
----

Anul 2008 se anun]@
un an de bilan], o
born@ în procesul de
cre}tere economic@ a
statelor din Europa de
Est. Pentru unele state
ciclul de cre}tere eco-
nomic@, început în anii
1999–2000, se apro-
prie de sfâr}it, pentru
altele deja acest ciclu
s-a încheiat }i statele

respective au intrat într-un proces de recesiu-
ne. Acest proces vine ca urmare a turbu-
len]elor interna]ionale din zona euro, unde pro-
cesele de cre}tere se opresc, pentru anii 2008
– 2009. Pentru multe state est europene, anul
2008 este înc@ unul de cre}tere puternic@,
printre care }i România, dar noul ciclu de
evolu]ie economic@ se întrevede pentru anul
2009. Prima concluzie a acestei evolu]ii ]ine
de leg@tura puternic@ existent@ între statele
europene. Ciclurile de evolu]ie din Vest au
efecte imediate în Est. Diminuarea ritmului de
cre}tere în zona euro, sc@derea cererii }i
chiar recesiune au efecte puternice asupra
economiilor noilor state membre. Dac@ state
ca Marea Britanie, Spania sau Fran]a pot
conta în constituirea produsului lor inten brut
pe cererea intern@  - fie c@ este vorba de
consum fie de pia]a imobiliar@ – statele est
europene nu pot miza pe consum din resur-
se proprii pentru accelerarea cre}terii. 
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„Atrage-i pe to]i pro}tii
de partea ta }i po]i fi ales
oriunde”

Frank Dane

c my b

c my b

continuare ^n pagina 7

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Plou@ }i ninge peste ]ar@ cu daruri electorale împ@r]ite de Mo}i
Cr@ciuni intempestivi, costuma]i în portocaliu sau ro}u sau galben,
care par hot@râ]i s@-i fac@ pe români s@-}i schimbe tradi]ionala lun@
a cadourilor din decembrie, în noiembrie. Desaga cea mai înc@p@toare
}i bogat@ este, fire}te, cea guvernamental@. Printre dou@ suspine de
operet@ }i o trimitere firav@ la spectrul crizei financiare interna]ionale,
guvernul nu ezit@ s@ d@ruiasc@ cu stânga }i cu dreapta, promi]ând
pân@ }i binecunoscuta blan@ a ursului din p@dure.

A debutat cu dublarea punctului de pensie, era cât pe ce s@ ne
m@reasc@ salariile cu 50 la sut@, a anulat dintr-un condei taxa de
mediu pentru to]i cei ce viseaz@ la un autoturism nou.
{i inspira]ia debordant@ a f@c@torilor de minuni nu se opre}te aici,
pentru c@ în sacul Mo}ului mai zac }i alte surprize ame]itoare: vom
avea cele mai mici taxe }i impozite din Europa, contribu]iile la asi -
gur@rile sociale se vor reduce cu 10 procente, persoanele fizice }i
juridice nerestante la buget vor primi un bonus fiscal de 5 la sut@
din valoarea impozitelor, vor fi scutite de la impozitare dividendele
reinvestite sau investite în noi firme, se vor crea 100.000 de noi locuri
de munc@, iar patronii vor primi câte 1.000 de euro pentru fiecare
}omer angajat în „parohia” lor, se vor aloca 220 milioane de euro
pentru construc]ia de locuin]e sociale.

[ar@ trist@, plin@ de umor…

PUNCTUL 
PE EUROPA

Iarna ne ^mbrac@ ^n alb }i nostalgie

Dan SUCIU

Emil DAVID
“Primus in orbe deos fecit timor”
Statius, “Tebaida”

Decupaj “clasic” sub semnul întreb@rii
...În mod tradi]ional, anali}tii economici decupeaz@ deceniul

1921-1930 în patru tran}e: a) boom-ul din perioada imediat@
încheierii primului mare carnagiu mondial; b) criza de “reconver-
sie” de dup@ 1921, “mergând” pân@ spre 1923; c) o perioad@
de prosperitate, ce se întinde pân@ în 1929; d) marea criz@ eco-
nomic@ mondial@ ce a debutat în octombrie 1929, pân@ în 1933.
Cel mai adesea, abordând aceste etape sunt disociate aspectele
monetare (datorii }i pl@]i interna]ionale) de cele economice (pro-
tec]ie, schimburi comerciale), pentru fiecare dintre ele realizân-
du-se examin@ri separate. 
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Imaginea s@pt@m$nii 2008, sf$r}itul ciclului
de aur de cre}tere 

est-european@

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 4-5

Cataclisme economice care zguduie lumea (II)
- genez@, evolu]ii, pronosticuri -

masterand Mirela Maria NEGRIL~

Câteva coordonate privind apari]ia 
}i evolu]ia capitalului (II)
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masterand Constan]a G#[~ 

Evolu]ii ale procesului de integrare }i 
globalizare (II)
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George Soros:    De la criza 
capitalismului global la criza

creditelor ipotecare
”Nu ve]i în]elege niciodat@ sistemul
globaliz@rii sau prima pagin@ a
ziarelor de diminea]@, dac@ nu ve]i
privi totul ca pe o complex@ inter-
ac]iune între trei actori: statele în
lupt@ cu statele, statele în lupt@ cu
superpie]ele }i superpie]ele în lupt@
cu indivizii superputernici” - Thomas
Friedman, ”Lexus }i m@slinul”,
Cine sunt indivizii ”superputernici”
despre care vorbe}te Friedman? Sunt
cei care fac regulile jocului }i care,
dac@ ar fi s@-i ascult@m pe

sus]in@torii teoriei conspira]iei, fac }i desfac i]ele acestui sat
global, cu scopul unic de a se îmbog@]i? Sunt cei care pun
um@rul la construc]ia unei lumi mai bune, cu riscul de a-i
sup@ra pe mai marii vremii cu adev@rurile rostite? Indiferent care
le este scopul, indiferent care este opinia noastr@ personal@,
ace}tia sunt cei c@tre care ne îndrept@m întreb@rile, în perioa -
dele de mari fr@mânt@ri economice. continuare ^n pagina 8

George Soros

“Luna cadourilor”

dr. Silvia M~RGINEAN

continuare ^n pag. 3

„Moned@ }i credit”

masterand Claudia I. CURSEU

C$teva coordonate ale procesului de integrare }i
globalizare (I)
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Nout@]i editoriale pag. 3

Magdalena ILIU[ Emilia CRI{AN

Laurea]ii sibieni ai Olimpiadei Na]ionale a Studen]ilor
Economi}ti. “Argint” pentru Emilia Cri}an }i Magdalena

Iliu] de la Facultatea de {tiin]e Economice a ULBS.
%n pagina a 2-a v@ prezent@m sinteza lucr@rii premiate.
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“ O carte bun@ reprezin@ arta unui om, în
vreme ce natura este arta lui Dumnezeu”

Grupul Interguvernamental de Exper]i în
Evolu]ia Climei (eng. IPCC-
Intergovernmental Panel on Climate Change)
afirma urm@toarele: “înc@lzirea sistemului cli-
matic este precis@ datorit@: cre}terii tempe -
raturi medii, topirii pe suprafe]e tot mai mari
a ghe]arilor si cre}terii neîncetate a nivelului
m@rii.. Mai mult, IPCC a explicat: “multe din
cre}terile observate înc@ de la mijlocul seco -
lului XX-lea ,ale temperatuii globale, sunt din
cauza cre}terii concentra]iei gazelor cu efect
de ser@ (GHG – greenhouse gases); contin-
uarea în acest ritm va cauza multe
schimb@ri dramatice în climatul secolului al
XXI-lea “
În fa]a acestor lucruri, a ap@rut un nou con-
cept, care dore}te s@ influen]eze pozitiv
economia }i stabilitatea viitorului, vorbim tot
mai adesea despre dezvoltare durabil@/
sustenabil@. 
Dezvoltarea durabil@ înseamn@: “îndeplinirea
nevoilor genera]iei prezente f@r@ a compro-
mite }ansa  genera]iilor viitoare de a-}i
îndeplini nevoile lor”. Prin urmare, “dez-
voltarea durabil@ se caracterizeaz@ prin: via-
bilitatea economic@ }i social@, justi]ie social@,
asigurarea echilibrului spiritual }i al diver-
sit@]ii sociale”. Prioritatea absolut@ si
ra]iunea de a fi a oric@rei dezvolt@ri o
reprezint@ omul. 
Totu}i, îngrijorarea de]ine o latur@ crescând@
... chiar dac@ emisiile de gaze cu efect de
ser@ vor putea fi reduse ast@zi, cre}terea
nivelului temperaturii }i impactul acesteia
vor contiuna multe decenii. Chiar dac@
]intele privind înc@lzirea global@ vor putea fi
atinse, aceasta deja a reu}it s@ impun@ un
nou model de dezvoltare economic@, c@ruia
]@rile lumii trebuie s@ se adapteze. Cel mai
grav afectate sunt ]@rile lumii a treia, ]@rile
care au de trecut un prag al s@r@ciei, stând
în fa]a lui decenii întregi }i sim]indu-se inca-
pabile de a face pasul. Noile dimensiuni cli-
matice vor ad@uga în plus mul]i centimetri
pragului s@r@ciei, f@cându-l }i mai înalt.
Ast@zi, suntem în situa]ia de a asculta }i
de a urm@ri avertismente sumbre cu privire
la posibilitatea unei catastrofe, cea mai dis-
trug@toare din toat@ istoria omenirii: o criz@
ecologic@ global@, care se adânce}te }i
devine, foarte repede, mai periculoas@ decât
tot ce am înfruntat pân@ acum. {i, totu}i,
aceste avertismente limpezi sunt întâmpinate
cu orbirea cauzat@ de lipsa în]elegerii
situa]iei globale de c@tre genera]ia prezent@. 

2. Dezvoltare durabil@. 
Principalii pa}i spre o nou@ lume.

2.1. Conferin]a Na]iunilor Unite cu privire la
mediul natural }i uman, Stockholm, 16 Iunie
1972
La aceast@ conferin]@ “s-a încercat îmbina-
rea celor dou@ tendin]e de cre}tere-dez-
voltare economic@ }i protejarea mediului
natural. Astfel, a luat na}tere conceptul de
ecodezvoltare. Modelul acesta de dezvoltare,
propus de Ignacy Sachs }i Maurice Strong,
se bazeaz@ pe managementul eficient al
resurselor naturale, finalitatea constând în
compatibilizarea dezvolt@rii economice cu
pruden]a ecologic@ }i echitatea social@. Cele
patru direc]ii propuse la aceasta conferin]@
sunt: controlul asupra consumului de
resurse; utilizarea de tehnologii nepoluante
}i controlul reziduurilor toxice; rea}ezarea
locului activit@]ii economice; adaptarea con-
sumului la constrângerile sociale }i de
mediu - regândirea raportului nevoi/cerin]e.” 
2.2. Raportul Brundtland
Acest raport a fost cel ce a dat, propriu-zis,
na}tere conceptului de dezvoltare durabil@.
În cea mai mare parte, conceptul formuleaz@
numai finalitatea spre care trebuie s@ se
tind@. Ideea de baz@ care eman@ din acest
raport este avertismentul cu privire la lim-
itele pe care le au modelele actuale de dez-
voltare. Comisia Mondial@ pentru Mediu si
Dezvoltare în anul 1992 aduce o precizare
}i anume: “dezvoltarea durabil@ este con-
ceput@ ...ca un nou drum spre dezvoltare,
care s@ sus]in@  progresul uman...pentru
întreaga planet@ }i pentru un viitor
îndep@rtat”
2.3.Rio de Janeiro - Conferin]a Na]iunilor
Unite privind Mediul }i Dezvoltarea
Aceasta conferint@ s-a desf@}urat la Rio de
Janeiro (Brazilia, America de Sud) în perioa-
da 3-14 Iunie 1992, fiind o
ad@ugare/prelungire a Conferin]ei Na]iunilor
Unite privind Mediul Uman de la Stockholm
din 16 Iunie 1972. 
“Cu dorin]a de a restabili un nou }i echitabil
parteneriat global, prin creearea unor noi
nivele de cooperare între: state - sectoarele

principale ale economiei – oameni, liderii
Na]iunilor Unite au stabilit 27 de principii.
Aceast@ conferin]@ a consacrat definitiv con-
ceptul de dezvoltare durabil@ }i a adoptat
Agenda 21.
Principiul 1: Fiin]a uman@ este în centrul
problemei legate de dezvoltare durabil@, fiind
“condamnat@” la tr@irea unei vie]i productive
si s@n@toase în comuniune cu natura. Pe de
alt@ parte, statele au dreptul suveran de a
exploata resursele proprii, îndeplinind politi-
cile legate de dezvoltare }i mediu }i asigu -
rându-se c@ activit@]ile lor nu au repercursi-
uni asupra mediului înconjur@tor. Statele tre-
buie s@ coopereze în spiritul unui partener-
iat global pentru a conserva, proteja }i
restaura s@n@tatea }i integritatea ecosis-
temelor (principiul 7), pentru a atinge un
nivel ridicat al dezvolt@rii }i o mai mare cali -
tate a vie]ii pentru to]i oamenii, statele tre-
buie s@ reduc@ }i s@ elimine modelele
nesustenabile a produc]iei }i a consumului
}i s@ promoveze politici adecvate (principiul
8), autorit@]iile na]ionale trebuie s@ se
str@duiasc@ s@ promoveze internalizarea cos-
turilor legate de mediu folosind instrumente
economice(principiul 16), popula]ia trebuie
s@ coopereze în buna în]elegere }i într-un
spirit al parteneriatului pentru îndeplinirea
principiilor tratate în aceast@ declara]ie (prin-
cipiul 27).”
2.4. Protocolul de la Kyoto
Este un acord interna]ional privind mediul.
Acesta s-a încheiat în Japonia, 11 decem-
brie 1997, ratificat de c@tre 160 de ]@ri dez-
voltate. “Documentul impune ]@rilor puternic
industrializate s@ mic}oreze emisia de dio xid
de carbon cu 6-8 &, pân@ in perioada 2008
– 2012, raportat la nivelul anilor 1990, în
vederea atingerii obiectivului de stabilizare a
concentra]iei gazelor atmosferice vinovate de
efectul de ser@ }i de înc@lzirea P@mântului.” 
Pentru a intra în vigoare, trebuia s@ fie rati -
ficat de cel pu]in 55 de na]iuni (condi]ie deja
îndeplinit@), care s@ produc@ 55& din emisi-
ile globale de dioxid de carbon. Aceast@
ultim@ condi]ie a fost îndeplinit@ în 2004,
prin ratificarea de c@tre Rusia a protocolului. 
2.5. Summit-ul P@mântului: Johannesburg
26 august – 4 septembrie 2000

Deficien]a sistemului de tratare a dez-
volt@rii durabile reflect@ împortivirea continu@
a guvernelor statelor, când vine vorba de a
mixa/integra dimensiunile economice cu cele
legate de mediul înconjur@tor.
“Alarmele sun@ peste tot }i, dac@ le d@m
ascultare, putem stopa tendin]ele actuale”, a
declarat Sectretarul General al Summit-ului,
Nitin Desai. “Îns@, avem nevoie de voin]a
politic@ de a rezolva aceste probleme.
Trebuie s@ adopt@m m@suri practice }i tre-
buie s@ incheiem parteneriate prin care s@
atragem resursele financiare necesare.”
Summit-ul de la Johannesburg reprezint@
trecerea de la concepte la ac]iuni. Ageda 21
– planul de ac]iune al Summit-ului
P@mântului de la Rio- r@mâne un important
ghid pe termen lung pentru dezvoltarea
planetei }i locuitorilor acesteia. Guvernele }i-
au dat acordul asupra urm@toarelor proble -
me: reducerea num@rului uria} de oameni
care nu au acces la ap@ curat@ }i la salubri-
tate, sporirea accesului la servicii moderne
de energie, cum ar fi electricitatea; asigu-
rarea de servicii medicale tuturor, inclusiv
prin îmbun@t@]irea accesului la medicamente
de baz@, servicii de imunizare; Guvernele au
convenit s@ î}i duc@ la indeplinire angaja-
mentele de a sus]ine Fondul Global de lupt@
împotriva SIDA; protejarea }i administrarea
resurselor marine prin aplicarea unei
abord@ri din punct de vedere ecosistemic a
resurselor marine }i a dezvolt@rii culturii
acvatice.”
Conferin]a Organiza]iei Na]iunilor Unite de la
Rio de Janeiro, 1992 este considerat@ în
prezent ca un moment definitoriu în lupta
pentru dezvoltarea durabil@. Evenimentul de
la Rio a lansat Conven]ia asupra
Biodiversit@]ii }i Conven]ia Cadru asupra
Schimb@rilor Climatice, în timp ce la
Conferin]a de la Johannesburg 2002 a fost
direc]ionat@ c@tre ac]iune practic@. Crucial@
pentru dezvoltarea durabil@ este folosirea
energiei durabile.
2.6. Summit-ul privind Dezvoltarea Durabil@
de la Delhi, 7-9 februarie 2008
În cadrul temelor centrale care au fost
dezb@tute la acest Summit se înscriu:
impactul fizic }i socio-economic al
schimb@rilor climatice; adaptarea la acestea
}i dezvoltarea durabil@; implementarea
tehnologiilor pentru evitarea  înc@lzirii globa -
le; avertizarea publicului, implicarea tuturor
participan]ilor (guverne, ONG-uri, lumea
afacerilor) în acest proces.  
În discursul de inaugurare, primul ministru
al Indiei, dr. Manmohan a expus situa]ia

actual@ a Indiei. A promis c@ emisiile de car-
bon/cap de locuitor ale Indiei nu vor dep@}i
media emisiilor de carbon/ cap de locuitor
a ]@rilor dezvoltate, deoarece se vor lua
m@suri în acest sens..
2.7. Modalit@]i prin care dezvoltarea durabil@
r@spunde }i rezolv@ problemele acute ale
umanit@]ii
În cei 30 de ani care s-au scurs de la
Stockholm pân@ la Johannesburg, cele 2
miliarde de oameni care s-au ad@ugat la
popula]ia lumii au fost înso]ite }i de sporuri
calitative, precum înjum@t@]irea mortalit@]ii
infantile, reducerea analfabetismului printre
adul]i. 
Într-o lume confruntat@ cu probleme din ce
în ce mai complexe, se impune proiectarea
}i abordarea externalit@]ilor – respectiv acele
fenomene }i procese, în spe]@ din sfera
mediului de via]@, care “sc@pau” func]ion@rii
pie]ei }i ale c@ror efecte degradante nu erau
în niciun fel surprinse de calculele econom-
ice fundamentale.
Într-un mediu nereglementat, firmele vor
determina cel mai profitabil nivel de poluare,
pornind de la premisa c@ beneficiul margi -
nal privat, datorat reducerii polu@rii, trebuie
s@ fie egal cu costul marginal al reducerii
polu@rii. Când poluarea este semnificativ@,
echilibrul privat, va determina niveluri înalte
de poluare }i un efort prea redus de elim-
inare a acesteia.

3.O u}@ deschis@, priveli}tea lumii contem-
porane

“Reac]ii tot mai dure ale Terrei, ale fizicii,
chimiei }i biologiei sale, se resfrâng asupra
umanit@]ii }i nevoilor ei. Deoarece rela]iile
dintre om }i mediu au fost excomunicate în
modul cel mai ciudat din sfera rela]iilor de
pia]@; s-a ajuns la poluare masiv@,
supraînc@lzirea Terrei, apari]ia unor cata-
clisme într-un num@r tot mai mare fa]@ de
trecut, resursele de baz@ utilizate în dez-
voltare ajungând aproape de punctul de
epuizare. “
3.1. Ac]iuni întreprinse de c@tre statele lumii,
^n vederea atenu@rii crizei ecologice
SUA si emisiile de gaze cu efect de ser@
La sfâr}itul anului 2007, reprezentan]ii
Statelor Unite ale Americii s-au al@turat celor
191 de participan]i la Conven]ia- Cadru a
ONU pentru Schimb@rile Climatice ( UNFC-
CC) de la Bali, Indonezia, elabor@nd o “Foaie
de parcurs de la Bali”, prin care se oblig@
ca pân@ in 2009, s@ se creioneze un acord
privind un nou cadru global pentru
schimb@rile climatice.
“Ambasadorul SUA de la Bucure}ti, Nicholas
F. Taubman, afirma c@ SUA are zeci de pro-
grame pentru reducerea polu@rii, acestea
con]in : programe obligatorii de voluntariat;
de asemenea, s-au alocat 37 miliarde pen-
tru a contribui la dezvoltarea }i derularea
unor tehnologii inovatoare de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de ser@,
permi]ând în acela}i timp, dezvoltarea, eco-
nomic@.”
UE-15 ^n ]inta Protocolului de la Kyoto
Am decis s@ ne raport@m la UE-15 }i nu la
UE-27, deoarece atunci când s-a semnat
Protocolul de la Kyoto, în Uniunea
European@ erau doar 15 state. 
În general, cercet@rile demonstreaz@ c@ UE-
15 (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda,
Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania,
Suedia, Marea Britanie) poate s@ î}i reduc@
emisiile cu mai mult de 11&, acest lucru
fiind posibil prin combinarea politicilor }i
m@surilor interne. Datele arat@ faptul c@
]@rile apar]inând grupului UE-15 împ@rt@}esc
o ]int@ comun@ a Protocolului de la Kyoto,
atingând o reducere a emisiilor cu 2,7&, din
2006 pân@ în prezent, }i se a}teapt@ c@
acestea s@ fie reduse pân@ la 3,6& în 2010. 
Cu toate c@ emisiile au un  trend în sc@dere
pân@ în 2020, în cadrul UE-27, s-a propus
înlocuirea energiei clasice cu energie rege -
nerabil@ în propor]ie de 20&. Reducerea de
20& (fa]@ de 1990) girat@ de c@tre liderii
europeni în 2007 va fi prea pu]in@ pân@
când nu se implementeaz@ m@suri supli-
mentare, ca de exemplu: “îndep@rtarea
obstacolelor inutile din calea dezvolt@rii de
energii regenerabile, sc@derea emisiilor cu
600-900 milioane de tone CO2 / an pân@ în
2020.”
3.2. România }i procesul de dezvoltare
durabil@
De}i cândva era considerat@ “grânarul
Europei”, România secolului XXI import@
aproape 60& din produsele agricole. Pân@
}i sare import@ ]ara mun]ilor de sare! 
România este o ]ar@ care consum@ mai
mult@ energie decât media european@: în
valoare de 4 miliarde dolari/an. În privin]a

folosirii resurselor naturale, ]ara noastr@,
deocamdat@. nu a dezvoltat un program de
management al acestora, avem nevoie de
speciali}ti în acest domeniu relativ nou, al
dezvolt@rii durabile. 
Noi consider@m c@, în cadrul acestei
Strategii de Dezvoltare Durabil@, nu se
pomene}te nimic despre îmbun@t@]irea sec-
torului cercetare-dezvoltare, despre inova]ii
în domeniul tehnologic pentru a realiza pro-
duse ecologice. Pentru a deveni competitiv@,
România trebuie s@ se ^}i dezvolte o indus-
trie puternic@. Trebuie s@ ne adapt@m la
aceasta epoc@ informa]ional@ }i noi consi -
der@m c@ cel mai simplu, sigur mod de a
realiza acest lucru, este s@ investim in
“materia cenu}ie româneasc@”, care din
p@cate, este o resurs@ neexploatat@ eficient.
Cum putem investi ^n materia cenu}ie?
Foarte simplu: dezvoltând sistemul de
învâ]@mânt, care, din p@cate, are lacune
mari. Cu to]ii ne dorim un viitor mai bun;
noi consider@m c@ acum a venit momentul
schimb@rii. Dup@ cum spunea Mahatma
Gandhi:“Fii tu însu]i schimbarea pe care o
dore}ti lumii”, schimbarea începe de la noi
în}ine, trebuie s@ c@utam drumul care duce
înspre sufletul nostru, drum pe care l-am
neglijat demult. Noi dorim mereu ca ceilal]i
s@ se schimbe, în timp ce noi s@ nu ne
schimb@m deloc.
3.3. Criza economic@ }i criza mediului
În prezent, ne confrunt@m cu o criz@ finan-
ciar@, fiind cea mai grav@ dup@ Marea Criz@
a anilor ’30. Consider@m c@, acum, cele
dou@ crize merg impreun@. Guvernele lumii
încearc@ s@ fac@ fa]@ acestora. Riscul
înc@lzirii globale este mai mare decât criza
financiar@ de acum. Consecin]ele ignor@rii
schimb@riilor climatice vor fi mult mai mari
decât consecin]ele ignor@rii riscurilor din sis-
temul financiar, a spus Nicholas Stern, fos-
tul economist al Trezoreriei britanice. [@rile
nu trebuie s@ foloseasc@ depresiunea eco-
nomic@ ca un motiv pentru întârzierea
împlinirii celor de mai sus. 
Sus]in@torii tehnologiilor extreme propun
solu]ii pentru diminuarea înc@lzirii globale,
printre acestea se înscriu urmatoarele:
doresc s@ efectueze anumite teste, prin
ad@ugarea prafului de fier în ocean, pentru
a stimula cre}terea algelor, aceste alge cresc
absorbând dioxidul de carbon din aer. Cel
mai devreme în ianuarie 2010, vor s@
testeze acesta, }i va costa aproximativ 15-
20 milioane. Dac@ se va solda cu un efect
pozitiv, atunci va fi cea mai ieftin@ cale de
combatere a înc@lzirii globale. Una dintre
obiec]ii este c@ dioxidul de carbon face apa
mult mai acid@ }i poate s@ afecteze anumite
specii marine (crabi, homari), putând chiar
s@ le distrug@. Alt@ idee ar fi împr@}tiind în
aer un fum con]inând particule micu]e de
poluan]i, pentru a întuneca lumina solar@,
sau chiar s@ realizeze o barier@ metalic@ în
spa]iu, prin 100 de lans@ri de navete
spa]iale, pentru a devia razele solare.Ei se
îndreapt@ c@tre anumite grani]e, unde nu le
este locul, în timp ce omenirea se t@v@le}te
în recesiune economic@. Câ]iva guvernatori
g@sesc mult mai ieftin@ }i atractiv@ ingine -
ria-geo (geo-engineering), comparativ cu
reducerea emisiilor de carbon. Ei nu pot s@
prevad@ consecin]ele acestor fapte.

4. Considera]ii personale privind inc@lzirea
global@.

Dup@ cele afirmate anterior, noi cre-
dem c@ omenirea se afl@ la un punct de
cotitur@ foarte important. Trebuie s@ ne deci-
dem dac@ dorim s@ oferim copiilor no}tri o
planet@ curat@, sau s@ continu@m s@ o
exploat@m, a}a cum am f@cut pân@ acum,
l@sând descenden]ilor un mediu poluat.  
Dar, r@spunsul la întrebarea: “Cum am putea
s@ satisfacem cererea popula]iei, care este în
cre}tere, f@r@ s@ distrugem natura?” este
greu de dat, ne referim la unul plauzibil.
Modelul actual economic este bazat pe pro-
duc]ie }i consum excesiv de resurse nere-
generabile, începând s@ nu mai dea rezul-
tate. Realitatea confirm@ aceasta, eviden]iind
dou@ consecin]e majore: diminuarea irevoca-
bil@ a resurselor }i poluarea excesiv@ a
mediului. Tot consumând, unde mai depo -
zit@m resturile, de}eurile? Oricum, “în curtea
din spate” (în natur@) nu le mai putem
depozita, deoarece este deja plin@. Ea îns@}i
natura încearc@ s@ ne explice c@ nu se mai
poate continua a}a. Trebuie sa valorific@m
de}eurile prin prelucrare. Cele trei cuvinte
trebuie scrise cu litere de aur: reduce,
refolose}te, recicleaz@. 
Consider@m c@ o solu]ie ar fi adoptarea unui
nou model de cre}tere economic@: cel bazat
pe economisire de resurse, dar în acela}i
timp s@ încurajeze produc]ia }i consumul de

bunuri ecologice. Trebuie s@ încerc@m s@
economisim cât mai mult }i atunci nu s-ar
mai consuma nici a}a de multe resurse,
într-un interval scurt de timp. Companiile ar
trebui s@ realizeze produse care au o dura-
bilitate mult mai mare, s@ fie compatibile
nevoilor de acum, dar intervalul de utilizare
al lor s@ fie unul mai lung }i nu în ultimul
rând s@ nu influen]eze negativ mediul. Ciclul
de via]@ al unui produs de larg consum, în
zilele noastre, este destul de scurt. În noul
model economic pe care noi îl propunem,
ciclul de via]@ al unui produs trebuie s@ fie
cât mai lung posibil. Deteriorarea moral@ a
acestuia trebuie s@ întârzie.
Publicitatea încurajeaz@ consumul, peste tot
întâlnim reclame care ne incint@ sim]urile,
dezvoltându-ne nevoile. Multe din nevoile
prezente ale popula]iei sunt “nevoi artifi-
ciale”, adic@ nu sunt neap@rat necesare.
Economisirea este un alt mod de sporire a
avu]iei unei ]@ri. Este imperios pentru o ]ar@
s@ î}i dezvolte o politic@ de
economisire/conservare a resurselor. Dac@
nu începem de acum, ne vom trezi când e
prea târziu, dorind s@ economisim }i s@ nu
mai avem ce. Previziunile au o not@
sumbr@.
Ca o solu]ie la problemele discutate, ar tre-
bui aplicat@ cât mai curând teoria dreptului
personal de proprietate asupra resurselor de
mediu. Adev@rata problem@ a resurselor na -
turale este una de utilizare, accesibilitate }i
economisire. Ca în orice societate }i
economie, dreptul exclusiv personal îl face
pe om, s@ administreze chibzuit resursele pe
care le de]ine }i s@ le aprecieze la adev@rata
lor valoare, folosindu-le productiv.
Proprietatea tuturor este proprietatea
nim@nui. Un mare adev@r al zilelor noastre,
dar care poate fi înlocuit, dac@ resurselor de
mediu li se va atribui o valoare, un pre] cât
mai apropiat de realitate. 
Lumea contemporan@ tr@ie}te un paradox
continuu. Progresul atins ast@zi a adus cu
sine avantajele tehnlogiei, pe de o parte, iar
pe de alt@ parte a produs efecte secundare
care nu fuseser@ anticipate. Al Gore, fostul
vicepre}edinte al Statelor Unite ale Americii,
în cartea sa, intitulat@ “Un adev@r incomod”,
explic@ foarte bine, combina]ia societ@]iilor
(industrial@ }i informa]ional@), aceasta
aducând multe consecin]e nefaste.
“Obiceiuri vechi+Tehnologie veche = Conse -
cin]e previzibile.
Obiceiuri vechi+Tehnologie nou@=Conse cin ]e
profund diferite. 
Iat@ un exemplu menit s@ ilustreze aceste
formule. R@zboiul este un vechi n@rav al
omenirii. Urm@rile r@zboiului practicat cu
vechea tehnologie a suli]elor }i s@biilor,
pu}tilor }i s@ge]ilor erau teribile, dar previ -
zibile. În 1945, îns@, noutatea absolut@,
reprezentat@ de armele nucleare a facut ca
ecua]ia s@ se schimbe cu totul.”
Consider@m absolut necesar ca guvernele
s@ adopte legi, prin care s@ internalizeze
externalit@]ile, s@ ac]ioneze în sensul evit@rii
degrad@rii mediului. În acest sens, dorim s@
amintim aici despre Simon Kuzents. Acesta,
în cartea sa “Modern Economic Growth”,
eviden]iaz@ rela]ia dintre nivelul dezvolt@rii
economice (m@surat@ prin nivelul P.I.B/
locuitor) }i gradul de deteriorare al mediu-
lui ambiant (exprimat prin nivelul emisiilor
poluante etc ) poate fi descris@ cu ajutorul
unei curbe cu alura de tip U inversat,
cunoscut@ }i sub denumirea de curba de tip
Kuzents, tendin]a descris@ nu este automat@,
ci este rezultatul a doi factori: interven]ia
autorit@]iilor publice prin diferite mecanisme
}i r@spunsul poluatorilor la stimulentele }i
constrângerile ap@rute. Toate problemele
noastre încep de la sistemul nostru de
gândire. Mul]i consider@, într-un mod fals,
c@ avem de ales între economie }i mediu,
pentru a rezolva problema înc@lzirii globale.
Ei simbolizeaz@ aceasta printr-o balan]@ de
mod@ veche, pe unul din talere aflându-se
lingouri de aur, care simbolizeaz@ bog@]ia }i
succesul economic, iar pe cel@lalt întreaga,
planet@. De fapt, noi nu suntem pu}i în fa]a
acestei alegeri, deoarece: mai întâi, dac@
P@mântul este distrus, nu mai avem cum s@
ne bucur@m de lingouri, mai apoi, dac@
ac]ion@m eficient, vom avea mai multe opor-
tunit@]i de dezvoltare durabil@.
Dezvoltarea durabil@ se rezum@ la rezolvarea
urm@toarei inegalit@]i:

limO2 + limCO2 + limR =/ dezastrul Planetei

O2→poluare CO2→∞→R→0
În opinia noastr@, aceasta este o condi]ie
sine qua non pentru genera]ia viitoare. 

Ruta: Rio de Janeiro – Johannesburg – Delhi, spre dezvoltarea durabil@ a Terrei
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[ar@ trist@, plin@ de umor…
urmare din pag.1

Al]i Mo}i Cr@ciuni, alte daruri
n@stru}nice: unii vin cu 500 de mil-
ioane de euro cadou pentru între-
prinderile mici }i mijlocii }i cu 3 mil-
iarde de euro ajutoare de stat pentru
investitorii str@ini, al]ii promit amnistia
financiar@ pentru to]i datornicii la buge-
tul de stat, sunt }i dintre aceia care
d@ruiesc cea de-a 13-a pensie pentru
numero}ii pensionari ai Româ niei sau
chiar o lege care s@-i oblige pe anga-
jatori s@ gireze creditele imobiliare ale
angaja]ilor care nu înde plinesc condi]iile
impuse de b@nci.

S@ ne oprim aici? Nu putem pur
}i simplu pentru c@ vedem cum
d@rnicia d@ în clocot chiar }i atunci
când vine vorba de ademenirea omului
simplu, tr@itor într-un nec@jit aparta-
ment de bloc sau trec@tor pe str@zile
cârpite din urbea natal@. Am fost, abso-
lut întâmpl@tor, într-un or@}el din estul
]@rii, martor la o secven]@ în care, cu
o s@pt@mân@ înaintea începerii oficiale a
campaniei electorale, Mo} Cr@ciun a
venit travestit într-o tân@r@ locvace }i
blond@ pe deasupra, sunând la u}ile a
dou@ pensionare octogenare pentru a le
invita în autocarul luxos care le a}tep ta
la scara blocului preg@tit s@ le duc@
într-o rait@ gratuit@ pe la o m@n@stire
celebr@. {i a}a, ca un aperitiv la escapa-
da turistico – religioas@, blonda
cr@ciuni]@ le-a pus în bra]e b@trânelor
uluite câte o g@in@ dolofan@ ambalat@ în
pungi din care le zâmbea poza candi-
datului la un post de senator în colegiul
electoral cu pricina.

Ce s@ mai vorbim de avalan}a de
g@le]i }i cizme, de pixuri }i brichete, de
tricouri }i fulare, de dulciuri }i deodor-
ante pictate în culorile }i cu chipurile
celor ce jinduiesc la votul nostru pen-
tru mai – binele lor vreme de patru ani.
{i ne vom mai întâlni, la timpul cuven-
it, cu mireasma miilor de gr@tare cu
fripturi }i mititei, stropite din bel}ug cu
]uica }i berea electoral@.

Unii a}eaz@ toate aceste tertipuri

negustore}ti sub numele de poman@
electoral@. Al]ii prefer@ titulatura mai
neao}@ de mit@ electoral@. C-o fi
poman@,  c-o fi mit@, românul des-
curc@re] zice un evlavios „fie primit” }i
le trece în cont cu aceea}i osârdie cu
care se a}eaz@ la cozile din fa]a
chio}curilor care vând ziare dimpreun@
cu CD-uri }i c@r]i gratuite, sau se
bulucesc la u}ile supermarketurilor în
sfânta zi de inaugurare }i pre]uri
promo]ionale.

S@ ne mir@m c@, azi, ame]i]i de
acest bâlci al de}ert@ciunilor, românii
cred }i nu prea în criz@ }i recesiune?
Într-adev@r, un studiu de ultim@ or@ a
unei prestigioase companii europene de
cercetare de pia]@ demonstreaz@ c@
românii sunt în ansamblu impasibili în
fa]a crizei financiare cu care se con-
frunt@ restul lumii. Mai mult de
jum@tate sunt convin}i c@ nici m@car
nu travers@m o perioad@ de recesiune,
iar cei care recunosc totu}i existen]a
unor tulbur@ri economice spun c@ aces-
tea nu se pot prelungi pe mai mult de

un an de zile. Concret, potrivit studiu-
lui men]ionat, în vreme ce 70 la sut@
din austrieci }i 65 la sut@ din germani
se arat@ cople}i]i de spectrul crizei
globale pân@ întratât încât ar fi dispu}i
s@-}i ajusteze drastic bugetul de chel-
tuieli familiale, doar 16 la sut@ dintre
români declar@ c@ ar opta pentru
dr@muirea co}ului zilnic de cump@r@turi.
Suntem ultima ]ar@ din 52 de state
analizate în care consumatorii ar fi
dispu}i s@ cumpere alimente mai ieftine
în caz de criz@ financiar@ }i aceasta în
condi]iile în care cheltuielile cu ali-
mentele, b@uturile }i produsele de larg
consum ating circa 80 la sut@ din
bugetul destinat cump@r@turilor al unei
familii din România!

„Românii – conchid realizatorii
studiului de pia]@ – nu simt deocam-
dat@ nevoia s@-}i ajusteze stilul de via]@
sau nivelul de consum la criza eco-
nomic@ global@, sim]indu-se înc@ pe
valul expansiunii economice din ultima
vreme”. Nu-i oare aceasta consecin]a
de un haz amar a freneziei irespons-

abile cu care politicienii no}tri vând imag-
ini prefabricate ale unei ]@ri care }i-a f@cut
politic@ de stat din populism }i prostie cu
premeditare”

Nu recunoa}tem criza, dar lans@m
în eter programe anticriz@ în care numai
de cump@tare }i austeritate nu poate fi
vorba. Povestim despre m@suri anticriz@
dar nu ne întreb@m dac@ avem banii
necesari pentru a le aplica. Problema e
c@, în s@r@cia în care se zbate România,
banii, atâ]ia câ]i sunt, cap@t@ alte desti-
na]ii decât cele pe care le-ar reclama
redresarea economic@. Exact atunci când
nu trebuie, ei se îndreapt@ spre campa-
nia electoral@. Legea zice c@ un candidat
la deput@]ie are dreptul la un plafon
maxim de cheltuieli electorale de 50.000
de euro. În realitate, suma cheltuit@ într-
o asemenea campanie este mult mai
mare dac@ ]inem seama }i de dona]iile
de care beneficiaz@ poten]ialii parlamen-
tari, sursele r@mânând aici cel mai ade-
sea strict confiden]iale. În orice caz,
Institutul de Politici Publice estima recent
c@, la nivelul întregii ]@ri, cheltuielile can-

dida]ilor din toate colegiile electorale
dep@}esc lejer 100 de milioane de euro.
Este de fapt exact suma destinat@
anestezierii popula]iei în fa]a pericolelor
recesiunii economice. Într-un alt plan, cel
al m@surilor urgente anticriz@, este exact
suma indicat@ de Asocia]ia Oamenilor de
Afaceri din România pentru salvarea de
la faliment a întreprinderilor mici }i
mijlocii.

În contextul aceleia}i strategii,
oamenii de afaceri români mai pun ni}te
condi]ii de bun sim] pentru ie}irea din
criz@. De pild@, diminuarea pe termen
lung a cheltuielilor administra]iei publice
cu cel pu]in 10 procente anual. Sau
dublarea volumului de lucr@ri în infra-
structura rutier@. Sau stimularea fiscal@ a
economisirii prin scutirea total@ de impoz-
itare a dobânzilor la depozitele bancare.
Dar pentru toate acestea trebuie voin]@
politic@ }i fonduri. {i una, }i celelalte sunt
îns@ acum concentrate în arena b@t@liei
electorale. Sunt bani pentru pomeni, dar
nu sunt bani pentru m@suri radicale anti-
criz@. Mai mult decât atât, banii pentru
pomeni au rostul de a scoate din mintea
românului teama de criz@, de a-l face s@
cread@ c@ banii investi]i de unii în contul
unui viitor fotoliu de parlamentar con-
tribuie de fapt la lini}tea }i bun@starea
personal@ a aleg@torului.

Dintr-o asemenea perspectiv@, nu
putem decât constata c@ distinsul
Caragiale a fost genial doar pentru tim-
pul s@u. În zilele de azi, cu percep]ia de
atunci, el ar p@rea un mic }i naiv copil
de gr@dini]@.

„Cum se poate ie}i din cercul vicios
creat de aceste paradoxuri? – se întreab@
retoric un europarlamentar român chinu-
it ast@zi de fr@mânt@ri existen]iale. Singura
cale natural@ este aceea a suferin]ei. Se
pare c@ românii vor s@ experimenteze
toate solu]iile politice gre}ite }i s@ suporte
costurile lor înainte de a-}i reg@si încred-
erea în institu]ii }i lideri, precum }i }tiin]a
de a promova elitele de care au nevoie.
Va avea îns@ timpul r@bdare s@-i
a}tepte?”

Parol, neicusorule, gura p@c@tosului
adev@r gr@ie}te…

Emil DAVID

Tr@im o vreme în care românul se
crede }i se vrea finan]ist.

{i atunci când î}i num@r@
agoniseala }i o raporteaz@ la mon-
edele de circula]ie interna]ional@.

{i atunci când trece pragul
b@ncilor pentru a afla cum e mai
sigur }i mai rentabil s@-}i
depoziteze economiile, alegând
între oferte care de care mai ispi-
titoare.

{i atunci când, ca simplu
cet@]ean sau întreprinz@tor implicat
în afaceri, se adreseaz@ b@ncilor
pentru credite cu care s@-}i dez-
volte compania.

Moneda – B@ncile – Creditul
constituie o triad@ care ast@zi ne
acapareaz@ existen]a }i ne influ-
en]eaz@ în sens pozitiv sau, dim-
potriv@, nefast. Iar dac@ ne
raport@m }i la criza financiar@

mondial@ – g@sim cu atât mai
multe temeiuri ale implic@rii noas-
tre judicioase în mecanismele
complexe ale economiei reale.

Fire}te, în acest context, chiar
dac@ nu putem spune c@ românul
s-a n@scut finan]ist, el este pe cale
s@ devin@. Este obligat s@ devin@.
Ideal ar fi s@ o fac@ nu „dup@ ure-
che”, ci sub o îndrumare compe-
tent@, calificat@. S@ nu se

complac@ în amatorism, ci s@ aib@
am bi]ia de a deveni un profesionist.

Este invita]ia }i provocarea pe
care ne-o adreseaz@ o autoritate în
materie, Ilie Moga, distins cadru
didactic universitar, cel care sem-
neaz@ cartea „Moned@ }i credit”,
dup@ ce }i-a consacrat ani mul]i }i
buni activit@]ii practice în domeniu.

Volumul apare sub îngrijirea
Editurii Universit@]ii „Lucian Blaga”

din Sibiu }i ofer@ cititorului privi-
legiul de a se familiariza cu ter-
meni, studii de caz, ac]iuni prac-
tice }i strategii strict necesare
omului de afaceri din ziua de azi.
Mai este nevoie s@ spunem c@ un
om de afaceri bine informat are o
}ans@ în plus de a-}i apropia suc-
cesul în tot ceea ce întreprinde?

(E. D.) 

„Moned@ }i credit” de lect.univ.dr.Ilie MogaNouta]i editoriale
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Dintr-o asemenea perspectiv@ “clasic@",
marele cataclism dintre 1929-1933, cu
pornirea sa surprinz@toare, spectaculoas@,
pare expresia unei incapacit@]i funciare a
capitalismului de a se autoregla. Mai
multe din argumentele relevate de
Sismondi, Walras }i Wicksell pledeaz@ în
aceast@ direc]ie. O ipotez@ de cercetare a
perioadei amintite, ipotez@ sus]inut@,
printre al]ii, de profesorul francez Michel
Beaud, este îns@ în m@sur@ s@ nuan]eze,
s@ adânceasc@ o astfel de optic@. Tot ea
explic@, mai cuprinz@tor, anii fr@mânta]i
economic de pân@ la sfâr}itul secolului,
poate releva }i examina mai realist sce-
nariile deja desf@}urate pentru primele
decenii ale secolului urm@tor, adic@ ale
acestui veac. S-o urm@rim în câteva din
datele ei esen]iale.

...Pentru deceniul 1921-1930, nu
exist@ în fapt “criz@ }i rezolvare”. Aceea}i
criz@ regreseaz@ sau se dezvolt@, sub
forme diferite, în anii aminti]i. Cheia în
acest sens o ofer@ examinarea
îndeaproape a perimetrului contradic]iilor
economice dintre diferitele puteri din acea
perioad@... “Distrugeri de r@zboi? O
enorm@ datorie public@? Datoria extern@
ridicat@, mai ales fa]@ de Statele Unite }i
Marea Britanie? În Fran]a, r@spunsul a
fost invariabil - arat@ Michel Beaud:
«Germania va pl@ti»”. A fost optica cea
mai p@gubitoare. Este drept, Fran]a a
pl@tit considerabil dup@ înfrângerea din
1871. Dar “repara]iile” cerute de
Germania, bine utilizate, au permis indus-
tria}ilor nem]i s@ exporte mai mult, mai
ales c@rbune, o]el, produse metalurgice }i
mecanice... Or, acum, situa]ia era cu totul
alta. Capitalismul francez - mai subliniaz@
Michel Beaud - mai disparat ca oricând,
rupt între marea industrie }i artizanat,
între calmul provinciei }i aventura imperi-
ului, se afla pe un drum care nu-i per-
mitea s@ valorifice la un nivel dezirabil
resursele amintite }i a}a pu]ine compar-
ativ cu speran]ele. Pe de alt@ parte, în
anii 1924-1930, creditele externe ob]inute
de Germania au fost de 2,5 ori supe-
rioare “repara]iilor” efectiv v@rsate de
aceast@ ]ar@, ceea ce i-a permis
Germaniei nu doar s@ se aprovizioneze cu
materii prime, dar }i s@-}i reconstituie
stocurile de aur }i devize, s@-}i dezvolte
investi]iile în str@in@tate.

Mai departe. În vremea primului
r@zboi mondial, puterea economico –
financiar@ a Americii s-a amplificat.
Investi]iile americane în exterior au urcat,
de la 3,5 mld. dolari în 1913, la 6,5 mld.
dolari în 1919. Comparativ, investi]iile
similare britanice s-au redus pentru
aceia}i ani cu aproape o cincime.
Rezervele de aur ale Americii au sporit
de la 0,7 mld. dolari în 1913, la 2,5 mld.

dolari în 1921, cu mult mai mult decât
cele ale Marii Britanii. În consecin]@, cur-
sul unei lire sterline în dolari a “c@zut”
de la 4,78, în 1914, la 3,78 în ianuarie
1921. Or, ideea insistent@ era c@, pentru
a reg@si statutul s@u mondial, lira “trebuie
s@ priveasc@ dolarul în fa]@”, deci s@
recâ}tige paritatea dinainte de r@zboi }i s@
revin@ la convertibilitatea în aur, la care
se renun]ase cu câ]iva ani înainte. În
m@sura, îns@, în care industria britanic@
nu realiza indici de productivitate superi-
ori celor ai concuren]ilor s@i, o astfel de
politic@ f@cea exporturile mai costisitoare,
deci mai greu de realizat, }i redresarea
comercial@ mai problematic@. Pentru a
preveni astfel de st@ri trebuiau reduse
consumul intern }i puterea de cump@rare
- ac]iuni dureroase mai ales pentru
p@turile s@race, ce au condus la dure
confrunt@ri sociale. J.M. Keynes este cel
care a în]eles corect un astfel de proces.
Lordul economist scria, în acest sens,
înc@ din 1923, în lucrarea “A Tract on
Monetary Reform”: “În realitate, etalonul
aur nu mai este decât o relicv@ a tim-
purilor barbare. Noi to]i, începând cu
guvernatorul B@ncii Angliei, suntem acum
interesa]i, în primul rând, în p@strarea
stabilit@]ii afacerilor, a pre]urilor, a folosirii
for]ei de munc@. Nu este probabil c@
atunci când vom fi obliga]i s@ alegem,
vom sacrifica în mod deliberat toate
acestea dogmei uzate a p@str@rii convert-
ibilit@]ii lirei în aur, rela]ie care a avut
odinioar@ valoarea ei”. Pronosticul lui
Keynes nu s-a adeverit, îns@. În fapt,
Londra }i-a reg@sit formal rangul s@u, cu
pre]ul unei crize ce a lovit în to]i anii
1920. Criz@ manifestat@ prin reducerea
sever@ a exporturilor nu numai siderur-
gice }i de c@rbune, dar }i pentru indus-
tria prelucr@rii bumbacului }i a lânii, pen-
tru industria prelucr@toare în general, prin
amplificarea }omajului - care nu va mai
sc@dea în nici un fel, în perioada amintit@,
sub un milion de persoane.

Dintr-o asemenea perspectiv@,
datoriile externe ale diver}ilor debitori
apas@ greu, dezechilibrând nu doar
finan]e na]ionale, ci }i circuite inter-
na]ionale. Pentru a fi }terse, este nevoie
de un formidabil boom al produc]iei }i
schimburilor interna]ionale, care îns@ nu
are loc, cel pu]in în m@sura util@ astfel.
Preseaz@ în acest sens }i op]iunea
“responsabililor” monetari din epoc@, de
a reveni la un sistem monetar fondat pe
aur, ceea ce înfrâneaz@ exporturile }i
cre}te cota de vulnerabilitate a oric@rei
]@ri incapabile s@-}i echilibreze schim-
burile, adic@ face mai vulnerabile
economiile multor state aflate într-o
asemenea situa]ie. La fel ca lira sterlin@,
în bun@ m@sur@ din acelea}i considerente
de prestigiu, dar f@r@ acoperire econom-
ic@, francul francez revine }i el, în 1928,
la convertibilitatea în aur. Nici un centru
financiar nu î}i mai asum@ acum respon-
sabilitatea ansamblului. B@ncile americane
înc@ nu au capacitatea sau nu î}i asum@
riscul "de a vedea", dac@ o au. Iar pia]a
valutar@ a Londrei nu mai are puterea în

acest sens. Un cercet@tor american, C.P.
Kindleberger, noteaz@ semnificativ:
“Sistemul economic interna]ional a fost
«f@cut» instabil de incapacitatea Angliei }i
reticen]a Statelor Unite de a-}i asuma
responsabilit@]ile stabiliz@rii în trei domenii
particulare: a) men]inând o pia]@ relativ
deschis@ pentru m@rfuri care nu }i-au
aflat înc@ cump@r@tori; b) furnizând, de o
manier@ contraciclic@, împrumuturi pe ter-
men lung; c) minimalizând amploarea
crizei. Sistemul economic mondial este
instabil }i era nevoie ca o ]ar@ s@-l stabi-
lizeze, a}a cum a ac]ionat nu o dat@, în
secolul XIX }i pân@ în 1913, Anglia. Or,
în 1929, englezii nu mai puteau face
aceasta, iar americanii nu o vroiau. Când
fiecare din marile state a încercat s@-}i
protejeze propriile interese, interesul mon-
dial general a fost eludat }i, odat@ cu el
interesele private ale fiec@rei na]iuni”.

...Abordând fenomenele într-o astfel
de manier@ sistemic@, lucrurile încep s@
devin@ mai clare. Marea Britanie este în
criz@ înc@ din 1920, o criz@ pe care nu
o p@r@se}te vreme de 13-14 ani. Fran]a
apare mult prea “gra]ioas@”, mult prea
sensibil@ spre a examina în profunzime
prezentul în care se afl@ dar }i perspec-
tivele ce o a}teptau. Germania este con-
centrat@, dinamic@, expansiv@, deja
sus]inut@ de o voin]@ na]ional@ spre a
"înl@tura umilirea", dar este prins@ }i ea
prin mii de fire-leg@turi, într-un joc mon-
dial din care nu se poate înc@ retrage }i
pe care nu-l st@pâne}te. Sunt suficiente
motive pentru a închide calea unor
debu}ee exterioare - solu]iile prevenitoare
ale crizei -, mai ales dac@ lu@m în calcul
}i criza care a zdruncinat agricultura
mondial@ - supraproduc]ie, în raport cu
cererea solubil@, “c@deri” de pre]uri,
diminuarea veniturilor agricultorilor -
dup@ prima mare conflagra]ie a lumii.
Doar Statele Unite mai erau în m@sur@ s@
echilibreze o astfel de evolu]ie mai mult
decât periculoas@. Nici pe departe nu se
poate spune c@ nu au dorit s-o fac@, în
fapt America suferind prima }i în modul
cel mai dureros - am urm@rit aceasta -
debutul }i lansarea celui mai mare cata-
clism mondial cu care s-a confruntat
lumea economic@ a Terrei. Atunci?
R@spunsul pare simplu: nu a putut s-o
fac@. S@ analiz@m, mai îndeaproape, de ce.

... “În afar@ de Marea Britanie, unde
s-a manifestat cronic, criza economic@ ce
a debutat dup@ primul r@zboi mondial a
fost latent@ în cea mai mare parte a
celorlalte state capitaliste” - scrie M.
Beaud. “Existent@, deci, în sânul fiec@rui
capitalism na]ional unde, dup@ r@zboi, se
epuizeaz@ modelele proprii de acumulare,
agravat@ de un cadru interna]ional unde
absen]a unui sistem recunoscut de pl@]i
interna]ionale }i accesele puternice de
protec]ionism ale marilor state limiteaz@
expansiunea schimburilor, aceast@ criz@
s-a amplificat }i s-a declan}at decisiv,
spectaculos, în Statele Unite". În ajunul
primului r@zboi mondial, America este
prima putere economic@ a lumii. Dup@
marea conflagra]ie, acest loc revine

Statelor Unite }i mai pregnant. În vremea
anilor ‘20, cre}terea economiei americane
se face îns@ pe baza resurselor americane
}i pentru pia]a american@. De exemplu, în
anii de r@zboi }i dup@ r@zboi, Canada
“cade total sub influen]a marelui s@u
vecin”. Între 1904-1914, în Marea Britanie
au fost plasate obliga]iuni canadiene de 8
ori mai mult comparativ cu cele plasate
în Statele Unite. Dar între 1921-1930,
cuantumul obliga]iunilor canadiene
plasate în Statele Unite este de 20 de ori
mai mare decât cel al obliga]iunilor
plasate în Marea Britanie. În fapt, “dac@
capitalismul american este deja imperial-
ism, orizontul s@u este în principal
Americile”. “În America Latin@, se exercit@
interven]ia }i domina]ia american@, diplo-
ma]ia dolarului }i politica «marii bâte»
având drept paravan sloganul «America e
a americanilor».” Pe aceea}i linie, Statele
Unite se protejeaz@ puternic împotriva
m@rfurilor str@ine (1922) }i, de}i popor
de imigran]i, împotriva imigran]ilor
(1924). B@ncile americane, de}i unele
dintre ele încep un proces de inter-
na]ionalizare, nu î}i asum@ nici respons-
abilit@]ile }i nu-}i constituie - nu au - nici
mijloacele de a controla un sistem mon-
dial de pl@]i. Se v@de}te, aici, o prim@
contradic]ie, cea dintre nivelul dezvolt@rii,
stimulat, }i cel al “deschideri lor”, restric -
]ionat. Fiziocra]ii, cei cu “legile eterne”,
sunt, iat@, "contrazi}i". Ceea ce a însem-
nat pierdere de substan]@…

“Business first”

S@ mai urm@rim câteva cifre. În
vremea primului r@zboi mondial, num@rul
muncitorilor din Statele Unite a crescut
de la 10 milioane la 13 milioane (1920),
din care 5,5 milioane muncitori califica]i.
În 1930 vor fi 14 milioane, din care 6,3
milioane muncitori califica]i. Salariul real
scade îns@ în timpul r@zboiului, ca apoi
s@ creasc@ într-un ritm lent. Mai sunt 2
milioane de accidente de munc@ pe an -
anii 1920 - din care 20.000 mortale. În
asemenea condi]ii, mi}carea muncitore-
asc@ din Statele Unite începe o adev@rat@
ofensiv@. Aceasta este barat@ de m@suri
administrative dure dar }i de “m@suri
dulci”, descurajante pentru proteste:
ac]ionari muncitori (mai mult de un mil-
ion) }i ac]iuni de tip paternalist, de exem-
plu locuin]e, programe }colare, cantine,
asisten]@ medical@ etc. Punct ochit, punct
lovit. Ca semn al reculului mi}c@rii
muncitore}ti, num@rul de aderen]i ai
sindicatelor (A.F.L.) se diminueaz@ de la
4 milioane membri, în 1920, la 3 mil-
ioane membri, în 1929. Coinciden]@ sau
nu, pe acest fond “relaxant” sunt promo-
vate metode de organizare }tiin]ific@ a
muncii (taylorismul) }i de munc@ “la
band@” (fordismul).

Faptul a fost posibil ca urmare a
concentr@rii masive a industriei ameri-
cane. Numai în 1929, se petrec 1245 fu -
ziuni. Produc]ia de o]el este controlat@
efectiv de U.S. Steel (40&), Bethlehem
Steel }i Republic Steel. Automobilul este

dominat de Ford, General Motors }i
Chrysler. Electricitatea “]ine” de General
Electric }i Westinghouse. Chimia apar]ine
Grupului Dupont }i altor dou@ grupuri
“n@scute” în timpul r@zboiului: “Allied
Chemical and Dye” }i “Union Carbide and
Carbon”. B@ncile sunt dominate de Chase
National Bank, National City Bank din
New York }i Guaranty Trust Co. În 1930,
dou@ sute din cele mai mari societ@]i
controleaz@ 38& din capitalul investit în
afaceri. Tocmai aceste mari întreprinderi
“concentrate” sunt primele care, pe scar@
larg@, promoveaz@ ra]ionalizarea pro-
duc]iei în cele mai importante aspecte ale
ei: mecanizarea, standardizarea, planifi-
carea-programarea activit@]ii, lucrul “la
band@”, o birocra]ie de uzin@ }i societate
desf@}urat@ pe un circuit optim ca opera -
tivitate decizional@ }i vitez@ de circula]ie a
deciziei, ca a}ezare sistemic@ a diferitelor
compartimente - tehnic, aprovizionare,
financiar-contabilitate etc. Nu avem de-a
face doar cu un nou model de produc]ie
capitalist@ ci }i cu un nou model de
realizare, de finalizare a valorii astfel cre-
ate. Se dezvolt@ consumul de mas@,
având la baz@, pe un loc principal, veni-
turile mai ridicate ale unei bune p@r]i din
muncitorime, cu condi]ii de via]@ apropi-
ate de cele ale “clasei medii”.

Henry Ford decide s@ pl@teasc@ 5
dolari pe zi unor muncitori performan]i
atunci când salariile în industria de auto-
mobile sunt de 2-3 dolari pe zi. Fabric@
astfel un milion de automobile în 1919,
dar 2 milioane automobile în 1923 }i mai
mult de 5 milioane automobile în 1929.
Pre]ul pentru faimosul model “Ford T” va
sc@dea de la 1950 dolari, prin 1919, la
290 dolari, în 1927. Marele întreprinz@tor
de peste ocean va scrie, în celebra sa
carte “Via]a }i opera mea”: “Stabilirea
unui salariu pentru o zi de 8 ore, la 5
dolari, a fost una dintre cele mai solide
economii pe care le-am f@cut. Urcând
îns@ salariul la 6 dolari, am f@cut o
economie }i mai mare.” Nu au dreptul la
astfel de salarii mari muncitorii cu mai
pu]in de 6 luni vechime, tinerii lucr@tori
în vârst@ de mai pu]in de 21 de ani pre-
cum }i muncitoarele care sunt m@ritate
sau se vor m@rita, act considerat ca
d@un@tor produc]iei de mare performan]@.
Este necesar@ }i o bun@ moralitate: “un
trup curat }i un caracter rezervat, inter-
dic]ia de a fuma, de a bea, de a juca, de
a frecventa barurile...”. Muncitorii trebuie
s@ aib@ un bun nivel de consum }i s@
procreeze copii s@n@to}i. Tot Henry Ford
ne-o spune: “Pl@tind oamenii cu salarii
mici, vom avea o genera]ie de copii sub-
alimenta]i }i subdezvolta]i fizic ca }i
moral. Vom avea apoi o genera]ie de
muncitori slabi la corp }i la spirit }i care,
tocmai din acest motiv, vor fi ineficace
atunci când vor lucra în industrie. De
fapt, nu oamenii, ci industria va pl@ti
nota. Propria noastr@ reu}it@ depinde, în
parte, de ceea ce pl@tim ca salarii. Dac@
vom da bani mai mul]i, ace}ti bani vor
fi cheltui]i. Ei vor îmbog@]i pe negustori,
pe detaili}ti, pe fabrican]i }i pe muncitorii
de tot felul, iar o astfel de prosperitate
se va traduce printr-o cre}tere a cererii
pentru automobilele noastre”. Nu doar H.
Ford crede astfel. Pre}edintele republican
Calvin Coolidge, ales în 1924, este cel
care spune: “Marea afacere a Americii
sunt afacerile”. “Salariul de 5 }i 6 dolari
pe zi este un instrument de control }i
chiar de dresur@”, se mai afirm@. Sub
acest aspect, îns@, chestiunea ne intere-
seaz@ mai pu]in. 

... Modelul se epuizeaz@ spre
sfâr}itul anilor 1920. Lucrul la band@
r@mâne totu}i epuizant, iar efectul
m@surilor novatoare aplicate de Henry
Ford se atenueaz@. Cre}terea de produc-
tivitate î}i reduce trendul, randamentul
muncii începe s@ scad@. Segmentele de
pia]@ pe a c@ror mare putere de absorb]ie
se sconta continuu sunt practic saturate,
cererea scade vertiginos. Criza din agri-
cultur@ de care am amintit reduce }i ea
debu}eele. Pie]ele exterioare, mai pu]in
luate în calcul }i pe care nu s-a scontat
în m@sur@ util@, devin foarte disputate,
mai mult irosind resursele decât valori-
ficându-le. Specula]ia bursier@ devine
febril@, înc@lzit@ de setea inalterabil@ de a
câ}tiga mai mult.    continuare ^n pag.5

Dan POPESCU

Cataclisme economice 

1929 - popula]ia din New-York resimte efectele crizei
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Marea criz@ ce a urmat, cu debutul ei ful-
minant în “joia neagr@” din 24 octombrie
1929, a reprezentat, în aceste condi]ii,
incapacitatea de a se autoregla a capita -
lismului dar }i reac]ia lui de autoreglare,
un automatism în raport cu impulsurile
tenace dereglatoare acumulate în timp.
Aici a fost, aici este "eroarea". {i ea a
continuat. Cunoscutul economist ameri-
can, Irving Fisher, scria în 1928: “Nimic
din ceea ce seam@n@ cu un crah, nu va
putea surveni”, ca apoi s@ arate în 1929:
“Poate s@ existe o anumit@ recesiune în
pre]ul ac]iunilor, dar este exclus@ o cata-
strof@...”. În 1930, în plin@ criz@, I.F.
demonstreaz@ c@ înc@ nu reu}e}te s@
vad@ clar: “Pentru viitorul imediat, cel
pu]in, perspectiva este str@lucitoare”. Iar
la Harvard Economic Society se spunea
în noiembrie 1929: “O criz@ grav@ ca cea
din 1920-1921 este în afara oric@rei
probabilit@]i...”. Seam@n@ mult cu ceea ce
se întâmpl@ }i cu ceea ce s-a întâmplat
în lume ast@zi, dar mai ales în
România…

S@ revenim, îns@…. Nu era - }i nu
va fi - prima oar@ când economi}tii
ameri cani nu au dioptriile necesare spre
a citi de departe }i literele mici, mai
întotdeuna cele mai importante... “Legile
eterne” ale fiziocra]ilor spuneau c@ “tre-
buie produs doar la nivelul cererii” -
regul@ nerespectat@. Nici produc]ia nu era
adaptat@ cum trebuie varia]iilor cererii. A
continuat, de fapt, s@ se produc@ mult,
înc@ un timp destul de îndelungat, mai
mult o produc]ie "impus@", de}i posi-
bilit@]ile cump@r@torilor se epuizaser@.
Echilibrele s-au rupt. Iar “mâna lung@” a
“legilor eterne” a amendat consistent }i o
asemenea situa]ie. Recomand@rile secre-
tarului de la trezorerie, Mellon, chiar dac@
exprimau opinia unei p@r]i deloc neglija-
bile a patronatului american, nu au nici
o relevan]@. Iat@: “Aspectul pozitiv al
dramei este c@ poporul va munci mai
dur, va duce o via]@ mai moral@” sau
“Liniile de for]@ ale oric@rei crize capital-
iste se reg@sesc în urm@toarele impera-
tive: lichida]i mâna de lucru, lichida]i cap-
italul, lichida]i agricultorii!” Erau abera]ii
care v@deau voin]@ }i nu posibilit@]i rig-
uros examinate...

... În 1932, valorificând din plin
marea audien]@ a radioului, s-a impus
Franklin D. Roosevelt, pre}edinte american
cu o “re]et@” mult mai fidel@ “legilor
eterne”. A denun]at interven]ia de tip
administrativ, bazat@ pe obligativit@]i,
respectiv “Dictatura industrial@”, “Regii
economiei”, “Noul despotism”, anun]ând o
nou@ politic@ stimulativ@, “New-Deal”-ul. O
politic@ pe care a elaborat-o nu ca un pro-
gram preconceput, ci pu]in câte pu]in, cu
pragmatism }i tenacitate, sprijinindu-se pe
for]ele sociale care-l puteau ajuta. Prin
“New-Deal”-ul s@u, Roosevelt, dup@ cum o
spunea chiar el, “a salvat sistemul profit-
ului privat }i libera întreprindere”.
Principalele capitole ale “New-Deal”-ului
erau: a) reorganizarea }i relansarea sec-
toarelor fundamentale de activitate -

b@ncile, industria, energia electric@ }i
transporturile; b) relansarea economiei
americane pe pia]a mondial@ prin aban-
donul etalonului aur }i devalorizarea pro-
gresiv@ a dolarului în raport cu aurul ca
}i printr-o politic@ bazat@ pe acorduri com-
erciale reciproce; c) realizarea unui nou
compromis social prin impunerea unui
ansamblu de reforme opus intereselor
celor mai egoiste... Fa]@ de situa]ia cata-
strofal@ din timpul crizei, “New-Deal”-ul,
chiar dac@ nu a reu}it relansarea compli-
catului mecanism de acumulare al
economiei americane - relansare realizat@
doar o dat@ cu r@zboiul - a reu}it îns@ sto-
parea cre}terii }omajului }i diminuarea lui,
amplificarea salariilor reale, contracte
colective de munc@ în numeroase domenii
etc. Practic, o parte a patronatului a
acceptat concesii care au permis o mai
bun@ integrare a muncitorimii în sistemul
consumului, realizându-se, deopotriv@, o
“cooperare mai bun@” între guvern }i afac-
eri. Trebuie mult redus amestecul guver-
nului în afaceri, dar trebuie mult amplifi-
cat@ stimularea de c@tre guvern a afacer-
ilor. Ceea ce este bun pentru General
Motors este bun }i pentru America, deci
“Business first” - afirm@ Roosevelt. "Figur@
trist@" pentru România, în acest sens nu
ai cum s@ nu-i dai dreptate.
S@ facem un salt în timp, înainte de a ne
continua analiza. Rolul institu]iilor s-a
v@dit }i se v@de}te esen]ial. Deasemenea,
cel al produc]iei. De asemenea, cel al pro-
duc]iei interne, "na]ionale", mai bine spus.
De asemenea cel al productivit@]ii. Se face
}i la noi vorbire în aceast@ direc]ie. "S@
dezvolt@m produc]ia na]ional@ !","S@ pre-
fer@m produsele române}ti". Dar, în bun@
parte, tocmai de c@tre cei care au
declarat, considerabil f@r@ motiv, "industria
româneasc@ un morman de fiare vechi",
care au transformat agricultura na]ional@
într-o palid@ agricultur@ de subzisten]@,
care ne-au f@cut tributari – în propor]ie
covâr}itoare -, importurilor, care "au dat"
pe nimic mari firme române}ti str@in@t@]ii,
declarându-le neprofitabile, dup@ ce tot ei
le "c@pu}iser@" în segmentul aprovizion@rii
tehnico–materiale }i în segmentul dis-
tribu]iei etc.,etc.  {i nimeni nu a r@spuns
}i nu r@spunde pentru asta. Dimpotriv@,
buchete de flori. Ignoran]@, pasivitate,
fatalism? Posibil toate la un loc. S@
revenim, îns@, la fondul analizei noastre.

Keynes sau Hayek? {ocul
unei întreb@ri posibil

nepotrivite…

În 1933, un economist francez, mai
pu]in cunoscut, H. Noyelle, public@ volu-
mul “Utopie liberale, chimère socialiste,
économie dirijée”, al c@rui titlu relev@
elocvent doctrina dirijist@ sus]inut@ de lor-
dul Keynes. Liberalismul pur? O utopie,
afirm@ Noyelle. Socialismul? O himer@.
Solu]ia este “economia dirijat@”. Dincolo
de ace}ti termeni generali, confrunt@rile au
fost numeroase. Realizând numeroase
examin@ri, nuan]@ri, sinteze, detalieri,

interoga]ia care înseamn@ “da” dintr-un
anume punct de vedere sau “nu” dintr-un
altul etc. - adep]ii dirijismului l-au definit,
printre altele, ca “un ansamblu sistematic
}i ra]ional de dispozi]ii decurgând dintr-o
concep]ie bine definit@ }i dintr-un obiectiv
gândit }i studiat atent”.

Unii dintre ei au admis, admit, cu
multe certitudini “riscante ideologic”,
interven]ia direct@ a statului asupra pro-
duc]iei, comer]ului, veniturilor, consumu-
lui, printr-o stabilire cuasi autoritar@ a
pre]urilor }i salariilor, controlul produc]iei,
schimburilor }i comer]ului exterior. Pasul
c@tre etatism pare aproape f@cut. Cei mai
mul]i îns@ dintre promotorii dirijismului
au preconizat }i preconizeaz@, mai mult,
mijloace de ac]iune indirecte de influen]@
}i atragere, de stimulare, care pot fi }i
eficace }i tolerate de întreprinz@tori,
asigu rând securitatea - într-o m@sur@ - a
utiliz@rii for]ei de munc@ }i a veniturilor.
A}adar, corective mai mult menite s@
sprijine ac]iunea “legilor eterne” }i nu s@
le înl@ture. Din aceast@ a doua categorie
de concep]ii dirijiste au f@cut parte teoria
lordului John Maynard Keynes }i politica
“New-Deal”-ului lui Roosevelt inspirat@ de
Keynes. În mod figurativ, a fost scris pe
aceste frontispicii ceea ce Keynes ar@ta
înc@ din 1925, criticând interven]ii guver-
namentale considerate obtuze, fidele unor
teorii nepotrivite cu realit@]ile. Deci, “Noi
avem nevoie, pentru a reinstaura
prosperi tatea ast@zi, de o «politic@
u}oar@». Trebuie s@ încuraj@m oamenii de
afaceri s@ creeze noi întreprinderi }i nu
s@-i descuraj@m, cum facem acum”.

În fapt, scrie profesorul Michel
Beaud, “Keynes a propus o teorie eco-
nomic@ menit@ s@ realizeze integrarea lin@
}i profitabil@ a lumii muncitorilor în soci-
etatea capitalist@. Ideea central@ care l-a
animat pe lordul economist a fost aceea
c@ în sensul contrar a ceea ce prev@d
teoriile clasice }i neoclasice în direc]ia
“legii lui Say”, nu este deloc sigur c@
toat@ produc]ia ob]inut@ va fi }i vândut@.
În consecin]@, întreprinderile (ideea de
ac]iune, de a întreprinde ceva) - factorul
motor într-un sistem capitalist }i liberal
c@ruia Keynes îi r@mâne profund ata}at -
î}i vor stabili nivelul lor de activitate nu
având în vedere factorii de produc]ie
disponibili - cadru în care se elimin@, se
diminueaz@ la cote foarte mici }omajul -
ci, firesc, în func]ie de previziunile, de
informa]iile lor asupra “cererii efective”,
atât în ce prive}te consumul cât }i
investi]iile. Dac@ volumul de produc]ie ce
rezult@ astfel nu permite absorb]ia inte-
gral@ a mâinii de lucru disponibile, un
}omaj durabil, cu influen]e multiple, preg-
nant negative, este susceptibil de a se
instaura, nici un mecanism autoreglator
neac]ionând pentru “corijarea” lui.

O vor face îns@ - mai afirm@
Keynes - trei instrumente cu ac]iune rafi-
nat@ }i concret@: a) o politic@ monetar@
care sc@zând dobânda la credite, va per-
mite relansarea investi]iilor private; b) o
politic@ de redistribuire a veniturilor mai
ales prin impozit progresiv }i cheltuieli

sociale, politic@ ce va putea sus]ine con-
sumul printr-un transfer de resurse de la
grupurile cu o puternic@ tendin]@ de a
economisi (cu venituri mari) spre
grupurile cu o puternic@ tendin]@ de con-
sum (cu venituri mai mici); c) o politic@
de revigorare a lucr@rilor publice }i, în
general, de deficite bugetare care s@ aib@
ca obiect, prin cheltuieli publice, elimi -
narea insuficien]ei cererii private. În acest
sens, a}a cum am ar@tat, Keynes nu a
ezitat s@ sus]in@ abandonul etalonului aur
}i recursul la o anume flexibilitate a
schimburilor, în a}teptarea instaur@rii unei
noi ordini monetare, care s@ permit@
expansiunea investi]iilor prin crearea unei
veritabile b@nci de emisiune de lichidit@]i
interna]ionale. Acesta a fost, practic, }i
obiectul “Planului Keynes” prezentat în
numele guvernului britanic la Conferin]a
de la Bretton-Woods, în 1944, cadru în
care }i-au avut mai târziu geneza, este
drept, cu “ambi]ii mai limitate” - ar@ta
Joseph Lajugie - “Fondul Monetar
Interna]ional” (F.M.I.) }i, pe urm@,
“Drepturile Speciale de Tragere” (D.T.S.).

Dintr-o astfel de perspectiv@ s-au
constituit m@surile care au permis
economiilor marilor state - }i nu numai
lor, inclusiv României - relaxarea }i avân-
tul de dup@ marele cataclism economic
dintre 1929 }i 1933. Dincolo de cuvin-
tele, de abera]iile propagandistice ale
politicienilor nazi}ti, fondul economic al
“re]etelor” din Germania lui Hitler a fost
ini]ial tot de natur@ keynesian@. Al doilea
r@zboi mondial, solicitând, pentru toate
statele combatante, mobilizarea resurselor
într-o anume direc]ie, nu a f@cut decât s@
creasc@ “greutatea” m@surilor de tip diri-
jist, mult mai severe, în situa]iile econom-
ice excep]ionale create, decât cele pro-
puse de maestru. Perioada de dup@ teri-
bilul carnagiu, de eforturi consacrate
refacerii }i normaliz@rii economiei chiar
dac@ într-o nou@ accep]ie mult mai
deschis@ spre lume, nu a diminuat ci,
dimpotriv@, a amplificat valen]ele de utili -

tate ale keynesismului. La detalierea aces-
tei politici, în anii de dup@ r@zboi, a con-
tribuit }i un alt englez, mai pu]in citat,
lord Beveridge, în principal prin lucrarea
“Utilizarea deplin@ a mâinii de lucru într-o
societate liber@”, ap@rut@ în 1944 }i în
care autorul lupt@ împotriva celor mai
grave trei rele ale “societ@]i actuale“:
“mizeria, boala, }omajul”. Mai departe,
principiile keynesismului se reg@sesc într-
un important document pentru economia
american@, din 1946, “Employment Act”,
în articolul 55 al Cartei Na]iunilor Unite
ca }i în Raportul economic }i financiar
care a înso]it, în mod obligatoriu, din
1956, prezentarea situa]iei finan]elor în
Fran]a }.a. În perimetrul “New-
Economics”-ului administra]iilor democra -
te din Statele Unite, c@rora anii ’60 le vor
marca apogeul, pre}edin]ii Kennedy }i
Johnson s-au înconjurat de consilieri key-
nesi}ti, precum P. A. Samuelson, W.A.
Heller, J. Tobin...

...Aceast@ politic@, înso]ind cea mai
puternic@ perioad@ de cre}tere neîntre-
rupt@ cunoscut@ de economia ]@rilor dez-
voltate ca }i a altor state, va fi încu-
nunat@ de succes pân@ la apari]ia, dup@
anii ’70, a “stagfla]iei“, stare generat@ de
coexisten]a infla]iei }i a }omajului. Starea
respectiv@, determinat@, printre altele, }i
de falimentul credin]ei în statutul domina-
tor al omului în raport cu natura - “sacul
f@r@ fund” din care “st@pânul” a luat }i
ia f@r@ s@ pun@ corespunz@tor la loc - a
antrenat un recul al keynesismului }i o
revigorare a interesului pentru concep]iile
liberale tradi]ionale. “Monetarismul, în
particular, va opune exceselor de deficit
bugetar virtu]iile unei gestiuni riguroase a
masei monetare, bazat@ pe o cre}tere
regulat@ a acesteia”. Revin pe primul plan
cuvintele celui numit “patriarhul liberalis-
mului economic”, Friedrich Hayek, n@scut
în 1901 }i decedat aproape de sfâr}itul
secolului XX. “Premiul Nobel pentru
economie 1974” scria: “Constructivi}tii î}i
imagineaz@ c@ se poate construi o soci-
etate... cum se construie}te o ma}in@,
dup@ plan. Ei ignor@ astfel procesul cul-
tural al evolu]iei, f@când chiar ridicol@
ideea c@ o evolu]ie spontan@ poate crea
o ordine. Aceast@ ordine spontan@ este
totu}i mult mai complex@ decât tot ceea
ce a putut concepe spiritul uman, pentru
c@ ea decurge din cuno}tin]e cu mult mai
diverse }i întinse decât cele pe care le
poate avea un om... În realitate, procesul
evolu]iei spontane face mai mult uz de
ac]iune decât un individ care concepe în
mod deliberat un plan de organizare
social@... Institu]iile sunt produsul ac]iunii
umane }i nu al proiectelor care s-au
f@cut anterior asupra lor...”. Merit@ reflec-
tat asupra acestor cuvinte, chiar dac@ cu
unele rezerve. În fapt, spulberarea comu-
nismului din anii ’80 }i de la începutul
deceniului zece a însemnat pentru libera -
lism, acela de bun@ calitate }i nu
corup@tor }i coruptibil în lipsa unui “stat
semnificativ”, acele argumente “pro”,
apropiate, în oarece m@sur@, de cele
“pro” keynesiste de la începutul deceniu-
lui cinci generate de imperativul controlu-
lui asupra resurselor }i concentr@rii lor
într-o direc]ie.Noiembrie 2008 - brokerii }omeaz@

24 octombrie 1929 - “Joia Neagr@” 
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Pe acest fond, se nasc ambi]ii de
cucerire }i suprema]ie economic@ euro-
pean@ care vor culmina cu declan}area
Primului R@zboi Mondial (1914).
La începutul sec.XX, zeci de milioane
de indivizi locuiau în str@in@tate
men]inând raporturile cu ]ara de
ba}tin@, fie afectiv, fie economic.
Comer]ul interna]ional a crescut mai
repede decât produc]ia, fluxurile finan-
ciare interna]ionale s-au intensificat,
investi]iile interna]ionale au înflorit la
grani]a secolelor XIX-XX. Strânsa
interdependen]@ a acestor rela]ii con-
tureaz@ de pe acum imaginea unei
economii pe cale de mondializare }i
care nu mai ignor@ nici un continent.
Cre}terea produc]iei a f@cut necesar@
deschiderea spre exterior: produse
europene se g@sesc pretutindeni. Tot
acum, economia american@ atinge un
nivel de produc]ie f@r@ egal. 

În contradic]ie, Africa neagr@ prezint@
un dezechilibru datorat popula]iei pu]in
numeroase ca urmare a imigr@rilor
masive, dar }i a s@r@ciei cu care se
confrunt@ acest continent pe fondul
inexisten]ei industriilor }i unde media
de vârst@ este extrem de joas@. 
Aceast@ modernizare puternic inegal@
a diferitelor regiuni ale lumii
favorizeaz@ o redistribuire progresiv@
a polilor de influen]@ la scar@ plane-
tar@. În plus, faptul c@ globalizarea
este determinat@ de mi}carea capi-
talurilor în lume, precum }i a popu-
la]iilor care migreaz@ spre zonele put-
ernic dezvoltate, atest@ c@ fazele de
prosperitate economic@ în care capi-
talurile circul@ între zone dep@rtate }i
între continente alterneaz@ cu perioade
de depresiune- crize, resim]ite la
scar@ mondial@.
Bog@]iile acumulate de-a lungul seco -
lelor  în ceea ce prive}te valuta-aur le-
au conferit europenilor statutul de
bancheri ai globului, de]inând astfel
hegemonia financiar@. Astfel, europenii
posedau la începutul secolului XX, cele
mai mari pie]e financiare: Berlin,
Frankfurt, Paris }i Londra. Parisul
devine, din anul 1800, prima pia]@
pentru plasamente interna]ionale.
Aceasta este perioada de triumf a
„imperialismului economic”, în care
oamenii de afaceri, chiar }i mici

depun@tori, î}i plaseaz@ averile în
str@in@tate pentru protec]ie }i câ}tig }i
mai pu]in în propria ]ar@. Francezii
investesc în Orientul Mijlociu, America
Latin@, Rusia, Africa (mai mult de o
treime din averea mobiliar@ francez@
este investit@ în str@in@tate).
Plasamentele britanice în exterior se
ridicau înainte de debutul Primului
R@zboi Mondial la cca 93 miliarde
franci-aur (din care 41& investi]ii în
America). Conflictul mondial declan}at
în 1914 }i purtat timp de 4 ani, a
afectat importurile, exporturile, schim-
burile comerciale au fost puse sub
controlul statului. Toate ]@rile implicate
în r@zboi au trecut printr-o  criz@ pro-
fund@, o criz@ la nivel global. La
sfâr}itul r@zboiului, SUA erau principala
putere economic@ mondial@. Ele
de]ineau aproape jum@tate din stocul
mondial de aur }i f@ceau cel mai mult
export de capital. SUA deveniser@ o
]ar@ creditoare. Statele Antantei datorau
la sfâr}itul r@zboiului, 10 miliarde
dolari Statelor Unite. Pierderile eco-
nomice datorate conflictului au afectat
cel mai mult statele europene. SUA, al
c@rei teritoriu nu fusese afectat, au ie}it
înt@rite din acest conflict. Europa
devine debitoare Statelor Unite pierzân-
du-}i astfel suprema]ia economic@ în
materie de produc]ie }i comer]. Una
dintre sursele de bog@]ie a Europei,
transporturile interna]ionale, trecea

printr-o criz@ acut@. Absorbite de r@zboi,
]@rile europene au pierdut pie]e în
întreaga lume. Se cerea acut reface rea
economiilor statelor beligerante care
recurg la împrumuturi externe. Bene -
ficiare a r@zboiului, SUA penetreaz@ pe
pia]a european@, ocupând locul de]inut
anterior de europeni }i p@trunzând în
marea majoritate a domeniilor
industriale. Oamenii de afa ceri americani
pun la punct un program de cucerire a
pie]elor externe asociind industria,
comer]ul }i b@ncile. New York-ul devine
prima pia]@ financiar@ a lumii. Dolarul
concureaz@ lira sterlin@, ca moned@ a
tranzac]iilor interna]ionale. 
Japonia, i}i diversific@ produc]ia indus-
trial@ mai ales în domeniul armamentu-
lui.  Beneficiind de flot@ puternic@, ea
va desf@}ura o expansiune comercial@
în Pacific, în SE Asiei, în China, în detri-
mentul europenilor. Exporturile sale vor
cre}te. Devine o ]ar@ creditoare, plasân-
du-}i capitalurile în Fran]a }i Marea
Britanie. 
În aceste condi]ii, }i ca efect al globa -
liz@rii pie]elor, se manifest@ criza eco-
nomic@ din 1929-1933. Pe fondul crizei
declan}ate de r@zboi, se încearc@
cre}terea produc]iei industriale atât de
mult încât scade de sub control.
Produc]ia masiv@ de bunuri, specula]iile
financiare }i excesul de credit au con-
tribuit la izbucnirea crizei economico-
financiare. Aflate în perioada de refacere

economic@, având nevoie s@ cumpere
produse din exterior, în condi]iile în
care mijloacele de plat@ erau epuizate
de  r@zboi, comenzile statelor europene
se diminueaz@, provocând o acumulare
de stocuri în ]@rile furnizoare, precum
SUA. Efectul c@derii bursiere, înregis-
trat@ la New York în octombrie 1929,
s-a propagat în întreaga lume, începând
din 1931, prin intermediul schimburilor
comerciale }i financiare. Comer]ul inter-
na]ional se pr@bu}e}te. {omajul se
extinde. Pre]urile scad. Aceste eveni-
mente au reverbera]ii în statele cu care
SUA între]ineau rela]ii economice }i de
pia]@. Fluxul împrumuturilor externe
americane se reduce drastic, din lipsa
capitalurilor disponibile, ceea ce gene -
reaz@ dificult@]i pe pie]ele bursiere
europene. Totu}i, o parte din capitalurile
str@ine vor fi retrase de pe pie]ele
americane }i transferate pe pie]ele
europene, mai ales spre Paris, unde, o
vreme, se aflau la ad@post de criz@.
Solidaritatea comercial@ }i financiar@
care leag@ între ele economiile capital-
iste este un factor propagator al crizei.
Reducerea schimburilor mondiale
afecteaz@ economiile: japonez@, britanic@
}i german@ care f@ceau comer] cu SUA.
Creditorii americani întrerup exportul de
capital }i caut@ s@-}i repatrieze plasa-
mentele, producând grele pierderi sis-
temelor bancare ale ]@rilor respective.

va urma
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c) Evolu]iile din anii interbelici
Pr@busirea etalonului aur-clasic a avut
loc ^n preajma primului r@zboi mondial,
c$nd majoritatea ]@rilor europene au
renun]at la baterea }i punerea ^n circu-
la]ie a monedelor din aur }i la asigu-
rarea convertibilit@]ii bancnotelor ^n
acest metal. Abandonarea acestui
etalon, care prezenta avantaje evidente
^n planul stabilit@]ii monetare la nivel
interna]ional, s-a datorat nu numai chel-
tuielilor uriase legate de finan]area
r@zboiului }i pierderile materiale }i
umane suferite de ]@rile beligerante, ci
}i altor factori, cum ar fi, de exemplu,
dezvoltarea inegal@ a ]@rilor }i reparti]ia
inegal@ a aurului la nivel interna]ional.
C$teva ]@ri, ca de pild@ Marea Britanie
}i SUA, au revenit, ^n anul 1925, la sis-
temul etalonului aur-moneda, dar pen-
tru o scurt@ perioad@ de timp, deoarece
marea criz@ economic@ din anii '29-'33
a subminat cooperarea financiar@ inter-
na]ional@. %n anii interbelici, ^n mod
firesc, fluxurile de capital au fost mai
pu]in intense }i au cunoscut un proces
de concentrare din punct de vedere
geografic. Cel mai mare de]in@tor de
active financiare ^n str@inatate a fost, ^n
continuare, Marea Britanie, de}i fa]@ de
perioada anterioar@ primului r@zboi
mondial valoarea acestora se redusese
aproape la jum@tate. %n perioada
urm@toare, pozi]ia acestei ]@ri va fi sub-
minat@ de SUA, care va deveni princi-
pala surs@ a cre}terii volumului de
investi]ii externe. %n structura pe zone
geografice a investi]iilor str@ine se vor
produce, de asemenea, modific@ri
importante: investi]iile franceze peste
hotare se vor reduce dramatic }i va
spori volumul exporturilor de capital ale
Belgiei, Canadei, Suediei }i Elve]iei, ca
urmare a procesului de lichidare, dup@
primul r@zboi mondial, a posesiunilor
germane peste hotare. De asemenea,
investi]iile externe ale Japoniei ^n China
vor cunoa}te un ritm de cre}tere
sus]inut, volumul acestora ating$nd ^n
preajma celui de-al doilea razboi mon-
dial o valoare de peste 1 miliard de
dolari. Criza economic@ }i financiar@ din

anii '30 va avea consecin]e catastrofale
asupra acestui fenomen. Politica ameri -
can@ de majorare a ratei dob$nzilor ^n
vederea combaterii tendin]elor specula-
tive de pe Wall Street a condus la
sc@derea considerabil@ a fluxurilor
externe de capital ale SUA (date fiind
perspectivele reduse ale profitabilit@]ii
externe a acestor fluxuri) }i la mani-
festarea unui fenomen defla]ionist de
amploare ^n ]@rile debitoare, nevoite s@
fac@ fa]@ ie}irilor masive de capitaluri
externe. Etalonul aur va deveni complet
nefunc]ional, iar instaurarea unei noi
ordini financiare interna]ionale va deveni
imperios necesar@.

d) Evolu]iile globaliz@rii financiare 
contemporane

Sistemul monetar interna]ional
instituit la Bretton-Woods a aparut ca
urmare a evolu]iilor negative ale
rela]iilor dintre ]@rile lumii (schimburi
comerciale, mi}c@ri de capital, investi]ii
etc.) }i a nevoii instituirii unor regle-
ment@ri la nivel interna]ional menite s@
asigure cooperarea monetar@ inter-
na]ional@. Cele trei functii principale ale
sistemului monetar interna]ional au fost
urm@toarele: de asigurare a schimbului
}i circula]iei monedelor, de furnizare de
lichidit@]i interna]ionale necesare
derul@rii tranzac]iilor interna]ionale }i de
ajustare a balan]elor de pl@]i externe ^n
condi]iile inregistr@rii unor dezechilibre.
Acest sistem va conferi monedei ameri -
cane rolul de principal@ moned@ inter-
na]ional@, iar Statelor Unite ale Americii
rolul de principal creditor al lumii.
Volumul cel mai important al tran-
zac]iilor interna]ionale se va realiza ^n
dolari americani, ^n timp ce moneda
Marii Britanii va avea un rol din ce ^n
ce mai redus. %n perioada anilor 1950-
1960, intensitatea fluxurilor financiare
interna]ionale a cunoscut un nivel
redus, datorit@ existen]ei unui control
na]ional asupra capitalului, iar acest
lucru va avea ca efect amplificarea
divergen]ei ratelor dob$nzii la nivel
na]ional. Controlul na]tional asupra
capi talurilor a condus la separarea
pie]elor valutare de pie]ele monetare
interne }i a asigurat autorit@]ilor mon-
etare na]ionale un grad ridicat de
autonomie. %ncep$nd cu anii '60, ^ns@,

amplificarea fluxurilor financiare inter-
na]ionale va contribui ^n mod direct la
subminarea pilonilor pe care se spri-
jinea sistemul monetar interna]ional.
Expansiunea formidabil@ a acestor flux-
uri dup@ anii '70 s-a datorat
schimb@rilor majore din aceast@
perioad@: apari]ia pie]ei eurovalutelor,
sistarea convertibilit@]ii oficiale ^n aur a
monedei americane }i declan}area celor
dou@ }ocuri petroliere. Trecerea,
^ncep$nd cu anul 1973, de la cursurile
fixe (determinate ^n mod administrativ
de c@tre b@ncile centrale na]ionale) la
cursurile valutare flotante va reprezenta
trecerea la un nou mod de determinare
a valorii valutelor, bazat pe cererea }i
ofert@ mondial@ pentru o anumit@ valut@.
Din acest moment, dereglement@rile
ap@rute pe pie]ele financiare na]ionale
vor ^ncuraja puternic expansiunea fluxu-
rilor }i a retelelor financiare globale. {i
fluxurile financiare private vor ^ncepe s@
cunoasc@, din acest moment, o diversi-
ficare continu@, incluz$nd ^n structura
urm@toarele componente: investi]iile
externe directe, ^mprumuturile bancare
interna]ionale, emisiunea de obliga]iuni
interna]ionale, emisiunea de ac]iuni
interna]ionale, instrumentele financiare
derivate }i tranzac]iile ^n valute.
%n ceea ce prive}te evolu]ia sistemului
financiar global din ultimele decenii, se
poate constata o modificare major@.
Dac@, p$n@ ^n anii '90, accesul la sis-
temul interna]ional al finan]elor al tarilor
^n curs de dezvoltare }i al economiilor
emergente se limita la asisten]a,
investi]ii externe directe }i, uneori, la
^mprumuturi bancare, din acest
moment, pie]ele financiare interne ale
acestor ]@ri s-au deschis ^n fa]a investi-
torilor interna]ionali, ]@rile respective
beneficiind astfel de afluxuri financiare
considerabile. Cea mai mare propor]ie a
acestor fluxuri financiare s-a ^ndreptat
spre economiile ^n tranzi]ie din fostele
]@ri comuniste, ^n timp ce ]@rile cele
mai s@race din lume au r@mas la per-
iferia sistemului, fiind dependente de
fluxurile oficiale de asisten]@ inter-
na]ional@.
3. Concluzii
O latur@ esen]ial@ a globaliz@rii o
reprezint@ centralizarea capitalului }i

cre}terea importan]ei opera]iunilor finan -
ciare la nivelul marilor grupuri industri-
ale, ceea ce a dat posibilitatea înfiin]@rii
unor adev@rate <b@nci de întreprindere>
care nu sunt prizonierele unor practici
bancare obi}nuite, fiind purt@toare ale
unor produse financiare noi.

Ultimele decenii au fost marcate
de extinderea portofoliului serviciilor
financiare la scar@ na]ional@ }i global@
}i de concentrarea geografic@ f@r@
precedent a acestora. În ]@rile industri-
alizate, interna]ionalizarea serviciilor
financiare a dus la cre}terea puternic@
a num@rului locurilor de munc@, con-
centrat@ în ariile urbane, mai ales în
marile metropole.

În principiu, crearea unei pie]e
planetare a banilor trebuie s@ conduc@
la o mai bun@ alocare a capitalului în
economia mondial@. Cu toate acestea,
simultan, muta]iile finaciare s-au mani-
festat printr-o instabilitate crescut@, cu
repetate crize de burs@ }i în sfera
schimbului. Actualele disfunc]ionalit@]i
ale sistemului monetar interna]ional pot
fi deci considerate drept o consecin]@
direct@ a acestui fenomen.

Efectele actuale ale fenomenului
de globalizare financiar@ asupra
economiilor na]ionale pot fi grupate ^n
trei categorii, }i anume: efecte
decizionale asupra politicii macroeco-
nomice }i a politicii cursului de schimb,
efecte institutionale }i distribu]ionale
(statul bun@st@rii) }i efecte structurale
(riscul sistemic }i schimbarea balan]ei
puterii financiare).
a) Efectele decizionale asupra politicii
macroeconomice constau ^n for]area
guvernelor de a adopta politici macro-
economice prudente, bazate pe rate
sc@zute ale infla]iei }i pe o disciplin@
fiscal@ }i monetar@ ferm@. %n cazul pro-
mov@rii unor politici macroeconomice
expansioniste, bazate pe deficite
bugetare mari }i pe o datorie public@
ridicat@, aceste guverne risc@ s@ se
confrunte cu cre}terea infla]iei }i a
ratelor dob$nzii interne (care antreneaz@
o cre}tere a costului datoriei publice
interne), iar perspectiva unei infla]ii mai
ridicate conduce la “fuga” capitalurilor
str@ine }i la cre}terea costului datoriei
externe (datorit@ cre}terii primei de risc

a ]@rii debitoare, cauzat@ }i de sporirea
ne^ncrederii creditorilor externi fa]@ de
]ara respectiv@). Efectele decizionale
asupra politicii cursului de schimb
constau ^n faptul c@ o ]ar@ debitoare
nu poate s@ men]in@ pe termen lung
un curs de schimb supraevaluat al
monedei na]ionale, dac@ acesta este
nesustenabil. Protejarea de c@tre
guvern a unui anumit curs de schimb
presupune o m@rire for]at@ a ratelor
dob$nzii, iar aceast@ majorare poate
afecta economia ^n ansamblul ei
(gradul de ocupare a for]ei de munca,
politic@ de creditare a firmelor etc.);
b) Efectele institu]ionale }i dis-
tribu]ionale (statul bun@st@rii) sunt
invocate de cei care se opun
fenomenului de globalizare care con-
duce, ^n opinia lor, la afectarea intere-
selor beneficiarilor statului bun@st@rii
sociale (organiza]iile muncitore}ti,
angaja]ii din sectorul public, alte
grupuri de st$nga). %n opinia acestora,
globalizarea for]eaz@ guvernele s@ pro-
moveze politici financiare }i monetare
restrictive, bazate inclusiv pe privati-
zarea sectorului public }i pe deregle-
mentarea pie]ei muncii, iar astfel de
politici conduc inevitabil la cre}terea
gradului de expunere a acestor cate-
gorii sociale, la pierderea protec]iei din
partea statului. Globalizarea pie]elor
financiare nu constituie ^nsa sf$rsitul
statului bun@st@rii, deoarece pro-
movarea de c@tre guverne a unor
politici economice expansioniste }i a
unor programe sociale ambi]ioase nu
sunt incompatibile cu acest fenomen;
c) Efectele structurale (riscul sistemic
}i schimbarea balan]ei puterii financia-
re) vizeaz@ riscurile pe care pia]a
financiar@ global@ le poate induce sis-
temelor financiare na]ionale. Bursele
na]ionale de valori sunt cele mai afec-
tate de ie}irea rapid@ a capitalurilor
str@ine speculative pe termen scurt, iar
acest lucru poate conduce la
declan}area ^n lan] a unor crize finan-
ciare de propor]ii la nivelul economi-
ilor na]ionale. %n acest context, evolu]ia
sistemului financiar global ridica
semne de ̂ ntrebare serioase ̂ n ceea ce
prive}te natura puterii de stat, autono-
mia }i suveranitatea na]ional@.

Evolu]ii ale procesului de integrare }i globalizare (II)
masterand Constan]a G#[~ 

Masterand Mirela Maria NEGRIL~

Dezbateri economice
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urmare din pag.1
Toate statele din Est au balan]e comerciale
dezechilibrate }i de aceea, cu toate c@ conusu-
mul este un motor al cre}terii, stimularea lui
nu înseamn@ stimularea produc]iei locale decât
într-o mic@ m@sur@. În consecin]@, dependen]a
de economiile din Europa de Vest este una
fundamental@ }i profund@. În ce m@sur@ este
posibil@ o cre}tere care s@ mizeze mai mult pe
pia]a local@ este o întrebare grea pentru fieca-
re stat în parte. 
O analiz@ a acestui ciclu de zece ani scoate în
eviden]@ câteva carateristici puternice ale
cre}terii economice în zon@. În primul rând,
sunt state pentru care 2008 este un an de
recesiune (Estonia }i Letonia), sau altele care
în 2009 risc@ s@ intre în recesiune sau s@ aib@
o cre}tere modic@, în jurul lui 1&. (Lituania
}i Ungaria) . Celelalte state ale zonei par, con-
form prognozelor Eurostat,  a nu încheia ciclul
de cre}tere economic@, r@mânând la cifre de
peste 3&. Volatilitatea cifrelor este una foarte
mare iar acurate]ea prognozelor greu de
sus]inut. În orice caz, vorbim, în toate cazuri-
le, de ajust@ri, de obicei drastice, ale cre}terii
economice ceea ce poate sus]ine ideea închi-
derii unui ciclu de cre}tere care a început în
1999-2000. Vedem, de altfel, acest decalaj, de
un an, }i în declan}area, cât }i în închiderea
ciclului. Debutul acestui ciclu echivaleaz@ cu
intrarea în linie dreapt@ a acestor state în pro-
cesul de integrare european@ în dou@ etape
(2004 }i 2007) dar, politic decizia a fost luat@

în acela}i an 1999, ceea ce a conicis cu sta-
bilirea unui cadru institu]ional, dar a }i recu-
noscut apari]ia în fiecare dintre aceste state a
cadrului institu]ional de constituire a economiei
de pia]@ , în diferitele ei variante înrudite
(anglo-saxon, continental). A}adar dac@ debu-
tul ciclului are un elemnte clar identificabil,
sfâr}itul ciclului are de asemenea un eveniment
bine conturat drept cauz@ }i anume criza finan-
ciar@ interna]ional@, manifestat@ pe deplin în
2008 }i cu o cert@ continuare în 2009.
Cum au evaluat cele zece state est-europene
în ace}ti zece ani spectaculo}i? În ace}ti 10
ani cele 15 state „vechi” ale Uniunii europene
au avut un ritm de cre}tere cu mult sub cel
al statelor estice. Vom analiza întreaga durat@
ca un ciclu economic mediu, pentru c@ anali-
za pe aceast@ durat@ permite excluderea
varia]iilor conjunturale de la un an la altul,
determinate de inconsecvene politice, elemente
conjun cturale sau accidente meterorologice
sau de alt@ natur@ care au afectat într-un an
sau altul, diferite ]@ri. Astfel, media UE 15 pe
10 ani este de 2,1, în timp ce ]@rile est euro-
pene înregistreaz@ medii cuprinse între 3,75-
Ungaria }i 6,5 Letonia. Diferen]a este una net@
}i arat@ c@ ]@rile din zon@ sunt implicate într-
un proces de convergen]@ real@, care a dat
rezultate. [@rile est-europene au recuperat, în
zece ani, procente bune fa]@ de mediile euro-
pene conform raport@rii PIB la puterea de
cup@rare pe cap de locuitor. Fa]@ de media EU
27, Bulgaria a recuperat 12,5 puncte procen-
tuale , Estonia 25,6&, Letonia 29,8&, Lituania
22,9, Cehia 12,3 Ungaria 9, Polonia 6,9&,

România 15,7. Recuperarea se produce, dar
ritmul a fost foarte diferit. De fapt, avem dou@
viteze de recuperare, a}a cum avem }i în ceea
ce prive}te cre}terea economic@. Un ritm bal-
tic }i unul central-european, e drept cu vola-
tilitate mai mare. În ceea ce prive}te cre}terea
economic@ în perioada 1999-2008, avem
acea}i structurare. Statele baltice au ritmuri
superioare celorlalte state. Statele baltice cresc
puterinc: Letonia 6,5, Estonia 6,4, iar Lituania
6,3, în timp ce având Bulgaria cu un ritm de
tranzi]ie de 5,3, celelalte state au o cre}tere
robust@ de peste patru procente. (România
4,43, Polonia 4,24, Slovacia 4,49 }i Cehia cu

4,08). Plutonul este închis de Ungaria cu 3,75.
Aceste diferen]e arat@ c@ avem, pe deoparte,
o structur@ de cre}tere diferit@ în zon@ baltic@,
de cea est european@, cu rezultate diferite }i
structur@ri diverse. Întrebarea este dac@ stuc-
turile instiu]ionale au catalizat aceste viteze de
cre}tere, sau ele sunt doar rezultatul unei
sinergii mai u}or posibile în ]@ri mici decât în
]@rile mari. Cum ambele variante au contribu]ia
lor, desigur vorbim de o chestiune de grad }i
nu de distinc]ii de fond. Dar, atunci când fie-
care procent conteaz@, }i aceste distinc]ii pri-
mesc o importan]@ fundamental@.

Dan SUCIU
2008, sf$r}itul ciclului de aur ^n cre}terea est-european@

Vedere din Praga

Organizarea european@ pe principiul
separ@rii entit@]ilor na]ionale intr@ ^n criz@
}i, pe de alt@ parte, o nou@ organizare,
bazat@ pe principiul unita]ii europene, a
devenit o problem@ }i o preocupare prac-
tic@ nemijlocit@. 
Extinderea este proiectul cel mai ambi]ios
întreprins de Uniunea European@ (UE): el
reprezint@, de fapt, reunificarea continen-
tului european, divizat în urma ultimului
r@zboi mondial. Au existat, în trecut, }i
alte valuri ale extinderii într-o Europ@
divizat@, dar actualul proces de extindere
ajut@ la îndeplinirea visului p@rin]ilor
fondatori ai UE: o Europ@ unit@ }i liber@.
Europa, unitar@ geografic, ad@poste}te o
diversitate de popoare-na]iuni, cu
^ndep@rtate origini istorice, divizate ^n trei
grupuri importante: latini, germanici }i
slavi. Cel mai de pre] produs al istoriei
europene, acceptat dar }i contestat ^n
acela}i timp, este na]iunea. Latinescul
„natio" (de la nasci = a fi n@scut)
^nseamn@ comunitate de origine.
%ncerc@rile de definire a na]iunii }i, mai
departe, a identit@]ii na]ionale, sunt diverse,
la fel ca }i interpret@rile formulate.
Pascal Mancini define}te na]iunea mod-
ern@ printr-o „societate natural@ de
oameni, eviden]iat@ prin unitatea de teri-
toriu, de origini, de obiceiuri, de limb@,
adaptat@ unei comunit@]i de via]a }i de
con}tiin]@ social@". 
Ideile Revolu]iei franceze ^i inspir@
francezului Ernest Renan urm@toarea
definire pentru na]iune: „o mare comuni-
tate solidar@, sustinut@ de spiritul jertfelor
aduse }i de cele pe care este hotarât@ s@
le mai aduc@ ... Via]a na]iunii este un
plebiscit zilnic".
Istoricul american H. Kohn face deose-
birea ^ntre na]iunea vestic@ (subiectiv
politic@) }i cea estic@ (obiectiv cultural@).
Cea dintâi este ancorat@ puternic ^n reali-
tatea politic@ }i ^n luptele prezente, f@r@
leg@turi afective cu trecutul. A doua este
construit@ din „mitul trecutului }i din vise-
le legate de viitor".
Sub presiunea ideologiilor extremiste, con-
ceptul de na]iune a fost devalorizat: con-
ceptul statului fascist italian, comunitatea
de sânge sau rasa arian@ sau realitatea

tranzitorie ce urmeaz@ a fi ^nlocuit@ cu
poporul sovietic. %n abordarea na]iunii, se
recurge de cele mai multe ori la un sis-
tem de referin]@. Reperul anali}tilor occi-
dentali l̂ constituie statul, f@r@ de care nu
se poate vorbi de na]iune, ea este consi -
derat@ „mit }i inven]ie" sub aspectul
unit@]ii culturale }i al tradi]iei na]ionale.
Cultura, originea }i limba sunt factori
secundari sau nu joac@ absolut nici un rol. 
J.S. Mill echivaleaz@ na]iunea cu guvernul
propriu }i apartenen]a statal@. %n acest
“model na]ional-statal”, se considera c@
statele na]ionale moderne s-au constituit
din „comunit@]ile politice, ca o comunitate
de cet@]eni pe care suveranitatea i-a inglo-
bat ^ntr-o na]iune". De cealalt@ parte, ^n
“modelul na]ional-cultural” (denumit }i
central sau est european) postulatul se
fundamenteaz@ pe elemente culturale inte-
grate ^ntr-un sistem politic. A}a cum
spunea Lucian Blaga, na]iunea se
define}te prin organic. Sistemul de
referin]@ ^l reprezint@ identitatea cultural@
}i cultura na]ional@, cu ascendent asupra
factorului politic. „Nu na]iunea noastr@ a
fost creat@ de un stat - afirma N. Iorga -
ci statul nostru a fost creat de o na]iune.
La noi, statul este o crea]ie a na]iunii".
Crizele profunde c@rora Europa a fost
obligat@ s@ le fac@ fa]@, au dat na}tere
ideii europene, au relansat-o }i ^ntre]inut-
o de atâtea ori, pe parcursul secolelor.
%n anii '50, a ap@rut no]iunea de „comu-
nitate", ^n sensul de entitate a celor }ase
t@ri fondatoare (Belgia, Franta, Germania,
Italia, Luxemburg }i Olanda), care pentru
unii con]inea elemente de integrare, iar
pentru al]ii avea un sens func]ional. Mai
târziu s-a ajuns la un consens, cum c@
,formarea „Comunit@]ii" este, de fapt, un
proces care se nume}te integrare. Dup@
1990, Andrei Marga utilizeaz@ no]iunea de
unificare prezentând diferentele termino-
logice }i aducând argumente ^n favoarea
folosirii acestuia. Integrarea reprezint@
„varianta moderat@" pe când unificarea
este „perspectiva radical@". Termenul de
integrare presupune includerea unui ele-
ment str@in ^ntr-un ansamblu sau for-
marea unui ansamblu din elemente etero-
gene; reunirea ^ntr-un tot coerent a unor
elemente diverse, ^n scopul realiz@rii
unit@]ii. Multitudinea ^ntrebuin]@rilor ^n

filosofie, psihologie, economie, politic@
matematic@, au dat termenului o mare
flexibilitate. %n limbajul economic, de
exemplu, acest termen se folose}te, ^n
general, pentru a sublinia cre}terea inter-
dependen]elor dintre economiile na]ionale
^n dezbaterile privind cooperarea econo -
mic@ multilateral@ regional@ sau subre-
gional@. Problematica integrarii economice
a evoluat in perioada postbelica sub
forma teoriei uniunilor vamale si zonelor
de liber schimb, pia]a comun@, uniune
economic@ si monetar@.
Andrei Marga introduce termenul de
„unificare european@", spunând c@ cel de
„integrare european@ acoper@ mai bine
ceea ce s-a petrecut pân@ acum ̂n Europa
Occidental@: o cuplare a economiilor }i
institu]iilor, de la cele juridice, trecând prin
cele educa]ionale, la cele culturale, ^n a}a
fel ^ncât Comunitatea European@ s@
func]ioneze, sub cât mai multe aspecte,
ca un ^ntreg. Aici, termenul integrare are
o semnifica]ie apropiat@ de cea din lim-
bajul curent, prin el ^n]elegându-se sta-
bilirea unei interdependen]e crescânde
^ntre ]@rile comunitare, ^ncât, treptat, ele
s@ devin@ par]i ale unui ^ntreg".
Studiile europene avanseaz@ dou@ teorii ^n
privin]a integr@rii. Integrarea formal@ este
^n]eleas@ sub aspectul schimb@rii regle-
ment@rilor pentru realizarea compatibilit@]ii
^ntre parteneri }i asigurarea unei depline
func]ionalit@]i a comunit@]ii. Cea de a
doua, integrarea informal@, are ^n vizor
ob]inerea unei dinamici constructive a
rela]iilor }i sistemelor de comunica]ie.
Argumentele autorului sus-men]ionat,
aduse ^n favoarea no]iunii de unificare
european@ se refer@ ^n primul rând la
scopul politic al procesului european, con-
form art.2 al Tratatului de la Roma, care
subordoneaz@ integrarea sectorial@: ^ntr-o
modalitate prin care „comunitatea are
drept misiune, prin instituirea unei piete
comune }i prin apropierea progresiv@ a
politicilor economice ale statelor membre,
s@ promoveze o dezvoltare armonioas@ a
activit@]ilor economice ^n ^ntreaga
Comunitate, o extindere continu@ }i echili-
brat@, o stabilitate crescut@, o ridicare
accelerat@ a nivelului de via]@ }i rela]ii }i
mai strânse ^ntre statele pe care le
reune}te". Al doilea argument adus este

insuficien]a poten]ialitate fa]@ de prevede -
rile Acordului de la Maastricht, destinate
s@ consolideze Uniunea Europeana, chiar
dac@ pentru perioada Comunita]ii
Europene termenul era satisfac@tor. Al
treilea argument are ca subiect perspecti-
va indep@rtat@ a scopului final }i posibili-
tatea evalu@rii periodice a procesului,
corespunz@tor etapelor parcurse.
Asezati ^ntr-un spa]iu de interferen]e
politice, comerciale, culturale }i strategice,
românii au fost dintotdeauna purt@torii
unei con}tiin]e europene; argumentele
sunt originea etnic@, istoria, cultura, via]a
spiritual@. Prin urmare, afirmarea nece-
sit@]ii integr@rii europene, imediate, este
mai mult decât fals@. Poate fi acceptat@
doar ^n versiunea alinierii la standardele
occidentale, pentru anularea handicapului
incontestabil, ̂n multe domenii, datorat re -
gimului dictatorial din perioada postbelic@.
La sfârsitul celui de-Al doilea r@zboi mon-
dial, ideea european@ nu era nou@. %nc%
din octombrie 1942, ̂ntr-un memorandum
adresat ministrului sau, Anthony Eden,
Winston Churchill lanseaz@ formula de
"Statele Unite ale Europei", idee care se
^nscria ^n noua ordine mondial@, reflectat@
^n Carta Atlanticului din 1941, document
ce cuprinde strategia comun@ pentru
organizarea lumii dup@ r@zboi. 
Conferin]a de la Messina, Italia, din 1-2
ianuarie 1955, a mini}trilor de externe a
statelor membre CECO a luat ^n discu]ie
ini]iativa ]@rilor din Benelux, cuprins@ ^n
Planul Beyen, }i care propunea crearea
unei pie]e comune cu liber@ circula]ie a
m@rfurilor, serviciilor, capitalurilor }i
muncitorilor. Este momentul relans@rii
construc]iei comunitare, dup@ e}ecul
Comunit@]ii Europene de Ap@rare.
Reprezentan]ii la Conferin]a au aprobat
ini]iativa }i pe 9 iulie 1955, sub
pre}edin]ia belgianului Paul Henri Spaak,
un Comitet Interguvernamental ^}i ^ncepe
activitatea, fiind ^ns@rcinat s@ studieze un
program privind: stabilirea unei re]ele
europene de c@i de transport; dezvoltarea
schimburilor de gaze }i curent electric;
organizarea comun@ a utiliz@rii pa}nice a
energiei atomice; preg@tirea progresiv@ a
unei pie]e comune f@r@ taxe vamale }i
licen]e de import. Pe 23 aprilie 1956,
Comitetul Spaak, prezint@ celor 6 state un

raport prin care se propune crearea unei
Comunit@]i Economice Europene (CEE) }i
a unei Comunit@]i Europene a Energiei
Atomice (EURATOM). La Roma, pe 25
martie 1957, }efii de guvern din Belgia,
Fran]a, Germania, Italia, Luxemburg }i
Olanda semneaz@ cele dou@ tratate, insti-
tuind Comunitatea Economic@ European@
(CEE) }i Comunitatea European@ a Energie
Atomice (EURATOM). Scopul CEE,
cuprins ^n tratat, este ca "prin instituirea
unei pie]e comune }i prin apropierea pro-
gresiv@ a politicilor economice ale statelor
membre, s@ promoveze o dezvoltare
armonioas@ a activit@]ilor economice ^n
^ntreaga comunitate, o extindere continu@
}i echilibrat@, o stabilitate crescut@, o ridi-
care accelerat@ a nivelului de via]@ }i
rela]ii }i mai strânse ^ntre statele pe care
le reune}te.
Din momentul semn@rii }i pân@ la Tratatul
de la Maastricht, ^n 1992, Tratatul CEE va
suferii ajust@ri ^n con]inut }i modific@ri ^n
interpret@ri, determinate de natura }i flu -
xul evenimentelor politice interne }i
externe: 
- evolu]ia sistemului institu]ional al comu-
nit@]ii; 
- noi competente ^n luarea deciziilor }i
fuziunea executivelor comunit@]ilor; 
- extinderea comunit@]ilor prin aderarea de
noi state membre; 
- l@rgirea sferei de ac]iune la noi domenii
}i completarea sistemului de cooperare
economic@ cu problemele de politic@
extern@ (Actul Unic European, din 1986). 
Chiar dac@, ^}i f@ceau sim]it@ prezent@
primele semne de prosperitate econo -
mic@, evolu]ia de la un proces de inte-
grare economic@ spre UE se g@sea sub
inciden]a factorului politic. Marea con-
fruntare, ce se manifesta ^n plan politic,
avea ca subiect organizarea consti-
tu]ional@ a Europei, ^n privin]a c@reia se
formaser@ dou@ viziuni. Una a europe-
nilor, sustinut@ de generalul de Gaulle,
care condamn@ "anumite organisme, mai
mult sau mai pu]in extrana]ionale, care
au valoarea lor tehnic@, dar nu au }i nu
pot avea autoritate }i prin urmare, eficaci -
tate politic@". Statele sunt "singurele
entit@]i care au dreptul s@ ordone }i pute -
rea de a fi ascultate.

C$teva coordonate ale procesului de integrare }i globalizare (I)
- realiz@ri, restric]ii si perspective -

masterand Claudia I. CURSEU
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Duminic@ - ziua unei premiere electorale ^n Rom$nia: votul uninominal

Soros – ”omul care a spart Banca Angliei”
Dintre vedetele perioadelor de criz@
economi c@ face parte cu siguran]@ }i George
Soros. La 78 de ani, Soros este o legend@
vie a economiei globale. Întrebat, la o întâl-
nire la Universitatea Oxford, cum ar vrea s@
r@mân@ în memoria oamenilor el a spus-
speculator, filantrop }i filozof. Celebritatea
global@ i-a adus-o, în mare m@sur@, ”mier-
curea neagr@” – 16 septembrie 1992, când
a reu}it s@ câ}tige peste 1 miliard de dolari
speculând pe paritatea dintre lira sterlin@ }i
dolarul american. Ulterior, el a ajuns la
con}tiin]a publicului prin articole }i c@r]i cu
mare audien]@, unele dintre ele traduse }i în
România.
Soros – critic al globaliz@rii
În 1998, celebrul câ}tig@tor de pe urma
specula]iilor financiare globale publica o
carte, în care principala critic@ adus@
economiei globale era legat@ tocmai de
imposibilitatea de a gestiona sistemul
financiar global, sc@pat, în conformitate cu
opiniile autorului, de sub control. “Sistemul
global este favorabil capitalului financiar,
care are libertatea de a se mi}ca acolo
unde este mai bine recompensat, ceea ce
a dus la rapida dezvoltare a pie]elor finan-
ciare globale. Rezultatul este apari]ia unui
sistem circulator gigantic, care absoarbe
capital prin pie]ele }i institu]iile financiare
de la centru, dup@ care îl pompeaz@ c@tre
periferie, fie în mod direct, sub form@ de
credite }i investi]ii de portofoliu, fie indi-
rect, prin corpora]iile multina]ionale. …
Sistemul este îns@ profund deficient …
câ}tigul banilor are prioritate asupra tutu -
ror celorlalte considerente sociale.
Dezvoltarea economiei globale nu se sin-
cronizeaz@ cu dezvoltarea societ@]ii globale. 
Critica pe care o aduc sistemului capita list
global are dou@ direc]ii principale: defectele
mecanismului de pia]@ (instabilit@]ile de pe
pie]ele financiare interna]ionale) }i defi-
cien]ele ap@rute în sectorul ce nu apar]ine
rela]iilor de pia]@ (non – market sector).”

Nu pu]ini au fost cei care l-au acuzat
pe Soros pentru criza financiar@ din Asia
de Sud-Est din 1996, afirmând c@ a con-
tribuit cu specula]iile sale la destabilizarea
pie]elor.

Soros – despre criz@ }i nevoia de o
nou@ paradigm@

În ultima sa carte, The new para-
digm for financial markets – the credit cri-
sis of 2008 and what it means (O nou@
paradigm@ pentru pie]ele financiare –
criza creditelor din 2008 }i ce înseamn@
aceasta), ap@rut@ de curând la New York
Soros î}i propune, deopotriv@, s@ explice
criza actual@ a economiei globale, dar }i
s@ propun@ o nou@ paradigm@, o alt@
cheie de interpretare a realit@]ilor
economiei actuale. 

În analiza crizei din 2008, Soros
porne}te de la urm@toarea idee: suntem
în mijlocul celei mai grave crize financia-
re, din anii 1930 încoace. În anumite
privin]e, seam@n@ cu alte crize care au
ap@rut în ultimii 25 de ani, dar exist@ o
mare diferen]@: criza curent@ marcheaz@
sfâr}itul unei ere a expansiunii creditului
bazat@ pe dolar ca moned@ de rezerv@
interna]ional@; criza curent@ marcheaz@
punctul culminant al unui „super-boom”
care a durat peste 25 de ani.

Criza s-a instalat lent, dar ea a putut
fi anticipat@ cu  câ]iva ani în urm@.
Originea ei a constituit-o explozia interne-
tului (internet bubble), la începutul anului
2000. În acel an, Federal Reserve a redus
rata dobânzii de la 6,5& la 3,5&, în doar
câteva luni. Apoi, a venit atacul terorist
din 11 septembrie 2001. Pentru a evita
dezagregarea economiei }i instalarea
panicii, FED a continuat s@ reduc@ rata
dobânzii, ajungând la 1& în iulie 2003,
cea mai mic@ rat@ a dobânzii din ultima
jum@tate de secol, }i a  r@mas la acel
nivel un an întreg. Vreme de 31 de luni
,consecutive rata dobânzii de referin]@ pe
termen scurt  ajustat@ cu rata infla]iei a
fost negativ@.
Banii ieftini au generat un balon de s@pun
în domeniul imobiliar (housing bubble),
achizi]ii cu bani de împrumut }i alte
excese. Argumentul economic de la care
porne}te Soros este unul logic }i simplu:
b@ncile sunt intermediari ce plaseaz@
disponibilit@]ile la cei care au nevoie de
bani. Când banii sunt ob]inu]i gratis, ofer-
tantul de credite va continua s@ dea credi -
te, atâta timp cât g@se}te clien]i pentru
acestea, oferta lui tinzând la limit@ c@tre
infinit. Având în vedere situa]ia de pe
pia]@, în care banii disponibili erau extrem
de ieftini, cei care d@deau credite ipote-
care }i-au relaxat standardele }i au inven-

tat noi modalit@]i pentru a stimula afaceri -
le }i a genera comisioane }i încas@ri. 
B@ncile de investi]ii de pe Wall Street au
dezvoltat o varietate de noi tehnici pentru
a disipa riscul c@tre al]i investitori, cum ar
fi fondurile de investi]ii }i fondurile mutuale
care erau avide de profituri. 
De la banii ieftini la „creditele ninja”
Din 2000, pân@ la jum@tatea lui 2005,
valoarea de pia]@ a locuin]elor existente
în SUA a crescut cu peste 50& }i a fost
o adev@rat@ frenezie a noilor construc]ii.
Merrill Linch a estimat c@ aproximativ
jum@tate din cre}terea PIB al SUA în
2005 s-a datorat sectorului locuin]elor: fie
direct, prin construc]ia de case }i achizi]ia
de obiecte pentru cas@ }i mobilier, fie
indirect, prin cheltuirea banilor rezulta]i
din refinan]area ipotecilor. 

Ratele de cre}tere cu dou@ cifre a
pre]urilor caselor au favorizat specula]iile.
Dac@ se a}teapt@ ca valoarea propri-
et@]ilor s@ creasc@ mai rapid decât cos-
tul împrumutului, pare logic s@ dore}ti s@
ai în proprietate mai multe locuin]e decât
vei folosi. În 2005, 40& din casele
cump@rate în SUA nu erau destinate s@
foloseasc@ drept locuin]@ principal@ ci
erau cump@rate ca investi]ie sau ca

locuin]@ secundar@. Din moment ce
cre}terea veniturilor clasei de mijloc a
fost modest@ în anii 2000, cei ce d@deau
bani cu împrumut s-au întrecut în a face
împrumuturile s@ par@ mai convenabile.
Cel mai popular produs a fost acela al
ratelor ajustabile ale dobânzii, cu
”tentarea” clientului cu rate reduse pen-
tru primii doi ani de creditare. To]i pre-
supuneau c@ dup@ doi ani, datorit@
cre}terii pre]ului propriet@]ilor vor reu}i
s@-}i refinan]eze împrumuturile, cu noi
perioade de gra]ie. 
Standardele creditorilor s-au pr@bu}it }i
creditele ipotecare au devenit disponibile
pentru clien]ii cu scoruri slabe de credi tare
(a}a-numitele credite subprime - credite cu
grad ridicat de risc). ”Alt-A” sau ”creditele
mincinoase” cu documenta]ie minim@ sau
inexistent@ au devenit comune, incluzând,
la extrem ”creditele ninja” – no job, no
income, no assets (f@r@ slujb@, f@r@ venit,
f@r@ bunuri), cel mai adesea realizate cu
complicitatea brokerilor ipotecari }i a cred-
itorilor ipotecari.
B@ncile au reu}it s@ scape la timp de
riscurile asociate acestor credite. Dup@
cum s-a demonstrat îns@, ele au crescut
riscul global transferând proprietatea ipo -

tecilor de la b@ncile care î}i cuno}teau
clien]ii la investitorii care nu îi cuno}teau. 
Soros afirm@: în ultimele câteva
decade, SUA a trecut prin câteva crize
financiare majore. Dar, criza actual@
are un caracter cu totul diferit. Ea s-a
r@spândit dintr-un segment al pie]ei în
altul. Pie]ele financiare }i autorit@]ile
financiare au fost foarte lente în a
recunoa}te faptul c@ economia real@
este direct legat@ }i va fi afectat@.
Este greu de în]eles de ce s-a întâm-
plat acest lucru. Economia real@ a
fost stimulat@ de expansiunea credi -
telor. De ce nu ar fi afectat@ de
contrac]ia credi telor?
Care ar fi explica]ia }i solu]ia pe termen
lung? Soros sus]ine: voi demonstra c@
sistemul financiar a fost construit pornind
de la premise false. Pentru a în]elege cu
adev@rat ce se întâmpl@ avem nevoie de
o nou@ paradigm@. Paradigma curent@
general acceptat@, }i anume aceea c@
pie]ele financiare tind în mod natural
c@tre echilibru, este fals@ }i ne conduce
pe un drum gre}it; problemele pe care le
avem se datoreaz@ în mare m@sur@ fap-
tului c@ sistemul financiar actual a fost
construit pe aceast@ paradigm@.
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