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24 octombrie 1929. Este ziua ^n
care a debutat, efectiv, cel mai cumplit
cataclism economic de pe Terra. Se ^m-
plinesc, deci, aproape 8 decenii de la
dramatica „Joie neagr@”, cum i-a r@mas
numele acelei zile ^n istoria economic@ a
lumii. %n nu pu]ine cazuri, explica]iile
date tristei joi, celebrei crize economice
dintre 1929-1933 ce i-a urmat, au fost
simplificate, ^ngropate, amputate, amen-
date ideologic. Dincolo de ele, ^ntr-o

interesant@ lucrare, profesorul Michel
Beaud, de la Universitatea Paris VllI,
relev@ geneza crizei economice, pri-vit@
^n general ca un argument cu o mare
putere de sintez@, din care pornesc -
sau pot porni - ^n modul cel mai logic,
numeroase ramifica]ii. %n spiritul celei
mai nobile tradi]ii fiziocrate, Michel
Beaud arat@: „Capitalismul nu este o
persoan@ }i nici o institu]ie. El nu vrea
}i nu alege. 

continuare ^n paginile 4-5

Apari]ii editoriale

Între 23 }i 27 ianuarie, s-a des-
f@}urat la Davos, în Elve]ia, Forumul
Economic Mondial. Seria acestor în-
tâlniri anuale a început în 1971, fon-
datorul }i pre}edintele forumului fiind
profesorul Klaus Schwab. Obiectivul
declarat este reunirea celor mai im-
portan]i oameni de afaceri cu politi-
cieni }i reprezentan]i ai societ@]ii ci-
vile }i a institu]iilor academice, pen-
tru a discuta principalele problemele

economice }i sociale cu care se confrunt@ omenirea }i a
g@si solu]ii. Anul acesta, discu]iile au gravitat în jurul temei
„Puterii inov@rii colective”. Dintre ini]iativele promovate în
cadrul Forumului Economic Mondial amintim: Global Health
Initiative (Ini]iativa Global@ în domeniul S@n@t@]ii), care are
ca obiectiv facilitarea }i stimularea angajamentului sectoru-
lui privat în combaterea HIV/SIDA, tuberculozei }i mala-
riei; Disaster Resource Network (Re]eaua Resurselor în caz
de Dezastre), care î}i propune facilitarea mobiliz@rii re-
surselor comunit@]ii de afaceri în beneficiul persoanelor
afectate de dezastre; 

Din Bruxelles }i Strasbourg vine zvon amenin]@tor de fur-
tun@. Pentru România, binein]eles, c@ doar noi ne afl@m, de o
vreme, ^n calea tuturor cicloanelor. Se }tie deja c@ Raportul pre-
liminar al Comisiei Europene, prin care este monitorizat@ România
}i care va fi f@cut public ^n urm@toarele zile, ne va pune, pur
}i simplu, cu spatele la zid. Comisarii }i exper]ii europeni par s@
se fi s@turat de fi]ele }i n@zbâtiile nou-venitului ^ntr-o comunitate
continental@ select@ }i ne acord@ un ultimatum, pân@ ^n luna iunie
a acestui an, când Raportul final ar putea cuprinde, ^n premier@,
propunerea de activare a clauzei de salvgardare pentru România.

Deocamdat@, doar avertismente severe, care vor face dova-
da c@ occidentalii nu ne monitorizeaz@ degeaba, c@ }tiu mai multe
decât credeam noi despre brambureala ^n care se scald@ ]ara,
fie din surse proprii de informa]ii, fie de la noi in}ine, pentru c@
situa]iile ^n care ne cert@m ca precupe]ele }i ne punem poalele
^n cap sunt nesfâr}ite, a}a cum vom vedea ^n cele, ce urmeaz@.

A}adar, care sunt impresiile „la cald” ale unor ^nalte oficia-
lit@]i europene despre România zilelor noastre? 

Criza mondial@ din 1929-1933.
Acum, o nou@ ipostaz@?

Cataclisme economice care zguduie lumea

Dan POPESCU

Aceasta este întrebarea
la care trebuie r@spuns,
pentru a descrie ce se
întâmpl@ acum pe plan
interna]ional. De la sfâr-
}itul R@zboiului rece, când
triumful capitalismului cor-
poratist }i liberal a de-
venit o certitudine, nu
am mai avut o perioad@

atât de dificil@. Crize desigur au mai fost.
Anii 1997 au adus o criz@ major@ în eco-
nomiile emergente Rusia, Brazilia, sud-estul
Asiei (criza care a explodat în 1998). De}i
a provenit din proasta adaptare a acestor
economii la contextul global, cu noile sale
reguli, liberalizarea capitalului în medii eco-
nomice nepreg@tite s@ se confrunte cu flu-
xuri }i refluxuri de bani, caracterul regio-
nal al crizelor a fost mai puternic decât cel
global. Apoi, în 2000, explozia bulei de
s@pun produse pe burs@ de companiile de
comer] on line nu a putut fi considerat@
altfel decât o prostie. Într-o perioad@ de
prosperitate, s-a mizat proste}te pe succe-
sul rapid al companiilor on line. Orice com-
panie on line listat@ pe burs@ cre}tea de
zeci de ori în valoare, doar pentru c@
exista. Când pia]a a în]eles c@ internetul nu
poate avea nici impactul, nici profitul sper-
at, ba-lonul a început s@ se sparg@. Dar,
pierde-rile au r@mas la un anumit nivel,
chiar dac@ au fost substan]iale. S-au pier-
dut bani, dar nu s-au mi}cat sisteme.

La sfâr}itul anilor 90, criza care a
lovit pie]ele emergente a adus multe semne
de întrebare în ceea ce prive}te efectele
globaliz@rii. 

continuare ^n pagina 7
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Printre jalbe 
}i procese – 

o „Românie imatur@”

Luminii }i umbre
la Davos
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Dan SUCIU

Criz@ în devenire sau
criz@ la maturitate?
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urmare din pagina 1
O red@m ^n cuvinte greu de ima-

ginat ^n urm@ cu un an de zile, când
s@rb@toream cu focuri de artificii intra-
rea ^n UE, cu ghilimelele de rigoare,
a}a cum le-am cules din relat@rile
unor agen]ii de pres@ interna]ionale:
„Ceea ce se ^ntâmpl@ pe scena po-
litic@ nu este la nivelul calit@]ii oame-
nilor din România }i suntem foarte
serios ^ngrijora]i ^n aceast@ privin]@”.

Sau:
„%n loc s@ ave]i o imagine a

ceea ce sunte]i, oameni maturi, care
}tiu ceea ce vor, conducerea ofer@ o
imagine a unui popor }i a unei ]@ri
care nu este matur@”.

Sau:
„Impresia creat@ la nivelul fo-

rurilor europene este c@ noua calitate
de membru al UE pe care o are ]ara
dumneavoastr@ se afl@ ^n real pericol”.

Sau:
„Mul]i oameni se ^ntreab@ dac@

aceast@ ]ar@, cu un asemenea nivel
de instabilitate, nu face decât s@ o
transfere la nivelul UE }i dac@ este
^n stare s@-}i duc@ la cap@t respon-
sabilit@]ile”.

Sau:
„La Bruxelles, azi, românii par a

fi mai mult decât neserio}i, sunt
chiar iresponsabili”.

Mai dori]i }i alte asemenea cali-
ficative? Le ve]i citi, cu siguran]@,
desigur nu ^n astfel de formul@ri pu-
blicistice, ci pe tonul m@surat }i diplo-
matic al documentelor oficiale, ^n Ra-
portul preliminar al Comisiei Euro-
pene, de pe care, cum spuneam, abia
se usuc@ acum cerneala. Oricum, pân@
la var@, nu ne va spune nimeni ofi-
cial ^n fa]@ c@ am cam nimerit unde
nu trebuia, f@r@ maniere, zbuciuma]i
}i pu}i pe har]@, ci ne vor sugera,
doar pe un ton v@dit protocolar, c@
suntem copilul-problem@ din marea
familie european@, prin lipsa oric@rui
progres ^n procesul integr@rii, prin
permanentele scandaluri politice care
au condus la o stare de instabilitate
politic@, de factur@ cronic@.

Ne afl@m, cu alte cuvinte, ^ntr-o
stare litigioas@ cu ^ns@}i entitatea con-
tinental@ c@tre care, ^n vorbe, zicem
c@ tindem }i, spre ilustrare, ne vom
opri, ^n cele ce urmeaz@, la trei dosare

care ne descalific@, f@când precizarea
c@ ele nu sunt singurele, ci doar cele
mai importante }i actuale.

1. Dosarul Corup]ia. Nu e nou,
e doar t@r@g@nat }i amânat, ^n stilul
de altfel devenit rutin@ ^n justi]ia ro-
mân@. Dup@ cum se }tie, conform
unuia dintre cele patru obiective spe-
cifice stabilite de Comisia European@,
^n cadrul mecanismului de acompa-
niere }i verificare ^n domeniul Jus-
ti]iei, afirmat ferm }i repetat pân@ la
obsesie, ̂ n anii din urm@, România tre-
buia s@ demonstreze „realizarea unor an-
chete profesionale }i impar]iale, ^n ca-
zul sesiz@rilor de corup]ie la nivel ̂ nalt”.

Fire}te, nu s-a f@cut absolut ni-
mic, pentru c@ numai de profesio-
nalism }i impar]ialitate nu poate fi
vorba ^n ni}te dosare care se plimb@
degeaba ^ntre birourile procurorilor }i
s@lile de judecat@, sau ^n ni}te cauze
care put de la o po}t@ a vendet@ }i
r@fuieli personale.

Tot forurile europene au cerut im-
perios constituirea Agen]iei Na]ionale
de Integritate („Draga Ani”, cum o dez-
mierda duios B@sescu, ^n urm@ cu
mai bine de un an de zile, punându-
i-o ^n poal@ ex-ministrei Macovei).
Mai }tie cineva de soarta lui ANI, cea
care trebuia s@ taie }i s@ spânzure
printre corup]i, c@utându-i la averile
frauduloase? Evident c@ totul e un
episod uitat, de vreme ce ^nc@ nu s-a
controlat nici o avere dintre cele ^n-
}irate ^n topul oficial al miliardarilor
români }i ^n cel neoficial al politicie-
nilor României. %n schimb, aten]ia ro-
mânilor a fost deturnat@ de certurile
}i acuza]iile reciproce ale CSM }i
DNA, de scandalurile de }pag@ pen-
tru posturile de procurori, judec@tori
}i notari, de episodul cu Comisia de
la Cotroceni.

Toate s-au notat la Bruxelles }i
ele vor fi consemnate riguros }i cri-
tic ^n Raportul preliminar al C.E. re-
feritor la integrarea României. Pe me-
sele de lucru ale oficialilor europeni,
Justi]ia român@, lupta (real@) cu co-
rup]ia din România au devenit un caz
de maxim@ urgen]@, suntem ^n con-
tinuare strict monitoriza]i }i s@ nu ne
mire când, ^n iunie, vom primi ^n plic
clauza de salvgardare pe Justi]ie, do-
meniul cel mai sensibil }i mai expus,
de o bun@ bucat@ de vreme, sanc-
]iunilor comunitare. Asta ar ^nsemna,
practic, intrarea ^ntr-o situa]ie para-

doxal@ }i absolut inedit@: nerecunoa}-
terea sentin]elor române}ti ^n spa]iul
comunitar.

2. Dosarul Taxa de ^nmatricu-
lare. S-a b@tut deja atâta moned@ }i
s-au ^nvârto}at atâtea pasiuni ^n jurul
acestui subiect, ^ncât ne vom mul-
]umi s@ ne rezum@m doar la esen]a
litigiului. Pentru c@ este un litigiu
real ^ntre România }i Uniunea Euro-
pean@, pe cale s@ ajung@ ^n dezba-
terea Cur]ii Europene de Justi]ie. Este
^nc@ o situa]ie tipic@ ^n care românii,
incapabili s@-}i rezolve problemele
din propria ograd@ }i s@-}i spele ru-
fele ^n familie, pornesc cu scandal }i
cu jalba ^n pro]ap s@-}i caute presu-
pusa dreptate pe la ^naltele cur]i ale
str@in@t@]ii.

Spectacolul a fost exploatat la
maximum de mass-media autohton@
}i se potrive}te, pentru Guvernul Ro-
mâniei, cu zicala „din gre}eal@ ^n
gre}eal@, pân@ la eroarea final@!”.
Totul a debutat la 1 ianuarie 2007,
când, prin Codul fiscal, autorit@]ile au
inventat taxa special@ de prim@ ^nma-
triculare. Oficial – pentru a stopa im-
portul de rable auto. Neoficial – pen-
tru a mai astupa din g@urile bugetu-
lui, pe seama buzunarelor cet@]enilor,
}i pentru a promova interesele unor
mari firme importatoare de autotu-
risme noi. O vreme a fost lini}te,
mai ales c@ taxa cu pricina ^i afecta
cu deosebire pe cei s@raci, lipsi]i de
posibilitatea financiar@ de a-}i achi-
zi]iona o ma}in@ nou@ }i scump@. A
fost de ajuns ^ns@ ca un Tribunal din
Tg.Mure} s@ dea o sentin]@ de abuz
}i de ilegalitate a taxei, pentru ca fi-
tilul r@zmeri]ei s@ se aprind@ ^n toat@
]ara. %n paralel, Comisia European@ a
luat act de reglementarea introdus@
„pe sub mas@” de autorit@]ile unui stat
membru al UE, calificând-o drept des-
criminatorie }i neconform@ cu proce-
durile comunitare. Prins ^ntre ciocan
}i nicoval@, Guvernul român a rezis-
tat cât a rezistat, apoi a ^ncercat s@
dreag@ busuiocul printr-o ordonan]@
care a ^ncins }i mai mult spiritele,
pentru c@: 
- a rebotezat o tax@, cu numele altei
taxe – din tax@ de ^nmatriculare, ^n
tax@ de poluare; 
- per ansamblu, banii lua]i cu japca
pentru buget de la cump@r@tori sunt

la fel de mul]i, ce s-a redus pentru
ma}inile vechi, plusându-se la ma-
}inile noi. 

Guvernul, finan]i}tii no}tri se
fac c@ nu v@d abera]iile noilor regle-
ment@ri: pe de o parte, ^ncurajeaz@
tendin]a de a transforma România
^ntr-un imens cimitir de rable, pe de
alt@ parte ridic@ fiscalitatea la cote
insuportabile ^n raport cu veniturile
românilor de condi]ie medie.

Pân@ una-alta, plângerile }i re-
clama]iile curg ca un fluviu ^nspre
Comisia European@, taxa – indiferent
de titulatur@ – r@mâne ^n continuare,
^n opinia unora, neconform@ cu le-
gisla]ia european@ }i, probabil, totul
se va sfâr}i prin arbitrajul irevocabil
al Cur]ii Europene de Justi]ie.

3. Dosarul Poluarea. %n logica
^ntâmpl@rilor mai sus pomenite, dac@
l@s@m ma}inile poluante s@ ne in-
vadeze ]ara, atunci trebuie s@ ne

sim]im datori s@ protest@m oficial }i
prin toate c@ile legale posibile }i ^m-
potriva m@surilor de reducere a emi-
siilor de gaze poluante prev@zute de
directivele Comisiei Europene pentru
perioada 2008-2020. Prin urmare, Ro-
mânia a declan}at o ac]iune ^n jus-
ti]ie, prin care cere anularea deciziei
CE, adic@, un nou litigiu la nivel
^nalt! Culmea absurdului este c@
^nal]i func]ionari români din cadrul
Departamentului pentru Afaceri Euro-
pene au declarat recent, ^ntr-un mod
extrem de belicos, c@ ]ara noastr@ nu
va renun]a la demersul ^n justi]ie
chiar dac@, prin proiectul de directiv@
reformulat, Comisia European@ a acor-
dat României o cot@ admisibil@ de
emisii poluante, cu 20 la sut@ mai
mare fa]@ de nivelul anului 2005.

Este }i aceasta, pân@ la urm@,
o cale nefericit@ de a ne ar@ta mu}-
chii, exact când nu trebuie.

Emil DAVID

Printre jalbe }i procese – o „Românie imatur@”

Palatul Justi]iei, Bucure}ti
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urmare din pagina 1
Humanitarian Relief Initiative (Ini-

]iativa Ajutorului Umanitar) are ca mi-
siune amplificarea impactului ajutoa-
relor umanitare din partea sectorului
privat, mai ales prin ini]ierea unor
parteneriate public-private; Global Edu-
cation Initiative (Ini]iativa Global@ pen-
tru Educa]ie) î}i propune facilitarea
accesului la educa]ie a copiilor, în
state precum Iordania, Egipt }i Rajah-
stan; Global Risk Network (Re]eaua
Global@ pentru Risc), are ca scop co-
laborarea cu parteneri strategici }i din
domeniul academic, pentru a identifica
}i evalua riscuri globale ce pot ap@rea.
Anul acesta, întâlnirea a coincis cu
dou@ evenimente economice deose-
bite. Société Générale, a doua mare
banc@ francez@, a descoperit o fraud@
din partea unui trader al b@ncii, care
va avea un impact negativ de 4,9 mi-
liarde de euro asupra rezultatelor sale
financiare. {i mai grav ar@ta situa]ia
economic@ global@, ap@rut@ în urma
crizei creditelor ipotecare din Statele
Unite, a c@rei efecte nu au fost înl@-
turate înc@. Premierul chinez Wen Jia-
bao a declarat c@ anul 2008 ar putea
fi cel mai dificil pentru economia
na]ional@, din cauza incertitudinilor
de pe plan mondial }i a problemelor
cu care se confrunt@ pia]a local@.
Economia chinez@, de}i a crescut cu
11,4 la sut@ anul trecut, cel mai ra-
pid ritm din ultimii 13 ani, nu reu-
}e}te s@ reduc@ infla]ia. În plus, expor-
turile au avut un important aport la
aceast@ cre}tere economic@ impresio-
nant@. Pia]a indian@ a fost printre cele
mai afectate de c@derea mondial@ a
burselor, }i printre cei mai r@u lovi]i
au fost micii investitori. În fa]a bur-
sei din Bombay, mul]i investitori }i-
au petrecut ultimele zile cu ochii lipi]i
de numerele care clipesc pe un mare
ecran - c@utând cu înfrigurare vreun
semn despre ce va mai fi cu banii
lor. Pierderile grele de la bursa indi-
an@ i-au adus la disperare pe mul]i
mici investitori. S@pt@mâna trecut@, dis-
perarea s-a transformat în manifes-
ta]ii furioase. Rezerva Federal@ a sc@-

zut rata dobânzii de referin]@ cu
0,75&, dar m@sura a fost inopor-
tun@, dup@ unii anali}ti }i ineficient@,
pe termen lung, dup@ al]ii.

În aceste condi]ii, atmosfera ge-
neral@ nu a fost la fel de optimist@
ca în al]i ani. Subiectele abordate de
oamenii de afaceri }i cei politici au
fost, cum era de a}teptat, evolu]ia pre-
]ului petrolului, turbulen]a pie]elor inter-
na]ionale de capital, criza creditului }i
perspectivele de cre}tere economic@ pe
anul 2008, dar }i situa]ia din Pakistan
}i lupta împotriva cancerului. 

În plus, sondajul publicat de Fo-
rumul Economic Mondial „Vocea Po-
porului”, derulat în perioada octom-
brie-decembrie 2007, arat@ c@ 36&
din oameni se a}teapt@ ca genera]iile
viitoare s@ se bucure de o prosperi-
tate mai redus@ decât cea actual@,
fa]@ de doar 33& care mizeaz@ pe o
lume mai bun@. La întrebarea dac@
genera]ia viitoare va tr@i într-o lume
mai sigur@, r@spunsurile predominan-
te au fost, de asemenea, pesimiste,
cu o pondere de 48&. Totodat@, 69&
dintre europeni }i 61& dintre ame-
ricani spun c@ lumea va fi mai pu]in
sigur@. Cei mai optimi}ti sunt afri-
canii, în propor]ie de 71&. Fonda-
torul }i organizatorul Forumului, pro-
fesorul Klaus Schwab, a încercat, to-
tu}i, s@ evite anul acesta un pesi-
mism excesiv, insistând asupra unui
”optimism moderat”. 
Reuniunile economice s-au concen-
trat asupra economiilor emergente,
care au fost, în ultimii ani, un pu-
ternic motor al cre}terii mondiale, iar
opinia dominant@ era c@ ar trebui s@
î}i continue dezvoltarea în acela}i ritm
}i s@ împiedice astfel intrarea într-o
recesiune mondial@. Na]iunile ”BRIC”
(Brazilia, Rusia, India }i China) tre-
buie s@ g@seasc@ modalit@]i de decu-
plare de la economia american@.

Fondurile suverane au stârnit
schimburi de replici interesante la Da-
vos. În urma mut@rilor de anvergur@
întreprinse de c@tre acestea pe pia]a
american@, suspiciunile fa]@ de inten-
]iile ascunse pe care le-ar putea avea,
sunt din ce în ce mai r@spândite. Lee
Kuan Yew, fostul premier singaporez
}i actualul pre}edinte al unuia dintre

cele mai mari fonduri guvernamen-
tale din lume a declarat c@ Singa-
pore, Norvegia }i Abu Dhabi au pri-
mit solicit@ri din partea Fondului Mo-
netar Interna]ional pentru adoptarea
de standarde de transparen]@, în cazul
entit@]ilor guvernamentale pentru in-
vesti]ii.Din ce în ce mai multe voci,
în special la nivel politic, atrag aten-
]ia asupra agendei ascunse de putere
a acestor fonduri, care ar urm@ri acu-
mularea de influen]@ economic@, dar
}i politic@, la nivel global. Cele trei
]@ri opereaz@ unele dintre cele mai
mari }i de tradi]ie fonduri suverane,
dar nivelul lor de transparen]@ difer@. 

În afara acestor chestiuni eco-
nomice, au fost dezb@tute }i teme pre-
cum schimb@rile climatice }i redu-
cerea s@r@ciei. Fostul vicepre}edinte
american Al Gore }i Bono, solistul
trupei U2, au vorbit despre schim-
b@rile climatice, afirmând c@ p@mân-
tul se confrunt@ cu cea mai mare
criz@ din istoria umanit@]ii. Al Gore a

spus c@ a venit momentul adoptarii
unor legi drastice privind protejarea
mediului. Statele din lumea întreag@
trebuie s@ în]eleag@ obliga]iile care le
revin, a declarat fostul vicepre}e-
dinte. Bono a spus, la rândul s@u, c@
efectele înc@lzirii globale se r@sfrâng
cu preponderen]@ asupra popula]iei
s@race. Artistul a acuzat comunitatea
interna]ional@ c@ nu }i-a respectat
niciun angajament, pân@ acum. În-
cheierea unor angajamente obligatorii
fa]@ de s@racii lumii ar permite ca, în
cazul nerespect@rii acestora, “un avo-
cat s@ poat@ s@ ne aduc@ în fa]a
instan]ei”. {i Bill Gates s-a concen-
trat asupra situa]iei s@r@ciei în lume.
Dup@ p@rerea lui, “trebuie s@ facem
astfel încât, capitalismul s@ serveas-
ca atât oamenilor boga]i, cât }i oa-
menilor s@raci. Îmi place s@ numesc
aceast@ idee, capitalism creativ.” În
acest sens, pentru a îmbun@t@]ii si-
tua]ia miliardului de oameni care
tr@iesc cu mai pu]in de un dolar pe
zi, se impune implicarea celor mai mari
companii. Realizarea unor parteneriate
public-private ar putea accelera ritmul
de atingere a obiectivelor de dezvol-
tare, stabilite la Summitul Mileniului. 

Alte discu]ii au avut ca tem@ ne-
cesitatea reform@rii unor institu]ii inter-
na]ionale. Premierul Marii Britanii, Gor-
don Brown, a sus]inut c@, de exem-
plu, Banca Mondial@, creat@ în urm@
cu zeci de ani, nu mai este potrivit@
pentru problemele economiei globale
din 2008. 

Singurul rezultat concret cu care
edi]ia din acest an ar putea intra în
istoria Forumului este posibilitatea

încheierii “rundei Doha”, a negocie-
rilor asupra regulilor generale aplica-
bile în comer]ul interna]ional. Dup@
cum spunea Joseph Stiglitz, laureat
al premiului Nobel în Economie, fap-
tul c@ rundele de negociere din ca-
drul G.A.T.T., care au culminat cu
crearea Organiza]iei Mondiale a Comer-
]ului, au favorizat în special statele
industrializate mai avansate, care au
refuzat s@-}i deschid@ pie]ele pentru
m@rfurile din ]@rile în curs de dez-
voltare, insistând îns@ ca acestea din
urm@ s@ o fac@. Mai mult, statele
dezvoltate au continuat s@ subven-
]ioneze agricultura, astfel încât ]@rilor
s@race }i pu]in industrializate, care
depind în mare m@sur@ de acest sec-
tor, le-a fost tot mai greu s@ fac@
fa]@ concuren]ei. A}a se face c@, dup@
Stiglitz, „uitându-ne la „raportul de
schimb” – pre]urile pe care ]@rile
dezvoltate }i cele mai pu]in dez-
voltate le ob]in pentru produsele pe
care le realizeaz@ – dup@ ultimul
acord comercial (Runda Uruguay), din
1995, au determinat ca efectul net s@
fie de sc@dere a pre]urilor pe care
unele dintre cele mai s@race ]@ri ale
lumii le primesc pentru ceea ce expor-
t@, comparativ cu cele pe care le
pl@tesc pentru ceea ce import@.”
Membrii Organiza]iei Mondiale a Co-
mer]ului s-ar putea întâlni în apro-
pierea Pa}telui, înainte ca mandatul
actualului pre}edinte american George
W. Bush s@ ia sfâr}it, pentru a fina-
liza discu]iile. Încheierea acestui do-
sar-cheie pentru comer]ul interna]io-
nal ar determina o cre}tere a încre-
derii în sistemul economic mondial.

Luminii }i umbre la Davos
Lia- Alexandra BALTADOR

Summit-ul Mileniului, care a reunit, în anul 2000, cei mai importan]i
lideri mondial, a avut ca rezultat adoptarea Declara]iei Mileniului, care
con]ine 8 obiective m@surabile pentru dezvoltare }i eradicarea s@r@ciei,
spre finele anul 2015. 

� Obiectivul 1: eradicarea s@r@ciei extreme }i a foametei
� Obiectivul 2: introducerea universal@ a educa]iei primare  
� Obiectivul 3: promovarea egalit@]ii între sexe }i promovarea femeilor
� Obiectivul 4: reducerea mortalit@]ii infantile
� Obiectivul 5: îmbun@t@]irea s@n@t@]ii maternale
� Obiectivul 6: combaterea HIV/AIDS, malariei }i a altor boli
� Obiectivul 7: asigurarea durabilit@]ii mediului
� Obiectivul 8: dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare

Davos
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urmare din pagina 1
Capitalismul este o logic@ ce tra-

verseaz@ modul de produc]ie. 0 lo-
gic@ oarb@, obstinat@, de acumulare.
Logic@ ce se sprijin@ pe produc]ia
bunurilor - valoarea lor de ^ntrebuin-
]are, utilitatea lor demonstrat@ de pia-
]@ reprezentând suportul profitului care
trebuie s@ revin@ capitalului. Este, deci,
necesar ca valoarea s@ fie realizat@,
ca marfa s@ fie vândut@. %n caz con-
trar, acumularea se blocheaz@ }i apa-
re criza”.

Dar, ce s-a ^ntâmplat, de fapt, ^n
acea teribil@ zi de joi – „Joia neagr@”
-, ^n acel an ^n care economiile lumii
s-au pr@bu}it din ^n@l]imi? %n acei ani,
^n care situa]ii economice tragice au
zdruncinat credin]ele ^n teoria libera-
lismului economic autoreglator, por-
nit@ de la ilustrul Adam Smith, ur-
când pe firmamentul doctrinelor eco-
nomice, tot mai sus, steaua unui alt
economist englez, lordul John May-
nard Keynes? Vom ^ncerca o abor-
dare integratoare a acelor ani, a mo-
tiva]iilor lor mai adânci, care au f@cut
s@ explodeze destinele ce pân@ atun-
ci p@reau fericite, care au generat
mult@ s@r@cie, lipsuri }i disperare, ^n
chiar ]@rile dezvoltate ale lumii acelui
timp… O ^ntrebare la care ne-am
str@duit s@ r@spundem, implicit, a fost
aceasta: istoria se repet@, este sigur,
dar cum }i când? Depresiunea eco-
nomic@ mondial@ de ast@zi, des invo-
cat@ de nu pu]ine foruri economice
}i economi}ti cunoscu]i, este oare
asem@n@toare cu criza din 1929-
1933? Ne a}teapt@ zile la fel de teri-
bile? Vom ^ncerca un ciclu de arti-
cole ^n aceast@ direc]ie.

1. %n 1918, ^n Statele Unite,
republicanii cuceresc majoritatea ^n
Camera Reprezentan]ilor, iar ^n 1920,
W.G. Harding, tot republican, este
ales pre}edinte al Americii. Idealurilor
„mondializatoare” care ^l animaser@
pe fostul pre}edinte Wilson, pre-
}edintele Harding le opune convin-
gerea sa: „Am ^n America noastr@ o
^ncredere care face inutil@ reuniunea
unui consiliu de puteri str@ine care
s@ ne indice ^ndatoririle ce ne revin.
Numi]i aceasta, dac@ dori]i, egoism
na]ionalist, dar eu consider c@ este o
inspira]ie de fervoare patriotic@. S@
salv@m America, mai ^ntâi! S@ exal-
t@m America, ^n primul rând!”… Evo-
lu]ia economic@ a S.U.A. era, %n acel
timp, din ce ^n ce mai bun@.

De altfel, nimic nu l@sa s@ se
^ntrevad@ necazuri ^n America ultra-
prosper@ a anilor ’20 - nota Ronald
Craig, un cercet@tor al domeniului. [ara
cea mai bogat@ din lume cuno}tea
un boom bursier ne^ntrerupt. %n anul
1928, pre}edintele Hoover anun]a sfâr-
}itul s@r@ciei ^n aceast@ ]ar@ „parc@
de utopie”, care devenise Statele Unite:
„Scopul nu este ^nc@ atins - sublinia
pre}edintele -, dar dac@ vom putea
men]ine politica urmat@ de opt ani
^ncoace… ^n curând, vom vedea zorii
zilei când s@r@cia va fi surghiunit@ de
aceast@ na]iune”… Este sigur c@ Ame-
rica avea o economie ^n plin@ expan-
siune. [ara care a inventat produc]ia
de mas@ s-a l@sat subjugat@ de bu-
nurile de consum. Mentalitatea a avea
mai mult decât vecinul era la zenit.
Moda, publicitatea, presiunea ^n cre}-
tere a vânz@rilor ^ntre]ineau o atmos-
fer@ de fast. 

Si mai era fenomenul tipic ame-
rican, nu numai cultul reu}itei, ci }i
idolatria noului ^mbog@]it. %n ianua-
rie 1929, publica]ia-magazin Time a
ales ca omul anului pe Walter P.
Chrysler, magnat al automobilului,
care cump@rase societatea fra]ilor
Dodge, pentru 160 milioane de dolari,
}i hot@râse s@ construiasc@ „cel mai
mare zgârie nori din lume”, o cl@dire
gigantic@ de 68 de etaje. Cei care
gândeau }i sim]eau ca el nu ^ncetau

s@ repete: business-ul este cea mai
mare ^ntreprindere a Americii… Oa-
menii ^}i mobilizau economiile, ^}i
vindeau casele }i se ^ndatorau tot
mai mult, pentru a cump@ra ac]iuni. 

Se considera c@ totul este posi-
bil. Un alt simbol al Americii deve-
nise deja multimiliardarul de mai târ-
ziu, Howard Hughes - b@rbat ^nalt,
solid, cu c@rarea pe mijloc }i zâmbet
cuceritor. Cel ale c@rui scandaluri
sentimentale cu marile staruri de ci-
nema Jane Russel, Ginger Rogers,
Joan Peters, Ava Gardner }.a., con-
stituiau deliciul redactorilor mondeni.
Cel care, dup@ multe tribula]ii, eveni-
mente misterioase }i angoase vecine
cu nebunia, va sfâr}i, ^n 1976, ^n
vârst@ de 71 de ani, ^ntr-un avion
taxi: un b@trânel cocârjat, ^n greutate
doar de 40 de kg, cu barba lung@ de
40 de cm, cu unghii curbate care nu
mai v@zuser@ foarfeca de ani de zile,
cu trupul purtând semnele damnate
ale seringilor cu droguri. %n 1929,
Howard Hughes era ^ns@ ^n plin
urcu} spre piscurile gloriei. El spu-
nea: „Vreau s@ fiu cel mai mare avi-
ator al lumii, cel mai mare pro-
duc@tor de cinema, omul cel mai
bogat din lume”. To]i ^l admirau, nu
pu]ini erau cei care ^l credeau }i care
^ncepuser@, la rândul lor, s@ se
cread@ }i ei ni}te Howard Hughes.
Progres, optimism, robuste]e. Mass-
media avea culoarea roz…

Dar, la 23 octombrie 1929, pia]a
a ^nceput s@ ^nghe]e: s-a ^nregistrat
o sc@dere sensibil@ pentru „New
York Stock Exchange”. %n toat@ ]ara,
speculatorii au ^ncercat s@ se con-
ving@ c@ pia]a ^}i va relua suflul. %n
ziua urm@toare ^ns@, la 24 octombrie,
cursul ac]iunilor a oscilat }i pe urm@
s-a pr@bu}it. Ac]iunile U.S. Steel,
care costaser@ 261,75 dolari, la
nivelul lor cel mai bun, s-au deschis
cu 205,50 dolari, ca s@ scad@ ^n
curând la 193,50 dolari. Ac]iunile
General Electric, care se schimbau cu
peste 400 dolari, câteva s@pt@mâni
mai ^nainte, s-au deschis cu 315
dolari }i au c@zut la 283 dolari…
Volumul vânz@rilor a devenit curând
fenomenal. Teleimprimatoarele b@teau
constant ^n ^ntârziere fa]@ de sc@de-
rea cursurilor. Deja, ^nainte de prânz,
se ^nregistrau vânz@ri uluitoare la pre-
]uri mici. %n toat@ America, ^n s@lile

consiliilor de administra]ie, teleimpri-
matoarele anun]au o ^nsp@imânt@toare
degringolad@… „Laissez-faire, laissez-
passer, le monde va de lui même” -
spuneau fiziocra]ii. „Il mondo va da
se” - spunea }i Adam Smith. Din p@-
cate, lumea economic@ nu se ^ndrep-
ta ^n sensul a}teptat, ci ^n direc]ia
unei pr@p@stii pe care, pe m@sur@ ce
te apropiai, o vedeai tot mai adânc@,
mai ^nsp@imânt@toare…

Panica s-a instalat. Agen]ii }i
poli]ia c@lare au invadat Wall-Street-
ul, spre care se ^ndreptau mul]imi spe-
riate. A fost v@zut un om ie}ind de
la burs@ }i, ^n hohote isterice, s-a
urcat ^n biroul de la etajul 20 al unei
cl@diri din apropiere, de unde a s@rit
pe geam. Un agent de schimb }i-a
chemat so]ia la telefon, a anun]at-o
c@ erau ruina]i }i i-a spus adio, apoi
de la cap@tul firului s-a auzit o ̂mpu}-
c@tur@… Aceasta a fost Joia neagr@,
^n care s-au vândut 12.894.650 de
ac]iuni la pre]uri care sp@rgeau ̂ n ]@n-
d@ri toate speran]ele }i toate visurile
acelora care fuseser@ posesorii lor. ..
}i panica a continuat: mar]i, 29 octom-
brie, a r@mas ziua cea mai teribil@ pe
care a cunoscut-o, vreodat@, vreo burs@
din lume… La ora 14, erau vândute
13 milioane de ac]iuni, un nou }i
fantastic record… Pe urm@, panica a
cuprins ^ntregul New York. Mai multe
sinucideri au avut loc din ^n@l]imea
podului de pe Brooklyn… Când ziua
s-a terminat, un capital evaluat la 1
miliard de dolari s-a pierdut ca un
fum… %n fiecare zi, ^n timpul pri-
melor 15 zile din noiembrie, ac]iunile
au sc@zut f@r@ ^ntrerupere. La mij-
locul lui noiembrie, pre]ul unei ac]iuni
General Motors sc@zuse de la 72,75
dolari la 36 dolari, al unei ac]iuni
New York Central de la 256 dolari la
160 dolari, iar pre]ul unei ac]iuni
U.S.Steel s-a pr@bu}it de la 261,75
dolari la 150 dolari…

Statele Unite au intrat ^n anii
cenu}ii ai marii depresiuni. Venitul na-
]ional a sc@zut, de la 81 miliarde de
dolari ^n 1929, la 41 miliarde de do-
lari ^n 1932, cam ^n aceea}i pro-
por]ie diminuându-se }i patrimoniul
posesorilor particulari de bunuri. %n
trei ani, au fost ^nregistrate 85 mii de
falimente, l@sând un pasiv cumulat
de 4,5 miliarde de dolari, 4500 b@nci
au fost bancrutate, 9 milioane de con-

turi de economii au fost }terse din
condei. Salariile au ^nregistrat o ve-
ritabil@ pr@bu}ire, iar }omajul un salt
uria}. %n toate p@r]ile s-au f@cut sim-
]ite ravagiile defla]iei: pentru cei 12
milioane de }omeri; pentru milioanele
de familii reduse s@ tr@iasc@ cu mi-
nimum posibil. {i uzinele, dar }i pr@-
v@liile erau goale. Cântecul „Buddy,
can you spare a dune” („Amice, ^m-
prumut@-mi zece b@nu]i”), succesul
anului 1932, rezuma acest timp ^n
care }omajul }i s@r@cia }i-au ag@]at
profund cârligele ^n carnea Americii. 

„Marea depresiune” a provocat
c@deri ale unor imperii financiare din
lumea ^ntreag@. %n 1932, la Paris, se
^mpu}c@ chiar }i calmul oligarh finan-
ciar suedez Kreuger, supranumit „Regele
chibriturilor”. Avea bani da]i cu ^m-
prumut la firme }i societ@]i din 35
de state. Strâns ^ns@ cu u}a, de par-
tenerii de afaceri, lipsindu-i lichidi-
tatea la momentul oportun }i nepu-
tând suporta povara falimentului, a
ru}inii, a blam@rii, a recurs la gestul
fatal. Nu numai pentru Kreuger a
ap@rut ^ns@ portretul ^n chenar negru
}i reportajul sinuciderii ^n ziare, ci }i
pentru al]i industria}i }i bancheri eu-
ropeni din domeniul o]elului, c@rbu-
nelui, petrolului, industriei u}oare, ale
c@ror ^ntreprinderi }i afaceri au fost
hot@râtor compromise de marele ca-
taclism. Lipseau lichidit@]ile, c@deau
produc]iile }i se ^nregistrau adev@rate
recorduri ^n ce prive}te }omajul:
peste 30 milioane de }omeri, pe an-
samblul sistemului. Fa]@ de nivelul
anului 1929, ^n 1933 produc]ia indus-
trial@ a Germaniei era de 65&, a
Fran]ei de 77&, a Angliei de 86&.
Produc]ia german@ de o]el a sc@zut,
de la 16 milioane tone ^n 1929, la
ceva mai mult de 5 milioane tone, ^n
1932. S-a ^nregistrat crahul financiar
al unor mari }i - pân@ atunci - solide
institu]ii, ca Dresdner Bank }i Darm-
städter Bank. %n 1932, Germania nu-
m@ra 5,5 milioane de }omeri }i 8
milioane de oameni care aveau doar
par]ial de lucru; se constituie o pre-
mis@ care a favorizat puternic luarea
puterii de c@tre un Hitler blamând
trecutul, introducând un regim de se-
vere constrângeri }i restric]ii, exploa-
tând sl@biciuni, prosl@vind unele reu-
}ite economice }i negociind iluzii la
pre]uri dintre cele mai oneroase.

Dan POPESCU

Cataclisme economice care zguduie lumea
Criza mondial@ din 1929-1933. Acum, o nou@ ipostaz@?

Gara din Timi}oara, la 1900

Cladirea Chrysler din New York
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La 20 septembrie 1931, guver-
nul britanic a luat decizia grav@ de a
renun]a la etalonul aur, ^n cadrul
imperiului s-au aplicat politici pro-
tec]ioniste }i au fost introduse tarife
preferen]iale. %n Fran]a, din 154 fur-
nale ^nalte, au r@mas ^n func]iune
doar 90, ^n 1931. %n industria textil@
francez@, criza a pr@bu}it produc]ia
cu mult chiar sub nivelul celei din…
1913: 35& din produc]ia anului 1913
la m@tase, 60& la produsele din bum-
bac, 75& pentru produc]ia de lân@.
Circa 28& din muncitori erau f@r@
lucru. [@r@nimea francez@ a suferit,
la rândul ei, loviturile crizei, veniturile
ei s-au redus la jum@tate, sporind
propor]ional datoriile fa]@ de b@nci.
%ndep@rtata Japonie, ^n plin@ dezvol-
tare }i afirmare economic@, nu putea
s@ scape tentaculelor crizei. %n condi-
]ii de sever@ depresiune, ^n decem-
brie 1931 Japonia a abandonat eta-
lonul aur, yenul devenind astfel o
moned@ flotant@ care pierdea ^ntr-un
singur an 57& din valoare.

Adev@rate tragedii a cunoscut
economia României, ]ar@ mic@ }i ^n-
zestrat@, „gint@ latin@” Ia por]ile Orien-
tului, cu o via]@ politic@ }i econo-
mic@ tumultuoas@. Au c@zut pre]urile
la grâu, au c@zut produc]iile, oamenii
au s@r@cit considerabil. Ac]ionau
curbele de sacrificiu, nu era de lucru,
nu erau bani, nu era mâncare, gân-
durile erau fugare, frun]ile erau ^n-
cruntate. Doar marele T@nase reu}ea
s@ le mai descre]easc@ cu vestitele lui
cuplete de la „C@r@bu}”, f@când haz de
necaz, dar spunând pe fa]@, deschis,
of-ul de greu }i n@duf al românului.

Puterile economice ^ncercau ie-
}irea din dezastru prin metode em-
pirice. Se urm@rea urcarea pre]urilor,
pentru a stimula agen]ii produc@tori,
a le permite reutil@ri etc. Era foamete
}i se ardea grâul. Era frig }i se ^n-
gropau c@rbunii. Oamenii erau dez-
br@ca]i }i unele depozite „en gros”
de produse plesneau de m@rfuri. Re-
zultatele erau ins@ nesemnificative.
%ncrederea ^n sistemul }i tehnologiile
economice aplicate pân@ atunci era
puternic zdruncinat@. A fost aceasta
fa]a v@zut@ a icebergului. Dar cea
nev@zut@?…

2. Crizele economice - forme
grave de perturbare a vie]ii econo-
mice. %n raport cu evolu]ia societ@]ii,
asemenea crize nu reprezint@ o nou-
tate. Dar, dac@ ^n orânduirile precap-
italiste s-au manifestat mai ales crize

de subproduc]ie, neexistând premise-
le necesare pentru ob]inerea unor
produc]ii mai mari, odat@ cu trecerea
la marea produc]ie de fabric@, odat@
cu dezvoltarea accentuat@ a for]elor
de produc]ie, crizele au fost de
„supraproduc]ie”. „Supraproduc]ia”
care define}te crizele nu reprezint@ o
produc]ie ce dep@}e}te necesit@]ile
societ@]ii, acestea r@mânând deseori
descoperite. Ea se v@de}te ca atare,
comparativ cu cererea solvabil@ de
bunuri }i servicii a popula]iei.

De ce aceast@ discrepan]@? Doar
explica]ia de tip marxist a crizelor,
f@r@ a fi lipsit@ de importan]@, nu
este deloc ^n m@sur@ s@ satisfac@. %n
condi]iile tendin]ei ^ntreprinz@torilor
de a amplifica, din capitalurile dispo-
nibile, partea pentru cump@rarea de
ma}ini }i alte mijloace tehnice }i de
a diminua pe cea care acoper@ sa-
lariile – scria Marx - se v@de}te o
anume cre}tere, chiar dac@ lent@ sau
discontinu@, a „armatei industriale de
rezerv@”. Simpla existen]@ a acesteia
permite ^ntreprinz@torilor presiuni asu-
pra câ}tigurilor muncitorilor, urmate
de manifestarea unei tendin]e de
sc@dere relativ@ a lor ^n totalul veni-
turilor ob]inute la scar@ social@.
Odat@ cu cre}terea profiturilor, are
loc sc@derea relativ@ a salariilor, a
puterii de cump@rare a popula]iei -
aceasta fiind pus@ ^n imposibilitatea
de a ob]ine o bun@ parte din tot ceea
ce se produce ca bunuri ^n societate.
Efecte dezechilibrante mai ^nsemnate,
mai spune autorul Capitalului, pre-
zint@ lipsa de propor]ionalitate ^n eco-
nomie, un anume decalaj ^ntre orga-
nizarea produc]iei la nivelul ^ntre-
prinderilor }i organizarea macroso-
cial@ - dificil de controlat. Ac]ioneaz@,
deci, suficien]i factori pentru apari]ia
„supraproduc]iei”. Remediile pentru
^nl@turarea ei - malthusianismul eco-
nomic (distrugerea voit@ de bunuri),
preocup@rile intense pentru l@rgirea
debu}eelor, a vânz@rilor pe credit,
pentru a stimula re^nnoirea capitalu-
lui fix etc. - ac]ioneaz@ }i ele. Cum
^ns@, adesea, asemenea m@suri cura-
tive - privite nu o dat@ ca restric]ii ^n
perimetrul libert@]i de ^ntreprindere -,
se v@desc cu efecte limitate, iar mo-
mentul apari]iei deregl@rilor nu con-
cord@, ^n general, cu cel al interven-
]iilor - criza de supraproduc]ie decla-
rat@, recunoscut@ este cea care sanc-
]ioneaz@ o asemenea stare. Argumen-
tele par limitate ca orizont }i motiva]ii…

Istoricii economi}ti apreciaz@ c@
prima criz@ economic@ de suprapro-
duc]ie a avut loc ^n Anglia, la ^n-
ceputul secolului XIX. Mai exact ^n
1815. Aceasta „zdruncin@ pia]a en-
glez@, aruncând numero}i lucr@tori ^n
drum, provocând r@scoale }i sf@râ-
marea ma}inilor” - noteaz@ profesorii
Ch. Gide }i Ch. Rist, ^n valoroasa lor
„Istorie a doctrinelor economice de
la fiziocra]i pân@ azi”. Criza a avut
drept cauz@ eroarea manufacturierilor
englezi care, speculând pacea apropia-
t@ - marele Napoleon se pr@bu}ea -
^ngr@m@diser@ ^n uzinele lor, ^n ma-
gazinele }i depozitele lor, ^n vederea
exportului, stocuri dep@}ind cu mult
nevoile continentului. %n 1818, „o nou@
sl@biciune comercial@, urmat@ de noi
dezordini populare, de o r@scoal@ ^n
Anglia”. %n 1825, o a treia criz@, mai
grav@, provocat@, se pare, de credi-
tele exagerate acordate pentru pie]ele
noi deschise ^n America de Sud. %n
Anglia, dau atunci faliment 70 de
b@nci, se ruineaz@ numeroase ^ntre-
prinderi, efectele de aici se reper-
cuteaz@ }i asupra unor ]@ri vecine.
11 ani mai târziu, o astfel de criz@
s-a extins din Anglia ^n Statele Unite,
afirmând mai mult globalitatea proce-
selor economice ^n condi]iile pro-
duc]iei moderne, ale intensific@rii schim-
burilor economice dintre ]@ri. Criza
economic@ de „supraproduc]ie” din
1847-1848 a fost deja o criz@ mon-
dial@, lipsa de echilibru economic
v@dind, practic, dimensiuni la scara
Terrei. S-au manifestat apoi crize
economice ^n 1857, ^n 1866, ^n 1873,
^n 1882 ^n 1890, ^n 1900 - anvergu-
ra }i profunzimea lor amplificându-se
pe m@sura trecerii dezvolt@rii capita-
liste de la stadiul liberei concuren]e
spre forme de monopol }i imperia-
lism. Simptomatic pentru natura }i
urm@rile acestor crize este faptul c@
primul r@zboi mondial a fost prece-
dat de o criz@ economic@ de supra-
produc]ie destul de puternic@. Urma-
rea imediat@ a fost restrângerea se-
ver@, a produc]iei, cre}terea pre]u-
rilor, penuria unor produse de prim@
necesitate. Situa]ia a decurs potrivit
aceluia}i scenariu: falimentele s-au ̂ n-
mul]it, fabricile }i ^ntreprinderile s-au
^nchis, oamenii au fost pu}i pe dru-
muri, mul]i }i-au pierdut locuin]ele,
au proliferat s@r@cia, promiscuitatea.
Dramelor uzuale, terne ale vie]ii li s-au
ad@ugat altele cu declan}are brusc@,
brutal@, la o scar@ ^ntins@, sporind

considerabil durerile, proliferând sen-
sibil necazurile, spulberându-se vi-
surile, ^ntunecându-se aspira]iile…

Fusese ̂ ns@ spus destul de pu]in.
Cu o violen]@ nemai^ntâlnit@, afectând
^n mod fundamental economia tutu-
ror ]@rilor, ^n toate segmentele ei -
industrie, agricultur@, construc]ii, co-
mer], transporturi etc. - a ac]ionat
marea criz@ economic@ din 1929-
1933… Erau mult prea departe vre-
murile ^n care Jean Baptiste Say
(1767-1832) - francezul care, printre
altele }i ^n mod paradoxal, a discredi-
tat, ^ntr-o m@sur@, prima scoal@ fran-
cez@ de economi}ti, marea }coal@ a
fiziocra]ilor, ^nlesnind economiei po-
litice clasice engleze, cu Adam Smith
pe primul plan, marea ei expansiune
- promova serenic „teoria debu}eelor”,
pornind de la considera]ii reale dar
finalizând ^ntr-un teren „opac”, pe
care nici nu-l p@trundea }i nici nu-l
st@pânea ^ndeajuns. Say ar@ta: „Mo-
neda este numai un intermediar. O
dobânde}ti pentru a te sc@pa nu-
maidecât de dânsa }i a o schimba
pe un nou produs… Schimburile ter-
minate, g@se}ti c@ s-au pl@tit pro-
duse cu produse… M@rfurile ^}i ser-
vesc reciproc de debu}ee }i interesul
unei ]@ri care produce mult este ca
celelalte ]@ri s@ produc@ cel pu]in tot
atât”. Say ^ntrevedea deja fraterni-
tatea popoarelor. „Teoria debu}eelor
va schimba politica lumii”, afirma el.
Din perspectiva teoriei debu}eelor,
crizele de supraproduc]ie, deja sem-
nalate de E.Garnier (1801-1841) ca
„o posibil@ supra^nc@rcare a pie]elor”,
aproape c@ nu exist@, sunt „feno-
mene neglijabile”, preciza J.B.Say.
„Oferta total@ a produselor }i cererea
total@ a lor sunt, ^n mod necesar,
egale, c@ci cererea total@ nu este
altceva decât masa total@ a pro-
duselor create. 0 supra^nc@rcare ar fi
deci o absurditate. Ea echivaleaz@
numai cu o abunden]@ general@ a
bog@]iilor }i bog@]iile sunt lucruri de
care na]iile sunt tot atât de pu]in
stânjenite ca }i particularii. Ceea ce
este posibil este numai o rea con-
ducere a mijloacelor de produc]ie }i
ca urmare o supraabunden]@ a cu-
t@rui sau cut@rui produs, o supra-
^nc@rcare par]ial@”. %n „Scrisori c@tre
Malthus” Say mai relev@: „crizele
sunt un fenomen esen]ialmente tre-
c@tor, libertatea industrial@ ar suferi
prevenindu-le”…

Mai profund, mai pragmatic, mai
nuan]at decât Say, Jean Charles
Leonard Simonde de Sismondi
(1773-1842), scria ^n volumul s@u
„Nouveau Principes d’Economie Po-
litique” c@ dac@ ^n loc de a judeca ^n
abstracto, economi}tii ar fi privit
lucrurile ^n detaliu, dac@ ^n loc de a
considera produsele, s-ar fi uitat }i
la oameni, nu ar mai fi admis ^n-
dreptarea atât de fireasc@, de u}oar@,
automat@, prin ac]iunea exclusiv@ a
pre]urilor, a discrepan]elor dintre
produc]ie }i consum, „Cre}terea ofer-
tei, ^n cazul ^n care ea ar fi insufi-
cient@ pentru a r@spunde unei cereri
progresive, nu stric@ nim@nui ci prof-
it@ tuturor. E adev@rat. %ns@ resorb]ia
unei oferte supraabundente, când
nevoile nu cresc atât de repede, nu
se face atât de u}or. S-ar putea
crede c@, de pe o zi pe alta, capi-
talurile }i munca ar putea p@r@si o
industrie care ar merge r@u, pentru a
se angaja ^n alta? De fel…” „Mun-
citorul - precizeaz@ mai departe Sis-
mondi - nu poate p@r@si, deodat@,
meseria care-l ajut@ s@ tr@iasc@, pen-
tru care s-a preg@tit printr-o ucenicie
adeseori lung@ }i anevoioas@ }i ^n
care se distinge printr-o ^ndemânare
profesional@ al c@rui avantaj ^l va
pierde aiurea. Mai degrab@, el va ad-
mite s@ i se scad@ salariul, va pre-
lungi ziua de lucru, va sta la lucru

patrusprezece ore pe zi… }i acela}i
num@r de lucr@tori va produce mult
mai mult. Cât despre fabricant, nici
acesta nu va p@r@si, f@r@ s@ lupte, o
manufactur@, ^n ridicarea }i ^n ame-
najarea c@reia a pus jum@tate sau
trei sferturi din averea sa… Astfel
^ncât produc]ia, departe de a se
restrânge ^n mod spontan, va r@-
mâne aceea}i sau va cre}te poate…
Adaptarea se va face, desigur, ^ns@
dup@ cât@ ruin@”. De fapt, prin aces-
te rânduri, ^n mare m@sur@, Sismondi
nu anuleaz@ capacitatea autoregla-
toare a capitalismului, ci o condi-
]ioneaz@ de realizarea unor principii
fundamentale ale „managementului”:
cunoa}terea am@nun]it@ a pie]ei, pre-
venirea unor situa]ii nedorite, ac]iu-
nea f@r@ ^ntârziere atunci când diag-
nosticul este cert. Adam Smith scri-
sese: „Dac@ o ramur@ de industrie
sau o diviziune oarecare de munc@
este avantajoas@ publicului, va deveni
cu atât mai mult pe m@sur@ ce con-
curen]a va fi mai liber@ }i mai ge-
neral@”. Doctrina lui Sismondi ^n pri-
vin]a crizelor economice nu contra-
vine cu nimic acestui principiu al li-
beralismului economic.

…Teoria crizelor }i a echilibru-
lui economic a reprezentat, de fapt,
un subiect predilect de medita]ie }i
crea]ie pentru toate }colile valoroase
}i reprezentan]ii lor de seam@ din
gândirea economic@ universal@. Not@m,
^n acest sens, pe elve]ianul Marie
Esprit Léon Walras (1834-1910),
^ntemeietor al „{colii marginaliste de
la Lausanne”, cercet@torul care ^n lu-
crarea sa „Elemente ale economiei
politice pure” abordeaz@ echilibrul
economic ca o stare care nu se
poate realiza decât ^n condi]iile: a)
concuren]ei perfecte }i b) economiei
statice. Ceea ce l-a f@cut pe un alt
mare istoric al gândirii economice
universale - profesorul E. James - s@
afirme, mult prea absolut, c@ „teoria
walrasian@ a echilibrului nu este o
descriere a lumii, ci numai un instru-
ment de analiz@ pe care cercet@torii
^l pot utiliza, de exemplu, pentru a
^n]elege originea }i consecin]ele de-
zechilibrelor existente ^n fapt”. Pu]in
timp dup@ Walras, Knut Wicksell,
profesor de economie la Universi-
tatea din Lund, apreciaz@ c@ „legea
debu}eelor” - de care am amintit,
n.n. - nu este valabil@ ^ntr-o economie
monetar@. %ntr-o astfel de economie,
mi}carea, pre]urilor ar deveni inex-
plicabil@ dac@ ne vom gândi mereu
c@ oferta global@ este egal@ cu ce-
rerea global@. Mai mult, nu mai este
posibil s@ afirmi c@ produsele se
schimb@ contra produse. Practic ele
se schimb@ pentru bani. Or, cererea
(monetar@) de produse poate fi afec-
tat@ de produc]ia de metale sau po-
litica bancar@ f@r@ ca oferta de pro-
duse s@ se modifice. Trebuie s@ ad-
mitem, deci, c@ factorii monetari pot
crea dezechilibre, inegalit@]i ^ntre cer-
erea }i oferta de m@rfuri }i c@ aceas-
ta poate antrena mi}carea pre]u-
rilor… Teoria monetar@ se impune
astfel integrat@ ^n teoria general@ a
fenomenelor economice. Este scopul
c@ruia i s-a consacrat Wicksell. „A
reu}it-o atât de bine, c@ se vorbe}te,
adesea, ast@zi, de «revolu]ia wicksel-
lian@»” - noteaz@ Emile James.

…Unul dintre contemporanii lui
Adam Smith scria despre ilustrul
economist: „El va convinge genera]ia
actual@ }i va guverna pe cele urm@-
toare”. Nuan]@rile realizate ^n privin]a
genezei crizelor economice mai pu]in
de Say }i mai mult de Sismondi,
Walras, Wicksell etc. par a-i da drep-
tate… %n fapt, ^ns@, criza economic@
mondial@ din 1929-1933, ie}irea din
marasm adaug@ la gândirea lui Smith
rolul institu]iilor.

(va urma)

c my b
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În orice întreprindere, joac@, sau
ar trebui s@ joace un rol decisiv. În
orice institu]ie public@ sau de alt@
natur@, implementarea ei aduce bene-
ficii multiple }i creeaz@ noi orizonturi
de expansiune, fie economic@, fie de
alt@ natur@. Vorbim, desigur, despre
comunicare, edificiul pe care se spri-
jin@ rela]iile economice din ziua de
ast@zi. Literatura de specialitate a cu-
noscut, doar în ultimii zeci de ani, o
dezvoltare considerabil@, pân@ atunci
aspecte legate de acest domeniu fiind,
paradoxal, neluate în seam@. Totu}i,
reguli ale acestui proces au fost apli-
cate cu mult înainte ca ele s@ fie teo-
retizate, îns@, prin realizarea unei ba-
ze teoretice }i conceptuale concrete,
palpabile, s-au putut crea noi valen]e
ale procesului de comunicare. 

A}adar, cu to]ii cunoa}tem exis-
ten]a unui emi]@tor, a unui mesaj,
precum }i a unui receptor. Aceasta
este, am putea spune, schema cea
mai simpl@ a unei rela]ii de comuni-
care. Condi]iile presupuse de o co-
municare „corect@” sunt îns@ mai com-
plexe. A}adadar, emi]@torul trebuie s@
fie foarte atent la scopul în care
dore}te s@ realizeze comunicarea:
transmiterea unui mesaj clar referitor
la o situa]ie, eveniment. Prin urmare,
acesta va trebui s@ î}i adapteze
mesajul încât s@ se asigure c@ va fi
corect receptat, c@ informa]ia incum-
bat@ de mesajul pe care îl transmite
va fi corect în]eleas@ de cel c@ruia i
se adreseaz@. O schem@ a comu-
nic@rii poate fi reprezentat@ conform
figurii ce ^nso]e}te articolul nostru.

Mul]i desconsider@ rolul decisiv
al comunica]iei, reducându-i impor-
tan]a la simpl@ modalitate de trans-
mitere a unui mesaj. Acest lucru de-
vine îns@ periculos în condi]iile de
azi, când totul tinde }i este dirijat
spre eficien]@, spre optimizare. Din acest
punct de vedere, putem spune c@

exist@ o echivalen]@ între no]iunile de
conduit@ psiho-social@ }i comunicare.
Trebuie s@ fim aten]i ce }i cum co-
munic@m, pentru a ne face ^n]ele}i }i
pentru a demonstra celui ce ne emite
un mesaj c@ l-am în]eles. Datele tre-
buie deci prelucrate, astfel trecându-
se la un nivel adecvat de compre-
hensiune a lor }i, implicit, de preg@-
tire a unui r@spuns în consecin]@. 

O alt@ component@ important@
în acest proces al comunic@rii la ni-
velul firmelor }i institu]iilor este dat@
de rela]ia dintre emitent }i receptor.
A}adar, o rela]ie de subordonare pre-
supune un fel de comunicare, cu un
anumit registru lingvistic }i, am pu-
tea spune, într-o concep]ie clasic@,
supus@ de regul@ formalit@]ii. În acest
caz, ierarhia }i respectarea acesteia
este necesar@ pentru o bun@ coope-
rare }i evitarea unei situa]ii care ar
putea s@ aib@ reverbera]ii negative.
Totu}i, studiile }i experien]a au ar@tat
existen]a unei comunic@ri „informa-
le”, ce prezint@ o importan]@ cel pu]in
la fel de mare cu cea formal@. Cu
prec@dere între indivizi afla]i în si-
tua]ii de stres sau presiune con-
stant@, s-a dovedit c@ o comunicare
informal@ s@n@toas@ duce la cre}terea
randamentului acestora, prin elimi-
narea, într-o anumit@ m@sur@, a pre-
siunii care poate frâna o productivi-
tate sporit@ la locul de munc@. Indi-
ferent la ce nivel discut@m, firm@ sau
institu]ie public@, comunicarea tre-
buie s@ îmbrace o form@ pl@cut@,
politicoas@, indiferent de gradul de
informalitate acceptat, pentru a nu
provoca nepl@ceri angaja]ilor. 

Claritatea este un alt aspect
important, când vorbim despre comu-
nicare. Mai ales în cazurile în care se
transmit obiective, dispozi]ii, decizii,
acestea trebuie prezentate în aseme-
nea fel, încât s@ nu existe loc de in-
terpret@ri, deoarece astfel s-ar putea
ivi situa]ii nepl@cute, ce pot genera con-
flicte la locul de munc@ sau o sc@-
dere a productivit@]ii muncii prestate. 

Aspectele legate de comunicare
nu sunt noi, dar ele se v@desc cu-
noscute, pentru a elimina probleme
pe cât de banale, pe atât de impor-
tante. Relevan]a noilor dimensiuni ale
comunic@rii devine cu atât mai
important@, cu cât speciali}ti în ma-
nagement }i marketing interna]ional

sus]in suprema]ia „resursei umane”
ca paradigm@ a succesului pentru
fiirmele viitorului. Ori, aceast@ resurs@,
privit@ drept „comoara cea mai de
pre]”, aspect valabil în cadrul oric@rei
institu]ii, firme, are ca suport invari-
abil comunicarea. Poten]ialul resursei
umane nu poate fi valorificat la ma-
ximum, decât prin implementarea
corect@ a unui sistem ce va permite
fluidizarea fluxurilor de informa]ii
între indivizi, spre binele general al
entit@]ii. Astfel, ea se va putea „co-
recta din mers”, va putea elimina inad-
verten]ele, î}i va putea spori avantaje-
le, î}i va putea spori competitivitatea. 

Problemele pe care mediul eco-
nomic le ridic@ pentru firme sunt
foarte diverse, acestea cresc în com-
plexitate }i frecven]@, pe m@sur@ ce
rela]iile economice se intensific@. In-
stitu]iile publice au, la rândul lor, pro-
bleme legate fie de lipsa unei comu-
nic@ri competente, fie de prezen]a
unei slabe comunic@ri între diversele
sec]iuni componente. În alte p@r]i, de
pild@ S.U.A, accentul este pus tocmai
pe aceste lucruri }i constituie, în
opinia multor speciali}ti, unul din fap-
tele ce a sporit competitivitatea cor-
pora]iilor americane pe pia]a mondi-
al@. [@ri ca Fran]a sau Germania

aloc@ sume importante din bugetul
public pentru implementarea, la ni-
velul institu]iilor statului, a unor instru-
mente (soft-uri din ce în ce mai per-
formante), care s@ transmit@ infor-
ma]ia cât mai rapid. Totu}i, aici nu
se g@se}te decât jum@tate din re-
zolvarea problemei, restul investi]iilor
în sporirea comunic@rii fiind alocat
trainingurilor pentru personal. Chiar
}i mari lan]uri de magazine, hyper-
market-uri, ca s@ nu mai vorbim
despre b@nci, fie î}i trimit angaja]ii la
cursuri de comunicare sau condi-
]ioneaz@ angajarea lor de de]inerea
unor documente atestatoare a par-
ticip@rii la astfel de programe. 

În antitez@ cu cele enun]ate an-
terior, aceste activit@]i se afl@ la noi
într-un stadiu incipient. Lipsa intere-
sului a constituit principalul motiv
pentru aceast@ situa]ie, dar, pe de
alt@ parte, nu neg@m nici costurile pe
care un proces de instruire le pre-
supune. Multe firme autohtone nu au
dorit s@ con}tientizeze acest fapt. Iar
acum, consecin]ele se reflect@ în com-
petitivitatea mai sc@zut@ (în multe
cazuri) decât a contracandida]ilor euro-
peni, precum }i în consumul supli-
mentar de resurse financiare necesar
acestor traininguri. 

Totu}i, s@ nu fim doar pesi-
mi}ti. Este bine c@ exist@ un interes
manifestat în ritm „crescendo” pen-
tru comunicare }i problemele pe care
aceasta le ridic@. Firmele se implic@
din ce în ce mai mult în aceste
probleme, în]elegând c@ aici poate
este r@spunsul pe care-l caut@ în
duelul cu competi]ia european@. Insti-
tu]iile publice au realizat, la rândul lor,
faptul c@ activitatea lor se poate di-
namiza }i eficientiza (concepte aproa-
pe „noi” pentru orice institu]ie de
stat, nu doar din România), spre be-
neficiul clien]ilor lor. Iat@, a}adar, ger-
menii unei noi gândiri, ce pune din
ce în ce mai mult st@pânire }i pe
entit@]ile economice }i statale de la
noi. Iar acest aspect este unul îmbu-
cur@tor. Un lucru început cu o inten-
]ie bun@ este „pe jum@tate f@cut”. S@
sper@m c@, în cazul comunic@rii }i al
eficientiz@rii acesteia la toate nivelurile
(nevoie care a devenit certitudine),
lucrul pe jum@tate f@cut va fi }i ter-
minat. Resurse ar exista, problema
cea mare fiind îns@ acceptarea schim-
b@rii unor lucruri ce ]in de probleme
mai profunde, de mentalitatea noastr@. 

Comunicarea corect@ ascunde o
mul]ime de beneficii. S@ dovedim c@
}tim s@ le exploat@m.

Un tân@r ofi]er român de
poli]ie }i, deopotriv@, cercet@tor in-
sistent al fenomenului de pegr@ na-
]ional@ }i interna]ional@ s-a aplecat,
cu aplica]ie }i migal@, asupra unei
componente fundamentale a dome-
niului: sp@larea banilor. Rezultatul
preocup@rilor sale? Înf@]i}area cu
mijloace economice specifice, deo-
sebit de atractiv, cu talent }i pasi-
une, a unei veritabile }i acerbe
confrunt@ri cu ample }i adânci ra-
mifica]ii în zona interna]ional@, eco-
nomic@, politic@, social@, cultural@.
O lupt@ dur@ }i continu@ între ban-
di]ii implica]i în proces – mul]i din-
tre ei adev@rate elite financiare,
profesioni}ti de excelent@ calitate –
}i cei îns@rcina]i de societate cu
nobila, dar atât de greaua, misiune
de a-i anihila, de a-i anula. De

multe ori confrunt@ri inegale, mai
ales din perspectiva for]ei financia-
re a p@r]ilor angajate în conflict, cu
avantaj net de partea pegrei.

Cum s-a desf@}urat }i cum se
desf@}oar@ aceast@ teribil@ ciocnire?
Aceast@ ciocnire, uneori, fie favo-
rizat@, fie mascat@ de h@]i}urile le-
gisla]iei interna]ionale, de re]ele atât
de complicate, încât greu li se lu-
mineaz@ }i capetele, dar }i parcur-
sul? Cum este pozi]ionat@ România
}i economia ei, din întreag@ aceast@
perspectiv@? Ce prevede }i ce nu
prevede legiuitorul? Ce trebuie }i
ce nu trebuie f@cut într-o lume în
care economia subteran@ }i, în spe-
]@, sp@larea banilor se v@desc nu
epidemice ci endemice, într-o pro-
por]ie deseori aproape covâr}itoare?
Iat@ doar câteva repere ce delimi-

teaz@, deloc cu stricte]e, zona de
„mi}care” a autorului c@r]ii de fa]@,
ofi]erul de poli]ie }i doctorul în
economie C@t@lin Nicolescu. Lu-
crarea relev@ elemente de mare
utilitate atât pentru cunoa}terea
fenomenului, cât }i pentru repri-
marea lui. Ea se adreseaz@ atât
speciali}tilor cât }i unui public mai
larg, interesat de a face din bani
un servitor al s@u }i nu un st@pân
neînduplecat. Ghida]i cu pricepere,
cu m@iestrie de C@t@lin Nicolescu,
p@trundem bine de tot într-o lume
atipic@, periculoas@, pervers@, rea,
nemiloas@, aproape imposibil de
„terminat”. Este o c@l@torie care
merit@ f@cut@, cu câ}tig net de
partea ta, iubite cititor.

D.P.

Apari]ii editoriale

M@rioara DANCIU

Comunicarea – premis@ esen]ial@ 
a unui management competent
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Prima sesiune a ultimei s@pt@-
mâni din ianuarie a readus „ro}ul”
pentru cota]iile futures, direc]ia
urmat@ fiind clar@, înc@ din prima
parte a zilei. În condi]iile date, lichi-
ditatea s-a ridicat la nivelul de
17.535 contracte încheiate din 2362
tranzac]ii, valoarea corespunz@toare
fiind de 57,8 milioane lei. „{edin]a a
debutat furtunos, sc@derile înregis-
trate impulsionând ritmul transfe-
rurilor. Prin urmare, în primele 30 de
minute, au fost realizate realizate circa
7000 contracte. Ulterior, ritmul s-a
mai domolit, }i datorit@ faptului c@ os-
cila]iile de pre] nu s-au mai accentu-
at”, a explicat un broker sibian. Evo-
lu]ia num@rului pozi]iilor a fost un
descendent@, totalul men]inându-se to-
tu}i peste pragul de 50.000. Cu peste
8700 contracte, DESIF 5 au fost cele
mai c@utate produse, interesul inves-
titorilor fiind distribuit c@tre toate
cele patru scaden]e disponibile. De re-
marcat a fost lichiditatea consemnat@
pe scaden]a decembrie 2008, care a
atras 537 contracte DESIF 5. Situa]ia
a fost explicat@ de brokeri prin pris-
ma faptului c@ investitorii sunt atra}i
de randamentele oferite de arbitraj pe
termen lung, acestea ridicându-se la
circa 15&, atât pentru scaden]a de-
cembrie, cât }i pentru septembrie.
Investitorii }i-au stabilit astfel o nou@
]in@, arbitrajul pe scaden]ele înde-
p@rtate aducând câ}tiguri superioare
plasamentelor bancare. DESIF 5 de-
cembrie au fost tranzac]ionate între
4,1 }i 4,345 lei/ac]iune }i au închis
la 4,1225 lei, în sc@dere cu 16,78
bani. Pentru scaden]a scurt@, care
este în continuare cea mai lichid@,
DESIF 5 au oscilat între 3,66 }i
3,719 lei, închizând la 3,675 lei/titlu,
în coborâre cub 9,77 bani. Pentru

martie }i septembrie, s-au putut ob-
serva sc@deri de 10,29 }i 9,54 bani,
pre]urile DESIF 5 oprindu-se la 3,8102
}i 4,085 lei/ac]iune. DESIF 2 au fost
preferate pentru 8570 contracte. Pen-
tru martie, tranzac]iile au fost în-
cheiate la pre]uri cuprinse între 2,8628
}i 2,92 lei/ac]iune, cota]ia de la în-
chidere cifrat@ la 2,888 lei ilustrând o
sc@dere de 8,24 bani. DESIF 2 mar-
tie au fost cotate la 2,9975 lei/
ac]iune, depreciindu-se cu 8,24 bani.
Derivatele pe ac]iunile „B@ncii Tran-
silvania” au continuat s@ se men]in@
pe podium, cu 109 contracte. Depre-
cierile de 1,91 }i 6,98 bani au dus
cota]iile DETLV, pentru martie }i iunie,
la 74,1 respectiv 79 bani/ac]iune. Pe
segmentul derivatelor valutare, cursul
RON/EURO a atras 65 contracte, mo-
neda unic@ fiind evaluat@ la 3,7506
lei pentru martie, în sc@dere cu 3,44
bani }i la 3,786 lei pentru septem-
brie, în minus cu 2,4 bani. Uncia de
aur a fost cotat@, pentru martie, la
905 USD, în sc@dere cu 8 unit@]i. 

Dup@ sincopa de luni, pre]urile
futures }i-au reluat mar]i cre}terile,
iar lichiditatea înregistrat@ a crescut.
Au fost încheiate aproape 25.000
contracte futures }i options din 2919
tranzac]ii, cu o valoare de 84 mili-
oane le lei. Num@rul pozi]ii futures a
r@mas relativ constant, situându-se
peste 50.400. În opinia lui Bogdan
Ungureanu, broker la Interdealer Ca-
pital, „volatilitatea din ultimele zile nu
a mai atins amplitudinea cu care ne
obi}nuise,  semn c@ pia]a, per ansam-
blu a}teapt@ o direc]ie, idee confir-
mat@ }i de nivelul pozi]iilor deschise
mai ales pe cele dou@ vedete ale
pie]ei, DESIF 2 }i 5”. Chiar }i în
aceste condi]ii, nivelul de volatilitate
a fost unul mul]umitor pentru spec-
ulatorii intra-day, care au ac]ionat în
consecin]@. Cele 12.479 contracte
realizate pe DESIF 2 au reprezentat
maximul de lichiditate al zilei, rapor-
tat la un singur produs. Pentru sca-
den]a martie, cea mai lichid@, DESIF
2 au fost cotate la 2,995 lei/ac]iune,
în cre}tere cu 10,7 bani. DESIF 2
iunie au fost cotate la 3,1 lei/titlu, în
cre}tere cu 10,25 bani. Tot pe cre}-
tere au închis }i DESIF 2 septembrie,
plusul de 7,56 bani ducând valoarea

acestora la 3,2749 lei. {i DESIF 5 s-au
dovedit la fel de apreciate de c@tre
investitorii din pia]@, care au încheiat
12.163 contracte de acest tip. Pentru
scaden]a scurt@, DESIF 5 au fost co-
tate la 3,799 lei/ac]iune, în cre}tere
cu 12,4 bani. Pentru vara anului cu-
rent, s-a contabilizat o cre}tere de
11,28 bani, pre]ul ajungând la 3,923
lei/ac]iune, iar pentru septembrie o
apreciere de 8 bani, care a conturat
un pre] de 4,165 lei/ac]iune. Din nou
s-au înregistrat tranzac]ii }i pentru
scaden]a cea mai îndep@rtat@, DESIF
5 decembrie fiind evaluate la 4,2162
lei/ac]iune, în urcare cu 9,4 bani. Ra-
portat la pre]uri, sursa citat@ consi-
der@ c@ valorile atinse în acest în-
ceput de lun@ sunt foarte mici }i se
afl@ la acest nivel numai datorit@ con-
juncturii interna]ionale”. În plus, Ungu-
reanu crede c@ „în pia]a autohton@
de capital  nu sunt justificate com-
portamentele haotice ale investitorilor,
iar amplificarea crizei interna]ionale
de c@tre media a contribuit }i ea la
acestea”. Locul trei în ierarhia }e-
din]ei a apar]inut segmentului deri-
vatelor valutare, prin intermediul ra-
portului RON/EURO, care a atras 138
contracte. Moneda unic@ s-a depreci-
at cu 1,06 bani pentru martie }i cu
3,1 bani pentru septembrie, fiind co-
tat@ la 3,74 }i 3,755 lei. 

Miercuri, pe fondul unei direc]ii
mai degrab@ neutre, balan]a evolu]iei
cota]iilor neînclinându-se decisiv nici
pe cre}tere, nici pe sc@dere, }edin]a
de la mijlocul s@pt@mânii s-a încheiat
cu un volum de peste 12.600 con-
tracte încheiate din 2116 tranzac]ii.
Valoarea rulajului s-a apropiat de 41
milioane de lei, iar num@rul pozi]iilor
futures a crescut cu circa 1100,
ajungând la 51.646. Despre sesiunea
în discu]ie, Mirabela Coss, broker la
SSIF broker Cluj, a declarat: ”%n con-
di]iile unei lichidit@ti foarte reduse
pe pia]a la vedere, cauzat@ probabil
de expectativa investitorilor privind o
eventual@ reducere a dobânzii pe pia]a
american@, pia]a sibian@ a reac]ionat
si ea în mod similar, iar lichiditatea
s-a redus, comparativ cu ultimele }e-
din]e. Cât prive}te pre]urile, acestea
au evoluat într-un range destul de
restrâns, de aproximativ 3-5 bani.

Fiind un moment critic, în general, în
pie]ele financiare, majoritatea tranzac-
]iilor se realizeaz@ intraday, fiind limi-
tate astfel riscurile date de o pia]@
aflat@ într-o conjunctur@ emo]ional@
}i, totodat@, foarte sensibil@”. Pe seg-
mentul derivatelor valutare, raportul
leu/euro a atras 83 de contracte,
moneda unic@ fiind cotat@ la 3,72 lei,
pentru martie }i 3,7549 lei, pentru
septembrie. La aceste valori s-a ajuns
în urma unor deprecieri de 2 respec-
tiv 0,01 bani. Tot pe sc@dere au
evoluat }i derivatele pe aur, uncia
fiind cotat@ pentru martie la 911,3
USD, cu 11,7 dolari în minus fa]@ de
nivelul anterior. Cel mai activ seg-
ment a fost al derivatelor financiare,
conform obiceiului în cap de list@
aflându-se DESIF 2 cu 6725 contrac-
te }i DESIF 5 cu 5300 contracte. DESIF
2 au evoluat pentru martie între
2,9501 }i 3,0058 lei, ultimele tran-
zac]ii fiind încheiate la 2,9915 lei/
ac]iune, în sc@dere cu 0,35 bani.
DESIF 2 iunie au fost cotate la 3,111
lei/ac]iune, în cre}tere cu 1,1 bani, iar

DESIF 2 septembrie la 3,2999 lei/
ac]iune, în urcare cu 2,5 bani. DESIF
5 martie au pendulat între 3,751 }i
3,814 lei, închiderea g@sindu-le la
3,79 lei/ac]iune, în minus cu 0,9 bani.
Tot pe minus au închis }i DESIF 5
iunie, deprecierea de 1,79 bani du-
când cota]ia la 3,9051 lei/ac]iune. Pe
plus au închis, îns@, DESIF 5 septem-
brie }i decembrie, acestea câ}tigând
0,69 }i 0,39 bani }i valorând 4,1719
}i 4,2201 lei/ac]iune. Pe trei s-au pla-
sat DETLV care pe fondul aprecieri-
lor de 4,1 }i 1,05 bani consemnate
pe termenele martie }i iunie au atras
aproape 500 de contracte bifând o cre}-
tere spectaculoas@ de lichiditate. DETLV
martie au închis la 80,9 bani/titlu, iar
DETLV iunie la 84,99 bani/titlu. 

{edin]a de joi, ultima din ia-
nuarie, a readus sc@derile agresive,
iar lichiditatea a fost foarte ridicat@.
Cu o or@ înaintea închiderii, se puteau
observa peste 23.000 contracte. Per
total, în luna ianuarie au fost realizate
circa 420.000 contracte, cel mai ridi-
cat volum din ultimele opt luni. 

La bursa sibian@, 

Lichiditatea s-a men]inut ridicat@ }i pe finalul lunii

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 
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Atunci, îns@, a fost prima dovad@ c@

o liberalizare a capitalului, într-un context
economic prea slab, risc@ s@ fie mai de-
grab@ o m@sur@ proast@, decât una bun@.
În plus, pa}ii de liberalizare nu au fost
f@cu]i pân@ la sfâr}it, iar, la prima tulbu-
rare a apelor, m@surile protec]ioniste, poli-
ticianiste au produs tulbur@ri }i mai mari.
Când economiile sud-est asiatice au în-
ceput s@ acuze capitalul interna]ional }i s@
dea vina pe str@ini pentru ce s-a întâm-
plat, încercând s@ intervin@ în pia]@, lu-
crurile au devenit mai grave. Crizele cu
impact global nu prea pot avea solu]ii
locale, poate doar ca u}oare temper@ri ale
situa]iilor acute. 

Acest lucru se pare c@ a fost luat ca
atare, în ceea ce prive}te criza creditelor
de pe pia]a secundar@ american@. Dar,
spre deosebire de anul 2000, când furtu-
na s-a produs în lumea virtual@, acum
mari b@nci, mari nume, cu un imens pres-
tigiu pe pia]@, au intrat cu o nes@buin]@
uria}@ în pline tranzac]ii speculative. {i, tot
spre deosebire de anii 97-98, când autorii

crizei au fost mai degrab@ fondurile spe-
culative, acum sunt ace}ti mari juc@tori cu
un rol fundamental în echilibrul global al
pie]elor. Într-un context global mai corelat,
actuala situa]ie este mult mai complicat@
decât cea din anii preceden]i, }i prin fap-
tul c@ autorii ei sunt nume ca Citybank,
Marry Lynch sau Bank of America. Aproape
c@ se poate generaliza aceast@ situa]ie.
Dac@ autorii ei sunt agen]i importan]i ai
capitalismului financiar global, înseamn@ c@
actuala structurare este insuficient@ pentru
a evita abuzurile }i pierderile de miliarde,
care nu afecteaz@ direct doar b@ncile, ci }i
investitori deopotriv@. Vorbim mai mult de
o criz@ de sistem, a acelui sistem capita-
list financiar global, care nu mai ofer@
transparen]a }i predictibilitatea necesar@
unei construc]ii stabile. Altfel, cum poate
fi interpretat@ situa]ia în care, în trimestrul
doi al anului trecut, toate aceste b@nci
prestigioase anun]au profit, iar în trimestrul
patru pierderi uria}e? În mod clar, sis-
temul de control este precar pentru tipolo-
gia instrumentelor investi]ionale moderne
ap@rute (derivate, fonduri de investi]ii, pa-
chete de credite ipotecare). Vorbim, a}adar,
mai cur$nd, de o criz@ de sistem, decât o
criz@ economic@. O criz@ institu]ional@ }i

nu doar una financiar@. 
De aceea, se a}teapt@ o reac]ie de la

clasa politic@. O redefinire a sistemului.
Nu mai exist@ institu]iile capabile s@ ges-
tioneze riscul. Fondul Monetar Interna-
]ional are autoritate mai degrab@ na]ional@,
nu corporatist@, iar b@ncile na]ionale (chiar
}i Federal Reserve) sunt mai degrab@
actori, decât arbitri într-un joc din ce în
ce mai complex. Prima reac]ie de a te feri
de impactul acestor evolu]ii este de a
instaura m@suri protec]ioniste. Acest lucru
încearc@ s@-l evite liderii europeni }i deo-
camdat@, se întrev@d câteva solu]ii: o re-
definire a normelor de pruden]ialitate ban-
car@ de genul Basel II, }i o accentuare a
normelor de audit sunt primele dou@.
Cum, în privin]a corpora]iilor, cazul Enron
a dus la dispari]ia unei firme de audit, care
a garantat ni}te rezultate falsificate, marii
auditori trebuie s@-}i redefineasc@ con-
di]iile }i garan]iile. În plus, se întrevede un
nou rol pentru FMI. Zilele trecute, liderii
europeni au luat ini]iativa acestei noi con-
struc]ii institu]ionale. Urmeaz@ noi mo-
del@ri }i primii pa}i ai unei noi ordini eco-
nomice institu]ionale. Dincolo de criza fi-
nanciar@, construc]ia institu]ional@ trebuie
s@-}i urmeze noul curs.

Criz@ în devenire sau criz@ la maturitate?
Dan Suciu

Bursa din Singapore
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Astfel, la ma}inile Euro 2 de p$n@
în 1.400 cmc, taxa coboar@ de 2-3 ori,
de la 2.604 euro la 1.386 (vechime 7-
8 ani), de la 2.604 euro la 1.201 euro
(vechime 8-9 ani), de la 2.604 euro la
1.047 euro (9-10 ani) }i de la 2.604
euro la 832 euro (10-11 ani).

La motoriz@ri între 1.400 -
1.600 cmc, taxa la vehiculele dotate
cu Euro 2 va fi redus@ în propor]ii
similare, de la 2.976 euro la 1.584 euro
(vechime 7-8 ani), de la 2.976 euro
la 1.373 euro (8-9 ani), de la 2.976 euro
la 1.197 euro (9-10 ani) }i de la
2.976 euro la 950 euro (10-11 ani).

Reduceri mai pu]in spectacu-
loase, dar consistente, vor fi operate
în clasa de motorizare 1.600 - 1.900 cu
catalizator Euro 2. Asfel, nivelul de ta-
xare va cobor^ de la 3.806 euro la 2.822
euro (7-8 ani), de la 3.806 euro la
2.445 euro (8-9 ani), de la 3.806 euro
la 2.132 euro (9-10 ani) }i de la 3.806
euro la 1.693 euro (10-11 ani).

Taxa de înmatriculare va fi modi-
ficat@ în sc@dere }i pentru vehiculele
Euro 2 }i capacitate cilindric@ de
1.900-2.000 cmc, de la 4.007 euro
la 2.970 euro (7-8 ani), de la 4.007
euro la 2.574 euro (8-9 ani), de la

4.007 euro la 2.244 euro (9-10 ani)
}i de la 4.007 euro la 1.782 euro
(10-11 ani).

Urm@toarea clas@ de motorizare
de la Euro 2, cea de peste 3.001
cmc, va avea o majorare a taxei pen-
tru intervalul de vechime 7-8 ani, de
la 7.301 euro la 8.373 euro. Sumele
de plat@ vor fi mai mici pentru ma-
}inile mai vechi, respectiv 7.256 euro
fa]@ de 7.301 euro (8-9 ani), 6.326
euro fa]@ de 7.301 euro (9-10 ani) }i
5.024 euro, comparativ cu 7.301
(10-11 ani).

Taxele pentru ma}inile cu aceea}i
capacitate cilindric@ }i aceea}i vechi-
me sunt de dou@ ori mai mari, în ca-
zul catalizatoarelor Euro 2, dec$t cele
aplicate la Euro 3.

Cele mai mari sc@deri de taxe,
chiar de peste zece ori, vor fi aplicate
ma}inilor cu dot@ri Euro 1 }i celor non-
Euro, care au sc@zut }i datorit@ faptu-
lui c@ acestea au vechime foarte mare.

La capacitatea de 1.400 cmc,
ma}inile Euro 1, cu vechime de 12-
13 ani, vor avea o reducere a taxei
de la 3.606 euro la 508 euro, iar cele
de 14-15 ani, de la 3.606 euro la
323 euro.

În categoria de motorizare 1.400
- 1.600 cmc, taxa va fi redus@ de la

4.121 euro la 581 euro (12-13 ani)
}i de la 4.121 euro la 370 euro (14-
15 ani).

Pentru motoriz@ri între 1.600 }i
1.900 cmc, grila prevede o sc@dere
de la 4.894 euro la 1.024 euro (12-
13 ani) }i de la 4.894 euro la 652
euro (14-15 ani).

Reducerea taxei va fi aplicat@ }i
ma}inilor Euro 1 cu cilindree între
1.900 }i 2.000 cmc, de la 5.152 euro
la 1.078 euro (12-13 ani) }i de la
5.152 euro la 686 euro (14-15 ani).

Sc@deri mai mici au fost pro-
gramate pentru autovehiculele Euro 1
cu o capacitate de peste 3.100 de
cmc, pentru vechime de 12-13 ani
urm$nd ca taxa s@ fie redus@ de la
7.730 euro la 3.103 euro. Nivelul
aplicat pentru ma}ini cu vechime de
14-15 ani scade de la 7.730 euro la
1.975 euro.

Ma}inile non-Euro sunt diferen-
]iate pe dou@ clase de vechime, 15-
16 ani }i 20 -21 ani, dar nivelul
tax@rii este acela}i, diferen]ele fiind în
func]ie numai de capacitatea motoru-
lui. Pentru motoriz@ri de sub 1.400
cmc, taxa va coborî de nou@ ori, de
la 4.007 euro la 560 de euro. Auto-
vehiculele cu o capacitate între 1.400
- 1.600 cmc vor fi taxate cu 640 de

euro, fa]@ de 4.579 în prezent.
Taxa va fi sc@zut@ de la 5.438 euro
la 808 euro, în cazul ma}inilor non-
Euro, cu motoare de 1.600 - 1.900 cmc,
}i de la 8.589 euro la 1.501 euro, la
motoriz@ri de peste 3.000 cmc.

Noul sistem de calcul a fost tri-
mis Comisiei Europene, la începutul aces-
tei luni, }i ar putea suferi u}oare modi-
fic@ri, înainte de a fi aprobat de Guvern.

Ministrul Economiei }i Finan]elor,
Varujan Vosganian, i-a informat, mier-
curi, pe membrii guvernului, c@ modi-
fic@rile privind "taxa de poluare auto"
vor fi promovate în urm@toarea }edin-
]@ de guvern, iar procedura de infrin-
gement deschis@ de Comisia Euro-
pean@ va fi suspendat@ total, atunci
c$nd acestea vor fi aprobate de Par-
lament.

Ileana ILIE

Taxa auto - varianta nou@ (II)
Guvernul }i Comisia European@ au c@zut de acord asupra noii taxe auto a Rom$niei: cre}te semnificativ
taxa la ma}inile noi }i scade la cele second-hand.  Modific@rile vor intra în vigoare la 1 iulie, iar încas@rile
vor fi transferate de la bugetul de stat la Fondul de Mediu.


