie 2008.
În lunile care au urmat au fost cheltuiţi peste 400 de miliarde de dolari din
totalul celor 700 de milioane alocaţi prin lege. Cea mai mare parte a banilor au servit
la răscumpărarea de active bancare fără perspective (bank bailout), ceea ce a amplificat resentimentele pentru felul în care politicienii salvau băncile şi pe bancherii care
erau consideraţi de public răspunzători de declanşarea crizei. TARP a salvat sistemul
bancar, dar nu a putut opri criza care se propaga în restul economiei. Barack Obama
îşi aminteşte astfel o analiză prezentată de consilieri în decembrie 2008, atunci când
în calitate de preşedinte-ales îşi pregătea instalarea la Casa Albă:
„Peste jumătate din cele mai mari 25 de instituţii financiare fie falimentaseră,
fie fuzionaseră cu alte companii, fie fuseseră restructurate pentru a evita
falimentul în anul precedent, iar ceea ce începuse ca o criză pe Wall Street a
afectat încet, dar sigur, întreaga economie. Valoarea acţiunilor de la Bursă
scăzuse cu 40 de procente. 2,3 milioane de locuinţe [de fapt, gospodării – BM]
fuseseră executate silit. Nivelul e trai scăzuse cu 16% [...]. Şi nu ajunsesem
încă pe fundul prăpastiei. Oamenii nu mai cheltuiau aşa de mult, băncile nu
mai aprobau împrumuturi din cauza pierderilor acumulate, punând în pericol
din ce în ce mai multe firme şi locuri de muncă. Câţiva distribuitori de marcă
dăduseră faliment. GM şi Chrysler se îndreptau în aceeaşi direcţie. Canalele de
ştiri anunţau rapoarte zilnice de concedieri masive la companii cu renume cum
erau Boeing şi Pfizer. Conform informaţiilor lui Christy, toate datele indicau
apropierea celei mai grave recesiuni din anii 1930 încoace, cu o creştere
îngrijorătoare a numărului de şomeri, care, potrivit unor estimări, atinsese
numai în luna noiembrie cifra de 533.000”14.
În aceste condiţii, dacă TARP se concentrase pe salvarea sectorului bancar,
pentru a face faţă crizei şi a relansa economia în ansamblul ei era nevoie de
intervenţii încă şi mai ample de politică economică de la nivel federal. În mai puţin
13
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de o lună de la instalarea noii administraţii Obama a fost adoptată de Congres şi
promulgată o lege prin care se instituia un mare pachet de stimulare a economiei,
în valoare de 787 miliarde $15. Dacă TARP fusese intenţionat redactat minimalist
(3 pagini) pentru a îngădui maximă flexibilitate pentru intervenţiile de urgenţă,
American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), promulgată la 17 februarie
2009, era o lege foarte amplă (407 pagini), care enumera în detaliu pe destinatarii
diverselor categorii de stimulente şi promitea transparenţă în ceea ce priveşte modul
de folosire a banilor publici. Pachetul de stimulente cuprindea atât reduceri de taxe
ţintite pentru anumite categorii de indivizi şi de companii, cât şi stimulente directe
pentru serviciile de sănătate şi educaţie, ajutoare pentru angajaţii cu venituri reduse,
pentru şomeri şi pensionari, investiţii de infrastructură şi pentru îmbunătăţirea
eficienţei energetice, subvenţii pentru modernizarea locuinţelor, subvenţii pentru
anumite programe şi instituţii de cercetare, precum şi sume mai mici pentru alte
categorii de beneficiari care trebuiau să contribuie la menţinerea funcţionării
adecvate a serviciilor publice şi la relansarea economiei.
O zonă de mari probleme a fost industria auto, care se afla pe de o parte sub
presiunea structurală pe termen lung a nevoii de modernizare pentru a face faţă
competiţiei tot mai intense din partea altor producători globali, şi pe de altă parte sub
impactul scăderii cererii din cauza crizei. Cele mai mari firme au înregistrat pierderi
de ordinul zecilor de miliarde de dolari în 2008, şi au solicitat ajutor federal. În
decembrie 2008, preşedintele Bush a emis un ordin prin care autoriza Trezoreria să
folosească fonduri TARP pentru a sprijini industria auto (deşi voci din Congres
atrăgeau atenţia ca TARP fusese autorizat doar pentru salvarea instituţiilor financiare), dar aceasta nu a fost suficient pentru a salva pe marii producători de
automobile. Administraţia Obama a intensificat strădaniile pentru găsirea unei soluţii
de revitalizare a industriei auto, ţinând însă cont şi de faptul că problemele erau nu
doar conjuncturale, ci şi structurale. Până la urmă soluţia a fost în declararea
falimentului de către două din cele mai mari companii din această ramură, General
Motors şi Chrysler (1 iunie 2009), preluarea temporară de către guvernul federal a
pachetului majoritar la General Motors şi achiziţionarea Chrysler de către grupul
Fiat, urmate de restructurarea severă a celor două companii, astfel încât acestea să
redevină competitive. Eforturile, care au costat circa 80 miliarde de dolari, au fost
încununate de succes, şi se consideră că în mare industria auto americană se
redresase până în 2012, ceea ce a permis guvernului federal să vândă gradual unele
din acţiunile pe care le preluase în 2009 şi să recupereze astfel o parte din sumele
investite în salvarea marilor companii auto.
Intervenţiile finanţate prin ARRA, adăugate celor prin TARP şi alte programe
suplimentare, au reuşit să ajute economia să iasă din criză şi treptat să se relanseze.
De notat faptul că după ce a atins scăderea trimestrială cea mai mare în trimestrul IV
al anului 2008 (-8,4%), produsul intern brut al Statelor Unite a continuat să scadă şi
în trimestrele I şi II ale anului 2009 (-4,4% şi respectiv -0,6%), după care a început
redresarea (+1,5% în trimestrul III al anului 2009 şi +4,5% în trimestrul IV)16.
15
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Trendul pozitiv nu a condus imediat la recuperarea întregii scăderi din timpul
recesiunii, dar a făcut posibilă realizarea acestui obiectiv în termen de câţiva ani.
Astfel, valoarea imobilelor a atins nivelul din 2007 la finele anului 2012, produsul
intern brut a atins nivelul de dinainte de criză în trimestrul IV al anului 2013,
numărul locurilor de muncă în mai 2014, iar deficitul bugetului federal, care atinsese
peste 10% din PIB în anul 2009, a scăzut la sub 3% în 201417.
3. Uniunea Europeană
Uniunea Europeană a fost construită de la început din raţiuni economice, ceea
ce a însemnat că încă de la înfiinţarea Comunităţii Economice Europene în 1957,
integrarea economică a fost adâncită şi extinsă de la an la an. Din a doua jumătate a
anilor 1980 au avut loc modificări semnificative în termeni de dezvoltare a pieţei
interne, începând cu Actul Unic European introdus în 1985 şi continuând cu
dezvoltarea unei uniuni monetare prin asumarea, într-un final, a unei monede
comune în 1999. Dificultatea gestionării unor economii diverse cu o monedă unică a
devenit evidentă când, unul după altul, statele membre au început să încalce regulile
adoptate în Actul de Creştere şi Stabilitate, un set de reglementări privind coordonarea disciplinei fiscale în Zona Euro. Acest lucru este important de menţionat,
pentru că, în 2008, Marea Recesiune a surprins exact aceste slăbiciuni ale UE, creând
dificultăţi în stabilirea politicilor de austeritate şi a planurilor naţionale de refacere
economică.
Tabel nr. 2: Rate anuale ale creşterii economice la nivelul UE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.93 3.49 3.15 0.64 -4.33 2.21 1.83 -0.75 -0.06 1.57 2.30
UE
0.73 3.82 2.98 0.96 -5.69 4.18 3.93 0.42 0.44 2.21 1.49
Germania
Marea Britanie 3.18 2.79 2.43 -0.28 -4.25 1.95 1.54 1.48 2.14 2.61 2.36
1.66 2.45 2.42 0.25 -2.87 1.95 2.19 0.31 0.58 0.96 1.11
Franţa
0.82 1.79 1.49 -0.96 -5.28 1.71 0.71 -2.98 -1.84 0.00 0.78
Italia
3.65 4.10 3.60 0.89 -3.76 0.16 -0.81 -2.96 -1.44 1.38 3.84
Spania
9.49 9.72 7.57 -5.09 -14.43 2.69 7.44 3.12 1.35 2.99 1.84
Estonia
0.60 5.65 3.27 -0.34 -4.30 -5.48 -9.13 -7.30 -3.24 0.74 -0.44
Grecia
3.51 6.13 7.06 4.20 2.83 3.74 4.76 1.32 1.13 3.38 4.24
Polonia
Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (accesat 01.02.2021).

Legăturile comerciale cu pieţele financiare americane, dar şi bulele imobiliare
ajunse la apogeu în anumite state europene s-au tradus într-o creştere negativă de
4.3% a PIB-ului Uniunii în 2009 (Tabel 4.1), cu extreme precum Estonia sau
Lituania al căror PIB a scăzut cu 14%. Mai mult, deficitul bugetar atingea în medie
7% din PIB, iar datoria publică depăşea 80% din PIB (ajungând la 135% în Grecia şi
126% în Italia)18, situându-se cu mult peste limitele de 3%, respectiv 60% impuse
prin tratatele UE19.
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Au fost şi ţări care au trecut mai uşor prin criză. Astfel, Germania, deşi a
cunoscut în 2009 o scădere a PIB de 5.7%, cauzată mai ales de reducerea cererii
mondiale pentru exporturile sale, a reuşit performanţa de a reveni rapid, reuşind în
primul trimestru al 2011 să revină la un nivel al PIB aproximativ egal cu cel de
dinaintea crizei, fiind un veritabil pilon al stabilităţii europene. În Europa centrală, în
timp ce restul UE trecea printr-o dureroasă recesiune, urmată de o redresare instabilă,
Polonia înregistra creşteri robuste, de la 2.8% în 2009 la 3.74% în 2010 şi 4.76% în
2011. Succesul Poloniei se datora în parte unui nivel scăzut al datoriei gospodăriilor
şi companiilor, atractivităţii pe care aceasta o avea pentru investitorii străini, cât şi
faptului că, nefăcând parte din zona Euro, ea a reuşit să fie mai flexibilă cu regimul
ratelor de schimb valutar, slăbind zlotul şi scăzând dependenţa de exporturi şi reuşind
astfel să protejeze locurile de muncă din industriile de export. Mai mult, capacitatea
Poloniei de a continua să atragă fonduri structurale a ajutat la sprijinirea cererii
domestice şi la continuarea proiectelor de investiţii, iar acest cumul de factori a făcut
ca această ţară să nu resimtă aproape deloc efectele negative ale crizei.
Încă de la începutul crizei, Uniunea Europeană a menţinut un răspuns
coordonat. Strategiile dezvoltate de UE ca răspuns la criză pot fi împărţite în trei
categorii: (1) strategii dedicate refacerii încrederii în pieţe folosind stimulente;
(2) strategii dezvoltate pentru supravegherea şi guvernanţa sistemului financiar;
(3) strategii menite să sporească coordonarea politicilor economice între statele
membre folosind diverse mecanisme economice20.
Când criza a ajuns în momentul său critic în UE, în toamna anului 2008,
Planul de recuperare economică al UE a fost primul pachet de stimuli introdus la
nivel european. Prezentat de către Comisia Europeană pe 26 noiembrie 2008, planul
a reprezentat un efort de 200 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, dedicat
ameliorării efectelor crizei financiare asupra economiilor statelor membre. Planul le
permitea, printre altele, statelor membre să încalce Pactul de Creştere şi Stabilitate,
care impunea limite naţionale de 3% din PIB deficitului bugetar şi 60% din PIB
datoriei publice. Iniţial, Comisia a sugerat că prioritatea erau sprijinirea cererii şi a
locurilor de muncă pe termen scurt, urmând ca pe termen lung injectarea de putere de
cumpărare în economie să stimuleze încrederea şi competitivitatea. Pe măsură ce
criza s-a agravat la periferia zonei euro, adică în Grecia, Irlanda şi Portugalia, s-au
introdus Mecanismul European de Stabilitate împreună cu Facilitatea Europeană de
Stabilitate Financiară cu scopul refacerii zonei euro, care au permis realizarea de
împrumuturi în numele UE şi emiterea de obligaţiuni21.
Al doilea grup de strategii a început când UE a dat unui grup condus de
Jacques de Larosière mandatul de a propune reforme financiare mai profunde. Pe
baza raportului grupului Larosière, Comisia Europeană a lansat un set de strategii
menit să creeze un sistem financiar european mai transparent, formând Sistemul de
Supraveghere Financiară în 2009, menit să grupeze Comitetul European Bancar,
20
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Comitetul European al Valorilor Mobiliare Comitetul European al Asiguratorilor în
Autorităţi cu rol sporit în supravegherea şi reglementarea acestor trei sectoare22.
În fine, al treilea pilon al guvernanţei economice avea menirea de a armoniza
cadrele bugetare din Statele membre, realizând convergenţa dintre sistemele publice
de contabilitate, metodele de analiză şi previziune statistică şi transparentizarea
internă. Criza financiară globală nu a fost însă singura cauză a deteriorării economice
şi financiare la nivelul UE, însă aceasta a slăbit capacitatea de manevră posibilă prin
politicile macroeconomice. Un element particular al perioadei ce începea în 2009 a
fost aşa numita criză a datoriilor suverane sau criza Zonei Euro, aşa cum s-a
consemnat ea în literatura de specialitate. Criza datoriilor suverane a debutat spre
finalul anului 2009 şi a fost caracterizată de deficite structurale guvernamentale şi
niveluri de datorie publică crescândă. Atunci când, ca repercusiune la criză, sectorul
bancar a suferit pierderi masive, majoritatea statelor membre au decis să salveze o
parte dintre băncile afectate prin recapitalizarea împrumuturilor, chestiune care era
văzută ca fiind vitală pentru stabilitatea financiară a economiei. Acest lucru a acutizat
raportul dintre PIB şi datorie publică pentru mai multe state europene. Tot în
contextul crizei datoriilor, un împrumut de 67.5 miliarde euro a fost oferit de către
UE şi FMI Irlandei în noiembrie 2010, care împreună cu 17.5 miliarde euro din
rezervele şi fondurile de pensii naţionale aveau să reprezinte baza pentru redresarea
financiară a acesteia, cu promisiunea reducerii deficitului bugetar sub 3% în 2015.
În iulie 2012, Irlanda reuşea să se întoarcă pe pieţele financiare, vânzând peste
5 miliarde de euro din datoria guvernamentală, iar în decembrie 2013 ieşea cu succes
din planul de salvare al UE şi FMI, fără a avea alte solicitări de ajutor financiar.
După Irlanda, Portugalia devenea al treilea stat membru UE care solicita un bailout.
În prima parte a anului 2011, Portugalia primea un pachet de redresare din partea
FMI şi UE în valoare de 78 miliarde euro, cu cerinţa ca aceasta să reuşească să
acceseze din nou pieţele financiare până în septembrie 2013. Pe 18 mai 2014,
Portugalia părăsea mecanismul UE de redresare fără solicitări pentru sprijin ulterior.
Criza datoriilor a debutat în Grecia în noiembrie 2009, pe fondul unui nivel
scăzut al reformelor structurale şi al unor dezechilibre macroeconomice care au slăbit
capacitatea ţării de a preveni şocul generat de criză. În primul trimestru al anului
2009 a fost deschisă procedura de deficit excesiv în cazul Greciei, Consiliul European
solicitând corectarea acestuia până în 2010. În noiembrie 2009 însă, guvernul grec
anunţa că deficitul avea să ajungă la 12.7% din PIB. Pe 2 decembrie, la întâlnirea
Consiliului pe probleme economice şi financiare, s-a luat decizia de a realiza un plan
de implementare a măsurilor de austeritate pentru Grecia 23. În aprilie 2010, nemaiputând să se împrumute de pe pieţele externe, guvernul grec a solicitat de la UE şi
FMI un împrumut iniţial de 45 miliarde euro de la UE şi FMI pentru a-şi acoperi
cheltuielile bugetare în următoarele luni ale anului. Câteva zile mai târziu, agenţia de
rating Standard & Poor’s a atribuit Greciei ratingul de BB+ sau „junk24, în contextul
temerilor de incapacitate de plată, cauzând o cădere a burselor la nivel global şi o
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scădere a valorii monedei euro. Pe 1 mai 2010, liderii greci au luat decizia de a securiza un împrumut pe trei ani în valoare de 110 miliarde de euro25, în ciuda protestelor
civile şi a deteriorării încrederii populaţiei în guvern, pe fondul măsurilor de austeritate asumate faţă de instituţiile creditoare. Ulterior, în octombrie 2011, aşa numita
Troika, formată din Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană şi FMI, oferea
Greciei un al doilea împrumut de 130 miliarde de dolari cu scopul salvării economiei
acesteia şi implicit a monedei euro. Politicile de austeritate, împreună cu împrumuturile au ajutat la reducerea deficitului fiscal de la 10.6% din PIB în 2009 la 2.4% în
2011, dar au contribuit şi la înrăutăţirea recesiunii, Grecia având cel mai drastic declin
economic în 2011, înregistrând o scădere de 6.9% din PIB, cu 110000 companii
falimentare, o scădere de 40% a puterii de cumpărare şi un şomaj în rândul tinerilor
care atingea 62% în 2012. Mai mulţi specialişti recomandau Greciei un faliment
programat care să permită retragerea Atenei din zona euro şi reintroducerea drahmei
la un curs de schimb devalorizat26, ceea ce ar fi generat însă hiperinflaţie, dar şi
pierderi majore pentru Băncile Centrale naţionale din zona Euro. Pentru a preveni
acest lucru, Troika a agreat un nou pachet de bailout în valoare de 130 miliarde de
euro în februarie 2012, condiţionat de un pachet de măsuri de austeritate dur care să
reducă cheltuielile bugetare cu 3.3 miliarde euro în 2012 şi cu alte 10 miliarde euro
în 2013 şi 2014.
Un moment decisiv al refacerii economice a Greciei a fost declaraţia din iulie
2012 a Preşedintelui Băncii Centrale Europene Mario Draghi care afirma că „BCE va
face tot ce este necesar pentru a păstra moneda euro”27. În urma înrăutăţirii situaţiei
financiare şi sociale, în noiembrie 2012 UE şi FMI taie aproximativ 40 miliarde de
euro din datoria Greciei, iar în 2013 Grecia redevine activă pe pieţele internaţionale,
reuşind să strângă 4 miliarde de $ din vânzarea bonurilor de trezorerie. Redresarea
relativă a avut însă un preţ politic ridicat pentru guvernul de coaliţie condus de Antonis
Samaras (Partidul Noua Democraţie). Alegerile din ianuarie 2015 au adus o nouă
majoritate parlamentară, un nou prim ministru, Alexis Tsipras şi un ministru de finanţe,
Yanis Varoufakis, determinaţi să încheie politicile de austeritate. În iunie 2015,
Grecia a intrat în incapacitate de plată a împrumutului de la FMI, iar în iulie alegătorii au respins prin referendum planul de bailout oferit de Troika, plan care a fost în
cele din urmă acceptat şi semnat de prim ministrul Tsipras în ciuda rezultatului şi a
opiniei publice. Măsurile de austeritate aplicate consecvent, ca şi reformele aplicate
(liberalizarea pieţei muncii, scăderea evaziunii fiscale etc.) şi îmbunătăţirea conjuncturii generale au permis ieşirea din recesiune şi intrarea Greciei pe un trend crescător
al produsului intern brut, deşi pentru revenirea la nivelul de dinainte de criză va mai
fi nevoie de ani mulţi de creştere economică. Redresarea a fost însă reflectată de
închiderea în 2017 a procedurii de deficit excesiv şi de acceptarea unui nou plan de
plată a datoriei, urmând ca pe 20 august 2018 să se încheie programul de bailout.
În principal, răspunsul UE a fost acela de a „stinge incendiile” pe măsură ce
diverse instituţii financiare cereau planuri de salvare, în timp ce se încerca şi
25
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reformarea sistemului financiar. Deşi semne de refacere moderată erau vizibile din
2014, riscul de a cădea în deflaţie sau stagnare continuă rămânea destul de mare şi
abia în 2017 economia UE s-a întors la un nivel similar cu cel de dinaintea crizei
(fig. 4.2). Moştenirea crizei este încă prezentă iar provocările aduse de aceasta
continuă să persiste. Viziunea pentru o viitoare uniune monetară este încă neclară,
dezechilibrele macroeconomice şi deficitele bugetare mari rămân o realitate în multe
state membre, iar şomajul în special în rândul tinerilor rămâne şi el problematic, deşi
indubitabil situaţia s-a îmbunătăţit prin comparaţie cu anii de cumpănă ai crizei în
UE28 (Szczepanski, 2019).
Figura nr. 3: Ritmul revenirii economice în UE raportat la PIB/locuitor

Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191023-1
(accesat 05.02.2020).

4. România
În România „Marea Recesiune” a fost resimţită din a doua jumătate a anului
200829. O parte din criză a fost importată, îndeosebi prin reducerea cererii externe, ca
şi prin reticenţele şi posibilităţile mai reduse ale investitorilor străini, o altă parte s-a
datorat derapajelor interne acumulate din anii anteriori. O mare parte din aceste
28
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derapaje pot fi asociate cu relaxarea post-aderare, altele îşi au originea chiar în
dinamica economică declanşată de procesul aderării României la Uniunea Europeană.
După o perioadă de pre-aderare în care politicienii şi societatea în ansamblul său au
dat dovadă de o remarcabilă coerenţă şi auto-disciplină, printre altele şi deoarece
evoluţiile din România erau atent monitorizate de la Bruxelles, a urmat a urmat o
„euforie a consumului”, stimulată pe de o parte de extinderea sistemului de credite, şi
pe de altă parte de politicile prociclice ale statului, care a scăzut impozitele prin
introducerea cotei unice (decizie din decembrie 2004 cu aplicativitate din 2005) şi a
majorat cheltuielile, mai ales în anii 2007 şi 2008. În aceste condiţii, deficitul contului
curent al balanţei de plăţi externe a atins 13,5% din PIB în 2007 şi 12,3% în 2008,
datoria externă a sectorului privat a ajuns la 45,6% din PIB, iar deficitul bugetar a
crescut considerabil de la 2,1% din PIB în 2006 la 2,7% în 2007 şi la 5,4% în 200830,
deşi în anii respectivi şi produsul intern brut crescuse semnificativ. Totodată,
România a avut şi ea propria ei bulă imobiliară, preţurile locuinţelor crescând de mai
multe ori din anul 2001 şi până în 200731.
Dacă echilibrele macroeconomice au mai putut fi încă menţinute într-o
oarecare măsură în anii de creştere economică de până în 2008, în momentul în care
România a fost afectată de criza economică mondială combinaţia dintre deficitul
balanţei externe, deficitul bugetar şi restrângerea determinată de criză a unora dintre
fluxurile financiare a devenit nesustenabilă. În trimestrul III al anului 2008 creşterea
economică s-a redus dramatic, iar din trimestrul IV România a intrat pe creştere
economică negativă (-1,5% urmat de -7,1% în trimestrul I al anului 2009)32. Totuşi,
perspectiva alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008 şi apoi cea a alegerilor
prezidenţiale programate pentru noiembrie-decembrie 2009 a întârziat adoptarea unor
măsuri de ajustare pentru a face faţă recesiunii. În condiţiile dezechilibrelor
acumulate, în octombrie-noiembrie 2008 a avut loc un atac speculativ asupra leului,
care a fost blocat prin intervenţiile pe piaţă ale Băncii Naţionale; totuşi, o ajustare a
fost necesară, şi până în ianuarie 2009 leul a pierdut circa 20% din valoarea de la
mijlocul anului 200833. Această devalorizare a fost urmată de un acord de împrumut
şi asistenţă încheiat la 24 martie 2009 cu Fondul Monetar Internaţional, cu Comisia
Europeană, cu Banca Mondială şi cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD), în virtutea căruia România primea posibilitatea să acceseze
credite de 19,95 miliarde de Euro; acest acord a oferit nu numai o garanţie pentru
evitarea unui blocaj financiar, dar şi un plus de credibilitate în raport cu pieţele
interne şi internaţionale şi un set de constrângeri pentru a trece la ajustarea de fond a
economiei româneşti.
În ceea ce priveşte ajustarea, aceasta s-a produs cu semnificative diferenţe în
ceea ce priveşte diferitele sectoare ale economiei. Sectorul privat a reacţionat relativ
30
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rapid, fiind de altfel şi primul afectat de restrângerea cererii externe pentru produsele
sale. Reducerile de salarii şi concedierile au afectat masiv acest sector. Astfel, rata
şomajului BIM a crescut de la 5,8% în 2008 la 6,9% în 2009 şi la 7,3% în 201034,
creşterea fiind datorată exclusiv sectorului privat din economie. Sectorul de stat a
fost mai puţin afectat de criză în 2009, măsurile de austeritate reflectându-se doar în
îngheţarea unora dintre venituri şi în restrângerea achiziţiilor publice, care la rândul
său a lovit mai ales pe operatorii privaţi din economie. Consecinţa combinată a
recesiunii economice, care a condus la reducerea veniturilor bugetare, şi a întârzierii
ajustărilor din sectorul de stat a fost mărirea deficitului bugetar de la 5,4% din PIB în
2008 la 9,1% din PIB în 200935.
Ca o consecinţă a întârzierii ajustării în ceea ce priveşte cheltuielile publice,
redresarea, care ar fi fost de aşteptat în urma relansării cererii externe şi în condiţiile
în care sistemul bancar s-a dovedit rezilient şi unii dintre exportatori au performat
remarcabil, a fost sincopată de alternanţa unor trimestre cu creştere modestă cu alte
trimestre de scădere a produsului intern brut36. Mai mult, deficitul bugetului public
ameninţa întregul echilibru macro-economic, fapt pentru care în 2010 reducerea
cheltuielilor publice a devenit inevitabilă.
Ajustarea cheltuielilor publice a fost anunţată de preşedintele Traian Băsescu
în 6 mai 2010 şi concretizată în Legea 118/2010, adoptată de Parlament prin
asumarea răspunderii Guvernului şi promulgată în 30 iunie 201037. Potrivit acestei
legi se reduceau cu 25% majoritatea veniturilor salariale ale personalului plătit din
fonduri publice; de asemenea, se reduceau cu 25% sau 15%, după caz, o serie de
indemnizaţii şi sume plătite de către asigurările sociale. Datorită unor decizii ale
Curţii Constituţionale, prevederea iniţială de a reduce şi pensiile cu 15% a trebuit să
fie abandonată38. În anunţul public, ca şi în textul legii, se afirma caracterul temporar
al acestei veritabile „curbe de sacrificiu” impuse salariaţilor din sectorul bugetar,
reducerile fiind anunţate a dura doar până la finele anului 2010. Explicaţia oferită de
preşedintele Traian Băsescu la data anunţului public a fost aceea că reducerea
temporară a tuturor veniturilor salariale era necesară pentru a da timp conducerii
diverselor instituţii publice să facă evaluări pe baza cărora să reducă personalul
34
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excedentar39. Promisiunea unei asemenea restructurări, care era menită să ofere o
soluţie durabilă pentru menţinerea cheltuielilor salariale ale statului la un nivel mai
scăzut, nu a fost respectată, ceea ce a obligat la prelungirea parţială a reducerilor de
venituri salariale şi în anii 2011 şi 2012. Traian Băsescu justifică post-factum astfel
această nerespectare a anunţului iniţial: „Varianta era: ori tai de la toţi 25%, ori dai
afară 250.000 de oameni, într-o perioadă în care şomajul era de 7-8%, deci în care
dacă-i dădeai afară nu-şi găseau locuri de muncă. Atunci, am spus că e mult mai
omenească [măsura de a tăia salariile cu 25%]”40. Argumentul cu preocuparea pentru
costul uman este foarte puţin convingător. Specialişti care au studiat măsurile de
austeritate din diversele ţări europene apreciază că în mai multe state printre care şi
în România s-a optat pentru măsuri generale în locul punerii în aplicare a unor
politici de ajustare mai bine ţintite, deoarece acestea din urmă ar fi necesitat o
strategie atent concepută şi abilităţi administrative complexe, care lipseau decidenţilor şi structurilor birocratice existente41. Absenţa unei restructurări cu sens a instituţiilor publice, împreună cu retorica agresivă menită să culpabilizeze pe toţi bugetarii,
cu persistenţa fenomenelor de corupţie şi irosire a banilor publici, au alimentat
ostilitatea majorităţii bugetarilor faţă de politica de ajustare promovată de guvernul
Emil Boc şi de preşedintele Traian Băsescu.
Pe aceeaşi linie a echilibrării bugetului, guvernul a acţionat şi în direcţia
sporirii veniturilor prin majorarea TVA de la 19% la 24%. Pe termen scurt, măsurile
de ajustare au amplificat criza, comprimând cererea internă. Pe termen mediu, ele au
reuşit să reducă drastic deficitul bugetar de la -9,1% în 2009 la -6,9% în 2010 şi
-5,4% în 201142. Totodată, redresarea cererii externe, deşi sincopată de evoluţiile din
Uniunea Europeană, a îngăduit exporturilor să susţină relansarea creşterii produsului
intern brut43. Deficitul balanţei comerciale a scăzut de la peste 15% în 2008 la 7,27%
în 2009, s-a menţinut apoi în zona a 7% în anii 2010-2012 şi s-a redus apoi puternic
până la 4,04% în 201344; de remarcat că scăderea deficitului in 2009 s-a datorat în
totalitate reducerii dure a importurilor (cu circa o treime faţă de vârful din 2008), în
timp ce evoluţia pozitivă din 2010-2013 a avut la origine creşterea valorii exporturilor în condiţiile menţinerii relativ stabile a valorii importurilor.
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Figura nr. 4: Evoluţia balanţei comerciale 2007-2013

Sursa: Chircă 2014: 12.

La nivelul Produsului Intern Brut, România a revenit pe creştere în trimestrul
IV al anului 2010 şi, deşi a mai cunoscut episoade de scădere trimestrială, a fost pe
plus în toţi anii următori.
Figura nr. 5: Rata creşterii PIB la PPP, 2006-2015 (%)
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en
(accesate 29.01.2021).
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După cum se poate deduce, recuperarea nu a fost prea rapidă. PIB-ul a atins
din nou nivelul din 2008 abia în 2014, salariul mediu net calculat în euro abia în
201345, iar şomajul a persistat pe un platou în jur de 7% până în 2015, coborând apoi
la gradual până în zona 4% în 201846.
În mod evident, redresarea României din „Marea Recesiune” a avut la bază
dinamismul cererii externe, în primul rând din partea Uniunii Europene, ca şi capacitatea întreprinderilor exportatoare de a răspunde acestei cereri. Această performanţă
a fost posibilă prin sacrificiile salariale interne, care au stimulat competitivitatea
exportatorilor, şi a fost favorizată de rezilienţa sectorului bancar (România nu a avut
nevoie de pachete de intervenţie care să salveze băncile de la faliment) şi de ajustarea
dură din domeniul finanţelor publice.
Pe de altă parte, modul primitiv în care s-au realizat ajustările în sectorul
public a însemnat de fapt menţinerea structurilor ineficiente şi a unui nivel scăzut de
profesionalism la nivelul majorităţii instituţiilor. Absenţa reformelor structurale
grevează asupra potenţialului de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Fără a intra în
detalii, vom menţiona două aspecte care ni se par importante. Unul dintre puţinele
sectoare unde în anii crizei s-a încercat reforma a fost sistemul de învăţământ.
Conjunctura generală a scăderilor salariale a generat o atmosferă de ostilitate care s-a
combinat cu voluntarismul uneori excesiv al ministrului Daniel Funeriu şi cu
rezistenţa multor actori importanţi din sistem, compromiţând încercarea de a ralia la
reforme o masă critică de educatori. Dimpotrivă, majoritatea angajaţilor din sistemul
de învăţământ au dezvoltat instincte conservatoare, care s-au reflectat în reacţia
politică din 2012 şi apoi într-o rezistenţă surdă la schimbare, care persistă până în
prezent. În consecinţă, politicile din domeniul educaţiei au vizat mai ales conservarea
status-quo-ului şi evitarea oricărei deschideri spre înnoire, competiţie şi performanţă.
În acest context, nu este de mirare faptul că rata abandonului şcolar este în creştere,
analfabetismul funcţional este enorm (peste 40%), iar performanţele tinerilor români
la testele PISA47 sunt mai slabe decât în 201248. Discuţia despre nereformarea
sistemului de învăţământ este legată şi de problema modelului de dezvoltare
economică. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România şi-a bazat creşterea
economică pe combinaţia dintre apartenenţa la Piaţa Unică şi un cost al forţei de
muncă încă sensibil mai mic decât cel din majoritatea celorlalte ţări ale UE. În timp,
diferenţa dintre nivelurile medii ale costurilor forţei de muncă se reduce, şi este firesc
să fie aşa, nu doar pentru că cetăţenii României au dreptul să beneficieze şi ei de
creşteri ale nivelului de trai, ci şi deoarece mecanismele integrării economice conduc
la asemenea apropieri între nivelurile veniturilor. Aceasta înseamnă că la un moment
dat forţa de tracţiune a avantajului relativ al ieftinătăţii forţei de muncă se va
diminua. În mod normal, această diminuare ar trebui compensată prin ameliorarea
cadrului instituţional şi a infrastructurii, ca şi prin ridicarea nivelului capitalului
uman, care să asigure competitivitatea internaţională a ţării şi să-i permită trecerea la
45
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un mix de activităţi economice cu valoare adăugată mai mare, care să poată susţine şi
un nivel mai ridicat al salariilor. „Marea Recesiune” a întrerupt temporar tendinţa de
apropiere a costurilor medii ale forţei de muncă, dar după redresare tendinţa a fost
reluată şi erodarea avantajului comparativ al ieftinătăţii relative a forţei de muncă s-a
accentuat, fără ca în acest timp să fie efectuate reformele care să îmbunătăţească
infrastructura, competenţele capitalului uman şi funcţionarea instituţiilor. În aceste
condiţii, România se confruntă cu riscul ca în anii 2020 să ajungă la un nivel al
costurilor forţei de muncă prea apropiat de media UE pentru a mai putea fi un avantaj
competitiv; exemplul altor ţări care au ajuns în situaţii similare arată că, fără a fi
pregătit alte „motoare” ale competitivităţii, recuperarea decalajelor economice se
opreşte şi poate fi chiar reversibilă printr-o divergenţă faţă de media UE49.
5. Lecţii învăţate?
O criză este şi o oportunitate de schimbare pentru a înlocui mecanismele care
au declanşat criza cu soluţii mai performante. Dincolo de controversele legate de
originea istorică a afirmaţiei lui Rahm Emmanuel, şeful personalului Casei Albe în
primii ani ai mandatului lui Barrack Obama, potrivit căruia „nu vrei să laşi o criză
bună să se irosească”50, foarte mulţi specialişti deplâng faptul că nici politicienii şi
nici economiştii nu au învăţat suficient din experienţa „Marii Recesiuni”51. În ceea ce
ne priveşte, preferăm să ne concentrăm pe partea plină a paharului, încercând să
evidenţiem câteva din schimbările de concepţie şi de aranjamente instituţionale
derivate din această experienţă.
Hazardul moral şi responsabilizarea decidenţilor
O reacţie naturală în faţa crizei este aceea de a căuta vinovaţii, iar în cazul
„Marii Recesiuni” a existat un consens rapid că bancherii şi marile instituţii
financiare pricinuiseră criza prin comportamentul lor iresponsabil. În economie,
hazardul moral se petrece atunci când o entitate este încurajată să-şi sporească
expunerea la risc pentru că nu trebuie să achite costul acesteia. Economistul Paul
Krugman descrie hazardul moral ca „orice situaţie în care o persoană decide la cât
risc vrea să se supună, în timp ce altcineva suportă consecinţele dacă lucrurile iau o
turnură proastă”52. În cazul „Marii Recesiuni”, vorbim de un triplu hazard moral. În
primul rând este vorba de bonusurile ofiţerilor de credit pentru încheierea de noi
contracte de credit care au creat un sistem de stimulente perverse, care nu mai
puneau clientul sau investitorul pe primul loc, în condiţiile în care responsabilitatea
creditorilor era aproape zero. Asumarea riscurilor urma un model de afaceri care,
urmând teoria economică, nu avea cum să rezulte decât într-o criză. Economistul
Ha-Joon Chang vorbeşte despre eşecul bancherilor de a înţelege ce se întâmpla în
sistemul financiar printr-o serie de exemple şocante precum următorul:
49
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„..afirmaţiile unuia dintre bancheri l-au şocat pe Alistair Darling, atunci
Ministrul Britanic de Finanţe, spunându-i în vara lui 2008 că «de acum înainte
vom acorda împrumuturi doar când vom înţelege riscurile implicate»”53.
Apoi, practica de vânzare a creditelor permitea aruncarea responsabilităţii de la
o instituţie la alta, slăbind raporturile contractuale şi implicit responsabilitatea
asumată54. Nu în ultimul rând, folosirea banilor publici pentru a salva companiile
private a reprezentat un caz de hazard moral pentru că a pus pe cetăţenii obişnuiţi să
plătească pentru salvarea unor instituţii financiare conduse de bancheri care
câştigaseră indecent de mult luând decizii bazate pe asumarea unor riscuri excesive,
care aruncaseră economia în colaps. Argumentul că respectivele instituţii financiare
erau prea mari ca să eşueze55 a devenit simbolul acestei inechităţi, care condamna pe
datornicii obişnuiţi să-şi piardă economiile şi uneori chiar casele, în timp ce bancherii
răspunzători de criză scăpau practic nepedepsiţi 56.
Discuţiile pe marginea hazardului moral au îmbrăcat diverse forme. Unii analişti
au acuzat pe decidenţii publici că intervin prea mult în economie „înlocuind înţelepciunea alocativă a pieţei cu judecăţi imperfecte de politică publică”57 şi că au adoptat
decizii inconsistente, selectând pe criterii netransparente ce instituţii salvează şi pe care
le împing în faliment58; de aici mai era doar un pas până la ideea că statul ar fi trebuit
să lase toate instituţiile financiare să eşueze, deoarece măsurile de salvare „ne vor
reduce nivelul de trai pe termen lung”59. Alţi analişti au respins ideea unui asemenea
darwinism economic, argumentând: „Cu siguranţă, dacă guvernul ar fi stat deoparte şi
nu ar fi făcut nimic în timp ce giganţii financiari declarau faliment, rezultatul ar fi fost
un cataclism de piaţă mult mai rău decât cel care a avut loc de fapt”60.
Răspunsuri instituţionale la factorii care conduseseră la criză
De fapt însă, soluţia corectă, deşi nespectaculoasă, a fost schimbarea unor
reguli de funcţionare a instituţiilor financiare, vizând responsabilizarea tuturor celor
implicaţi în lanţul decizional, de la individul care aplică pentru credit, la ofiţerii de
credite şi instituţiile financiare care acordă acele credite şi nu în cele din urmă, de la
autorităţile de reglementare ale instituţiilor financiare la decidenţii care hotărăsc în ce
măsură salvarea unor entităţi private utilizând bani publici contribuie la creşterea
bunăstării sociale. Una dintre măsurile care au ajutat pe decidenţi să selecteze
instituţiile financiare care aveau nevoie de intervenţie publică au fost testele de stres,
care din 2009 au fost aplicate principalelor bănci atât în Statele Unite, cât şi în
Uniunea Europeană şi în alte ţări dezvoltate. Testele de stres au fost instrumente de
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monitorizare şi diagnosticare a problemelor, care au servit la adoptarea unor reforme
ample ale regulilor de funcţionare a instituţiilor financiare. Unele reglementări au
avut un caracter naţional, cum ar fi legea Frank-Dodd din Statele Unite (2010), prin
care au fost interzise mai multe seturi de operaţiuni financiare generatoare de riscuri,
au fost create un set de instituţii noi (Biroul de Protecţie Financiară a Consumatorilor; Consiliul de Supraveghere a Stabilităţii Financiare; Autoritatea de Lichidare
Ordonată) şi au fost sporite puterile altora, în principal ale Băncii Reglementărilor
Federale şi ale Corporaţiei Federale de Asigurare a Depozitelor. În Uniunea
Europeană au fost înfiinţate Autoritatea Bancară Europeană (EBA), Autoritatea
Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe şi Autoritatea Europeană de Asigurării şi
Pensii Ocupaţionale (EIOPA); de asemenea, a fost reglementată activitatea agenţiilor
de rating. Peste tot au fost adoptate reguli care au obligat băncile să-şi mărească
rezervele şi lichiditatea, şi să gestioneze mai responsabil riscurile şi împrumuturile
potenţial neperformante.
La nivel internaţional, cele mai importante măsuri au fost incorporate în
Acordul Basel III, adoptat în noiembrie 2010. Acordurile de la Basel reprezintă o
serie de înţelegeri succesive referitoare la reglementarea sectorului bancar făcute în
cadrul Comitetului de la Basel pentru Supravegherea Băncilor / Basel Committee on
Bank Supervision (BCBS). În general se face referire la ele folosind apelativele
scurte Basel I, Basel II şi Basel III. Deşi acordurile de la Basel nu au caracter
legislativ, ele tind să fie transpuse într-o foarte mare proporţie în legislaţiile naţionale
prin care se reglementează sistemele bancare în majoritatea statelor lumii.
Ca rezultat direct al Marii Recesiuni, BCBS şi-a modificat poziţia cu privire la
unele mecanisme cheie ce stau la baza sistemului bancar internaţional cum ar fi
rezervele minime obligatorii. Dacă Basel II permitea un grad relativ mare de
flexibilitate în ceea ce priveşte tipurile de capital pe care băncile le puteau folosi
pentru a îşi completa rezerva obligatorie, Basel III a introdus cuantumuri minime
pentru capitalul comun şi lichidităţile ce trebuie să fie deţinute de bănci, şi elimină
capitalul de categoria 3, de calitate mai scăzută şi cu grad de risc mai ridicat, introdus
de Basel II. BCBS a identificat gestionarea defectuoasă a riscurilor, structurile de
recompensare şi motivare a angajaţilor proiectate greşit, guvernanţa corporativă slabă,
şi supra-îndatorarea sectorului bancar ca fiind cauzele principale ale Marii Recesiuni.
Basel III a stabilit cerinţe suplimentare pentru acele bănci considerate „prea mari ca
să eşueze” sau, aşa cum sunt denumite în acord, „bănci importante la nivel sistemic”.
Standardele stabilite prin Basel III au vizat de fapt eliminarea riscului sistemic de
intrare în colaps pentru toate instituţiile din sistemul bancar, indiferent de mărime,
prin inducerea unui comportament mai prudent pentru toţi cei implicaţi.
Răspunsurile macroeconomice la criză
„Marea Recesiune” a readus în atenţia publică ideile lui John Maynard Keynes.
Considerat unul dintre cei mai importanţi economişti ai secolului XX, Keynes a fost
unul dintre pionierii macroeconomiei şi în special ai noţiunii că guvernele pot şi
trebuie să intervină în economie pentru a relansa cererea agregată şi pentru a
contracara şomajul. Politicile inspirate de ideile lui Keynes au avut un rol important
în depăşirea Marii Crize interbelice şi în fundamentarea statului bunăstării generale
(welfare state). Ideile keynesiene au fost aplicate în multe state occidentale în perioada
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postbelică, dar au fost înlocuite la finele anilor 1970 de ideologia neoliberală, inspirată
de monetarismul lui Milton Friedman şi ilustrată de politicile economice ale lui
Margaret Thatcher şi Ronald Reagan. În contextul crizei financiare din 2007-2008,
căutările unei soluţii pentru a încheia recesiunea au dus la o revenire a ideilor
keynesiene, în special a ideii stimulilor financiari pentru relansarea economiei. Au
existat controverse în ceea ce priveşte compunerea pachetelor de stimul. Adepţii lui
Keynes susţineau însemnătatea programelor de cheltuieli publice şi a ajutoarelor
financiare directe, în timp ce partizanii neoliberalismului, atunci când nu respingeau
de plano ideea stimulilor, considerau că aceştia trebuie să constea în principal în
reduceri de impozite. Ilustrativă pentru acest tip de împotrivire a fost declaraţia
semnată în ianuarie 2009 de mai mult de 300 de economişti cunoscuţi, conduşi de
laureaţii premiului Nobel în economie James Buchanan, Edward Prescott şi Vernon
Smith, care se poziţionau împotriva creşterii cheltuielilor publice, argumentând că
„Scăderea nivelului taxelor şi reducerea poverii guvernamentale reprezintă cel mai
bun mod de utilizare a politicii fiscale pentru a încuraja creşterea”61. În contextul
acestor dispute, este semnificativ faptul că până şi Fondul Monetar European, care în
anii 1990 fusese unul dintre campionii politicilor neoliberale, a emis în 2009 o
recomandare clară în favoarea utilizării pachetelor de stimuli fiscali pentru a contracara
efectele Marii Recesiuni. FMI tindea să favorizeze reducerile de taxe şi investiţiile în
infrastructură ca destinaţie a pachetelor de stimuli, dar recomanda statelor membre să
implementeze măsuri de stimulare a economiei echivalente cu 2% din PIB.
Controversele în legătură cu eficacitatea macroeconomică a pachetelor de
stimuli sunt considerabile. Unele estimări de după criză62 arată că, în absenţa ARRA,
economia Statelor Unite şi-ar fi revenit mult mai încet, întârziind să ajungă la nivelul
PIB de dinainte de criză cu aproximativ 1 an, în trimestrul II din 2012 în locul
trimestrului II din 2011. Cu toate acestea, mai multe sondaje de opinie desfăşurate în
perioada 2010-201263 arată că opinia publică era în majoritatea ei de părere că banii
acordaţi prin pachetele de stimulare a economiei au fost irosiţi sau au fost cheltuiţi
necorespunzător. Acest lucru sugerează dificultatea estimării eficienţei pachetelor de
stimulare, în special în situaţiile în care acestea vin prin programe naţionale adresate
anumitor industrii. Ţările membre UE din Europa de Est, printre care exemple
notabile sunt şi România şi Ungaria, au utilizat pachete de stimuli mari, relativ la
dimensiunea economiilor lor, însă, în ciuda acestora, au suferit scăderi de productivitate majore (PIB 2008-2009: -20.8%) urmate de reveniri la fel de spectaculoase
(PIB 2009-2014: +37.59%) cu precădere după 201264.
La fel ca şi în cazul pachetelor de stimuli este dificil, dacă nu chiar imposibil,
să estimăm cu suficientă precizie efectele măsurilor de austeritate promovate de
adepţii neoliberalismului cu scopul de a reduce deficitele finanţelor publice. Efectele
economice negative anticipabile ale măsurilor de austeritate sunt legate de scăderea
consumului agregat, ceea ce, pe baza ideilor economice keynesiene, nu ne poate duce
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decât înspre o agravare a crizei. Efectele economice negative conduc în mod inevitabil la apariţia unor probleme în plan social, Stuckler şi Basu vorbesc în cartea lor
din 2013 despre 10000 sinucideri la nivel mondial asociate măsurilor de austeritate,
şi la instabilitate politică, protestele violente din Grecia din 2011 şi 2012 fiind probabil
cel mai bun exemplu în acest sens65. Deteriorarea gravă a calităţii vieţii cetăţenilor şi
instabilitatea politică sunt cu siguranţă argumente serioase împotriva austerităţii şi ar
trebui să reprezinte un element central în rândul preocupărilor clasei politice.
Trebuie menţionat şi faptul că, la nivel macroeconomic, măsurile de austeritate
nu produc în mod obligatoriu încetinirea creşterii economice, deoarece acestea tind
să fie văzute ca acţiuni pozitive de către piaţă care, pe baza acestei viziuni, poate
reacţiona pozitiv. Austeritatea poate pe termen mediu să ducă la aprecierea indicilor
burselor de valori sau la creşterea investiţiilor private deşi, aşa cum menţionam şi
anterior, corelaţia empirică dintre cele două este „fragilă”66.
Schimbări de paradigmă
La întâlnirea American Economic Association din 3 ianuarie 2013, Stanley
Fisher şi-a încheiat pledoaria cu referire la globalizare cu următoarele cuvinte:
„Abordarea pro-piaţă şi pro-globalizare este cea mai rea politică economică,
exceptându-le pe toate celelalte care au fost încercate”67.
Una dintre caracteristicile Marii Recesiuni a fost caracterul global pe care
aceasta l-a avut încă din stadiul ei incipient. Colapsul burselor şi al pieţelor de capital
a fost unul imediat, arătând că o problemă care părea a origina într-un segment foarte
specific al pieţelor financiare americane, a devenit aproape instant o problemă
globală. Mulţi specialişti vedeau în globalizare şi în integrarea financiară a ţărilor
lumii un motor al internaţionalizării crizei. Efectele crizei s-au resimţit în scăderea
abruptă a comerţului internaţional, iar scăderea veniturilor disponibile ale consumatorilor a dus la scăderea cererii şi implicit la creşterea şomajului la nivel global. Criza
nu a oprit procesul globalizării, dar a dat posibilitatea reexaminării valorilor şi
presupunerilor care formează fundaţia pe care procesul de integrare economică a
avansat în ultimele decenii68. Astfel, la criteriul eficienţei economice s-au adăugat –
ca variabile care să pună bazele prosperităţii economice şi sociale – gradul de libertate şi existenţa unor instituţii solide şi a unei justiţii echitabile. Aşa cum câştigătorul
premiului Nobel, Amartya Sen, scria cu referire la Adam Smith:
„în prima sa carte, Teoria Sentimentelor Morale, publicată exact acum 250 de
ani, (Smith) a investigat in extenso rolul valorilor non-profit. Când spunea că
prudenţa era «dintre toate virtuţile cea care este cea mai utilă indivizilor», Smith
argumenta în continuare că «umanitatea, justiţia, generozitatea şi spiritul public
sunt calităţile cele mai utile celorlalţi». Este deseori trecut cu vederea faptul că
Smith nu lua mecanismul pur al pieţei ca un interpret de sine stătător al
excelenţei, şi nici nu considera motivaţia profitului ca fiind singura necesară”69.
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Sen observa că toate aceste lucruri nu ar trebui să ne facă să respingem piaţa,
ci mai degrabă să înţelegem limitele pieţei. Cu alte cuvinte, pieţele au limite şi există
şi alte realităţi sociale şi personale pentru care piaţa nu oferă o explicaţie rezonabilă.
6. Concluzii finale
Economia mondială a depăşit „Marea Recesiune”. La nivel mondial creşterea a
fost reluată încă din 2010, iar marile economii ale lumii, deşi unele au mai avut
scurte episoade de recesiune în anii ce au urmat, per total au crescut semnificativ
de-a lungul întregului deceniu 2 al secolului al XXI-lea, cel puţin până la şocul
determinat de pandemia COVID-19.
Per total redresarea a fost relativ rapidă, mult mai rapidă decât cea de după
Marea Criză din perioada interbelică. Dincolo de variaţiile inevitabile de la o ţară la
alta, procesul de redresare ridică însă două probleme.
Prima ar putea fi formulată în felul următor: Nu cumva tocmai rapiditatea
redresării a făcut să nu fie realizate suficiente restructurări ale sistemului economic
pentru a preveni declanşarea unor noi crize similare? Unele aspecte le-am discutat în
secţiunea Lecţii învăţate?. Altele sunt oarecum mai generale, cum ar fi natura
globală a capitalismului, care depăşeşte capacitatea de guvernanţă a statelor naţionale
şi din acest motiv face ca cel puţin o parte din acţiunile marelui capital să scape din
chingile controlului social70. Tot în această chestiune, este de discutat dacă procesul
de financializare a economiei (creşterea disproporţionată a sectorului financiar în
raport cu ansamblul economiei) nu este prin ea însăşi un factor dezechilibrant, de
mărire a volatilităţii evoluţiilor economice. Din acest punct de vedere, evoluţiile din
deceniul 2 par să confirme acumularea de riscuri.
Tabelul nr. 3: Rate anuale ale creşterii economice în principalele economii ale lumii
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.85 -1.67 4.30 3.14 2.52 2.67 2.86 2.87 2.61 3.30 2.98 2.36
Global
0.64 -4.33 2.21 1.83 -0.75 -0.06 1.57 2.30 2.04 2.79 2.12 1.55
UE
-0.14 -2.54 2.56 1.55 2.25 1.84 2.53 2.91 1.64 2.37 2.93 2.16
S. U. A.
-1.09 -5.42 4.19 -0.12 1.50 2.00 0.37 1.22 0.52 2.17 0.32 0.65
Japonia
9.65 9.40 10.64 9.55 7.86 7.77 7.43 7.04 6.85 6.95 6.75 6.11
China
5.09 -0.13 7.53 3.97 1.92 3.00 0.50 -3.55 -3.28 1.32 1.32 1.14
Brazilia
5.20 -7.80 4.50 4.30 4.02 1.76 0.74 -1.97 0.19 1.83 2.54 1.34
Rusia
1.01 -2.93 3.09 3.15 1.76 2.33 2.87 0.66 1.00 3.17 2.01 1.66
Canada
3.09 7.86 8.50 5.24 5.46 6.39 7.41 8.00 8.26 7.04 6.12 4.18
India
1.14 -5.29 5.12 3.66 3.64 1.35 2.85 3.29 2.63 2.11 2.19 -0.05
Mexic
Australia 3.66 1.94 2.07 2.46 3.92 2.58 2.53 2.19 2.77 2.30 2.95 2.16
3.01 0.79 6.80 3.69 2.40 3.16 3.20 2.81 2.95 3.16 2.91 2.04
Coreea
Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=1990
(accesat 19.01.2021).
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A doua problemă priveşte implicaţiile socio-politice ale „Marii Recesiuni”.
Redresarea post-criză nu a putut evita întărirea în multe state a unor mişcări politice
anti-sistem, îndreptate împotriva unor aspecte ale globalizării, şi care au ajutat la
afirmarea unor soluţii politice populiste, iliberale sau chiar autoritare. Desigur,
rădăcinile acestor mişcări politice sunt mult mai complexe, şi diferă de la o ţară la alta.
Dincolo însă de această complexitate, este incontestabil că inechităţile sociale care au
însoţit răspunsurile la criză şi redresarea din „Marea Recesiune”, ca şi reluarea
tendinţelor de polarizare economico-socială au sporit masa celor nemulţumiţi din multe
societăţi şi prin aceasta au alimentat baza socială a acestor mişcări, ale căror pseudosoluţii nu fac decât să întreţină iluzii şi să îndepărteze perspectiva unei creşteri globale
echilibrate, care să diminueze inegalităţile la nivel naţional şi global71. Pe de altă parte,
este încă dificil să evaluăm durabilitatea soluţiilor politice populiste, iliberale şi/sau
autoritare afirmate după redresarea din „Marea Recesiune”, iar „lebăda neagră”
reprezentată de pandemia COVID-19 este un avertisment împotriva tendinţei de a
emite predicţii cu privire la evoluţiile viitoare72.
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