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Filmul care a rulat în
urm@ cu ani sub
acest titlu încerca s@
sugereze demnitatea
sl@biciunilor. Este ca -
zul, cel pu]in par]ial,
}i pentru moneda
na]io nal@. Demnitatea
se traduce prin
eforturi, iar sl@biciu -
nile prin devalorizare.

În ziua în care scriu, leul se lupt@ eroic cu
euro, la por]ile lui 3,90. E o b@t@lie pe care
o poate câ}tiga }i leul, dar }i euro, }i, cu
toate astea, r@zboiul evident c@ nu se ter-
min@. Prognozele sunt întotdeauna greu de
f@cut pentru viitorul leului. Dar, acum, mai
mult ca niciodat@ }tim c@, f@r@ m@suri spe-
ciale de sus]inere, f@r@ interven]ii masive ale
BNR, leul va avea o evolu]ie descendent@, în
lunile care vin.

S~PT~M#NAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Unui elogiu trândav }i
inform, îi prefer injuria
entuziast@”

Nicolae Labi}

c my b

c my b

continuare ^n pagina 7

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Începem cu o constatare împ@rt@}it@ de majoritatea anali}tilor eco-
nomici: cu deosebire în faza de preaderare la Uniunea European@,
dar }i ulterior momentului ader@rii, problemele privitoare la ocu-
parea popula]iei active }i la eficien]a acesteia în România au fost
conturate }i dimensionate, de regul@, f@r@ a se lua în considerare
acea parte a for]ei de munc@ care a lucrat }i lucreaz@ în afara
grani]elor ]@rii. În fapt, indicatorii ocup@rii }i eficien]ei popula]iei
active din ]ara noastr@, calcula]i }i da]i publicit@]ii de institu]iile spe-
cializate, sunt sensibil diminua]i deoarece ace}tia se calculeaz@ prin
luarea în considerare doar a persoanelor ocupate în interiorul ]@rii.
Pe fundalul proceselor istorice ale fluxurilor deplas@rii popula]iei,
respectiv a migra]iei popula]iei active pe plan mondial, se poate
contura caracterul specific al deplas@rii temporare a unei p@r]i a
for]ei de  munc@ din România în c@utarea de locuri de munc@ în
anii care au alc@tuit etapa de preaderare a României la structurile
Uniunii Europene. În general vorbind, la vremea respectiv@, cele
mai multe dintre aceste „plec@ri la munc@” nu s-au încadrat nici
în mecanismele pie]ei interna]ionale a for]ei de munc@ }i nici în
procesul institu]ionalizat al liberei circula]ii a persoanelor/
lucr@torilor }i a serviciilor în cadrul Uniunii Europene, între ]@rile
membre, peste grani]ele acestora. 

Pe când o strategie na]ional@
privind emigra]ia for]ei 

de munc@?

PUNCTUL 
PE EUROPA

Stephan`s Dom - Viena (vezi articol ^n pag.2)

Dan SUCIU

Emil DAVID
”Primus in orbe deos fecit timor”

Statius „Tebaida”
…Criza economico–financiar@, din 1972 – 1973, cu prec@dere generat@
de consumul mult prea abundent de materii prime }i materiale nere-
generabile, limitate, va pune, practic, cap@t celor „30 de ani glorio}i” ai
lui Jean Fourastié. Dintr-o dat@, dup@ avântul de dup@ '29 - '33, dup@
cumplita perioad@ a r@zboiului mondial, dup@ anii atât de dificili de
reconstruc]ie }i dup@ o veritabil@  cre}tere economic@, accelerat@ cam
dup@ 1948 – 1949, pentru o mare parte a statelor lumii, oamenii s-au
dezmeticit: „ritmul de atunci al consumului, men]inut, va duce la un ver-
itabil dezastru economic”. Era }i lucrarea „Limitele cre}terii”, în princi-
pal a so]ilor Meadows, erau }i lucr@rile „Clubului de la Roma”, care
avertizau grav în acest sens etc. Capitalele, cu prec@dere din Vestul euro-
pean, au r@mas f@r@ combustibil }i nu mai circulau aici nici un fel de
automobile. Peisajul era trist, dezolant…
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Imaginea s@pt@m$nii Leul în iarn@ 
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Cataclisme economice care zguduie lumea (IV)
- genez@, evolu]ii, pronosticuri -

masterand Ionela-Lumini]aGROZA

Globalizarea pie]elor de capital
- avantaje }i dezavantaje ^n 

evolu]ia economiei rom$ne}ti -
pag. 6

masterand Mihai GOGONEA 

Evolu]ii ^n timp }i spa]iu ale 
integr@rii europene (II)

pag. 7

masterand Ilie BANU

Antreprenoriatul, în contextul
crizei economice mondiale

pag. 3

Criza! Da, dar…ce criz@?
La origine, predarea }tiin]elor eco-
nomice se realiza de o manier@ ge -
neroas@, în cadrul cursurilor de
Economie Politic@. Într-o societate
democratic@, individul se raporteaz@
la politic în ceea ce prive}te organi-
zarea vie]ii în societate }i, în parti -
cular, a economiei. Pentru
gestionarea tre zoreriei }i a patrimo-
niului, fiecare dintre noi se
raporteaz@ în mare parte la sistemul
bancar. Aceast@ dubl@ delegare nu
poate func]iona decât dac@

cet@]eanul este asigurat c@ politicienii vor impune reguli de bun@
conduit@ actorilor economici }i, de exemplu, vor evita derive ale
sistemului bancar. Astfel, se impune s@ ne preocup@m succesiv
de comportamentele actorilor economici, ale politicienilor }i s@
încerc@m s@ tragem ni}te înv@]@minte impuse de aceast@ criz@.
1.Actorii economici
Criza este, în primul rând, financiar@, dar, bine în]eles, are deja
urm@ri economice dezastruoase. 

Bur

continuare ^n pag. 3

prof. Robert Labbé

continuare ^n pagina 8

Coresponden]@ din Fran]a

Viena în decembrie
– captivi în fort@rea]a frumuse]ii –

%n num@rul urm@tor:
� drd. Ioana B@rbulescu --

Internetul - “o nou@ media” ^n
evolu]ia publicit@]ii

� SUMARUL revistei
Euroeconomia XXI

pe anul 2008

Dan POPESCU pag. 2

Rennes, important ora} al Fran]ei
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„O înfrângere este numai mijlocul pe
care ni-l d@ soarta ca s@ vedem ce ne
lipse}te, înc@, pentru a învinge”

Nicolae Iorga

… „De ce evreii nu sunt mai ales
piani}ti importan]i, ci, cu prec@dere,
buni violoni}ti?” Este întrebarea pe care
un admirabil prieten, chiar mai mult
decât atât, evreu, român, austriac, mi-
o pune la o recep]ie deosebit@ nu atât
prin fastul ei, a fost }i acesta, ci mai
ales prin rafinament. „Nu }tiu”, îi
r@spund. El îmi spune: ”Fiind nevoi]i
mereu s@ fug@, evreii nu prea puteau
s@ ia pianul. Dar, vioara, da”. Butada,
de}i dramatic@, mi se pare reu}it@, iar
el, parc@ alipindu-se mai mult inimii }i
sufletului meu, adaug@: „Datorez via]a
lui Antonescu. A domolit, a calmat,
unde a fost posibil a diminuat, cât a
putut, prigoana împotriva noastr@, o
prigoan@ declan}at@, în mai toat@
Europa, de nazismul s@lbatic al lui
Hitler”. Când exist@ oameni care gânde-
sc }i astfel, redând istoriei ceea ce îi
apar]ine de fapt, nu po]i s@ nu te
bucuri. {i m@ bucur chiar eu, cel al
c@rui bunic, general de divizie Miti]@
Vr@jitoru, a fost persecutat de
Antonescu, tata-mare sus]inând, cu
argumente dintre cele mai ra]ionale, „c@
nu este bine s@ înaint@m dincolo de
Nistru”. A scris chiar o carte, destul de
cunoscut@, „Vae Victis”, în care ar@ta ce
vor p@]i cei ce vor intra sub ocupa]ie
ruseasc@. Volum excomunicat din
libr@rii }i biblioteci, al@turi de alte lucr@ri
ale aceluia}i autor, prin 1948, 1949...
... Sunt pentru câteva zile la Viena,
fosta capital@ a Imperiului Cezaro –
Cr@iesc, actuala capital@ minunat@ a
unei ]@ri minunate, pe care împre-
jur@rile au f@cut s-o cunosc destul de
bine: Austria. Iar recep]ia este aferent@
doar primei seri. {i câte }i mai câte
evenimente interesante au urmat…

… Viena este cu adev@rat frumoas@,
cochet@, cultivat@, epicurian@. Este
istoric@ – }i ce istorie! – }i modern@.
Este, de asemenea, un mare centru
economic, aici au sedii OSCE, OPEP,
diverse agen]ii ale Na]iunilor Unite, pre-
cum Agen]ia Interna]ional@ de Energie
Atomic@ sau ONUDI. Tot aici s-au sem-
nat importante tratate interna]ionale,
precum cel din 1955, prin care, cum
se exprima ministrul de externe austri-
ac de la acea vreme, „Austria este
liber@”. Ru}ii plecau de aici... Dar ce nu
reprezint@ Viena… Iat@, capitala inter-
na]ional@ a muzicii, urbea unde au
locuit timp mai îndelungat Mozart,
Beethoven, Schubert, List, Brahms,
Johann Strauss I, Johann Strauss II,
Lehar, Antony Bruckner, Gustav
Mahler… S@ continui?
Ei au creat }i construit minun@]ii muzi-
cale, continuând }i dezvoltând ample
tradi]ii. Al]i creatori }i arti}ti „au rupt”
tradi]iile, f@când altfel decât înainta}ii lor,
altfel decât ceilal]i. Iat@-l pe Friedensreich
Hundertwasser, artistul mai ales decora-
tor care ]inea s@ demonstreze prin „sim-
fonia }i armonia culorilor sale”, dar }i
prin disonan]a, trebuie s@ recunosc,
uneori admirabil@, a spa]iilor concepute
de el c@ „atât de u}or se poate face par-
adisul pe p@mânt”. Chiar „paradisul”
accept cu greu, dar, oricum. „Sagrada
Familia” de la Barcelona, a lui Gaudi,
este realizat@ în acela}i stil, ceva ce ]ine,
cred eu, de „infinitul” „jugendstilul”-lui.
…Pe lâng@ Universitatea din Viena,
este o pl@cu]@ ce arat@ c@ acolo au stu-
diat Mihai Eminescu }i Titu Maiorescu.
Au avut ce înv@]a, universitatea vienez@
reprezentând la vremea respectiv@ –
dar }i ast@zi - o mare, o faimoas@ insti-
tu]ie de înv@]@mânt. {i nu doar în
domeniul istoriei }i economiei, respec-
tiv „{coala Austriac@”, „Noua {coal@
Austriac@”, „{coala marginalist@”
lansat@ de celebrul profesor Carl
Menger. „În procesul schimbului, ambii
parteneri pot }i trebuie s@ ob]in@ maxi -
mum de satisfac]ie”. Ce ideea
excep]ional@ a magistrului economist,
ce a r@sturnat, în parte, teoria
Economiei Politice de pân@ la el. Din
„simpaticul” }i fatalistul „câ}tigi,
p@gube}ti, negustor te nume}ti” nu va
mai r@mâne aproape nimic. Dar
conside ra]ia potrivit c@reia „Valoarea
unui produs const@ în utilitatea sa”?
Tot str@lucit@. De}i, dac@ stau s@ m@

gândesc, }i Marx spusese c@ „valoarea
unui produs nu se poate exprima decât
prin utilitatea sa”. O „ Întâlnire de
gradul III” pe „Aleea Celebrit@]ii” }i de
asemenea o tem@ favorit@ pentru dez-
bateri economice profunde? Cu sigu-
ran]@... „Nici nu }tim cât ne putem
asem@na unii cu al]ii”, spunea Roger
Garaudy. Avea dreptate. {i recurg }i la
românul Constantin Stere, filozoful }i
autorul celebrului roman „În preajma
revolu]iei”: „Am fost prea aspru?
Dovedi]i-mi c@ n-am spus adev@rul”.
Mai mult de jum@tate din casele Vienei
sunt în proprietate public@, de fapt,
apar]in Prim@riei. „Ora}ul ro}u” i se
spune Vienei de peste 70 de ani, fiind
condus de „stânga”, o st$ng@ destul de
bine „înfipt@” în proiect. Familia impe-
rial@, fosta familie imperial@, cu o sin-
gur@ excep]ie, nu are aici propriet@]i
redobândite. Le puteau avea, dar mem-
brii ei trebuiau s@ semneze o declara]ie
prin care recuno}teau Republica. {i nu
au vrut s-o semneze, cu excep]ia
men]ionat@. Un raport interesant între
demnitate, orgoliu, mândrie, avere,
bog@]ie…

Fac, împreun@ cu prietenii mei, un fru-
mos tur al Vienei, iar ghida, bine cul-
tivat@, cu o exprimare elegant@, simpat-
ic@, de altfel românc@ de origine, fost@,
în ]ar@, redactor al „Editurii Univers”,
ne spune ingenuu: „Dup@ primul r@zboi
mondial, prin Tratatul de la Paris }i cel
de la Trianon, Austro – Ungaria a pier-
dut o parte covâr}itoare din teritoriile
sale, iar România }i le-a dublat”. Intru
într-un scurt dialog }i îmi spune c@
este vorba de „nuan]e”...Cum a}a,
drag@ doamn@? Austro – Ungaria n-a
pierdut nimic, ea a devenit, firesc,
Austria, Ungaria, Cehoslovacia, etc. }i,
tot firesc, România, care nu a urm@rit
]inte de anexiune,    s-a reîntregit în
grani]ele ei dintotdeauna. Turul Vienei
era îns@ prea frumos }i interesant pen-
tru a intra în polemic@ cu distinsa
doamn@, care, sunt aproape convins,
orice i-a} fi spus eu, cred c@ nu ar fi
dat înapoi. Tace doamna }i în cel
prive}te pe Domnul {erban
Cantacuzino, cel care, riscându-}i via]a
}i risc$nd soarta ]@rii, a furnizat turcilor
asediatori ai Vienei ghiulele, obuze
umplute cu paie. Cantacuzino era, ^n

autocar, “la etc”. {i tace doamna, tot
nepermis, }i la Palatul Belvedere, unde
bietul Mihai Manoilescu, dup@ ce a fost
nevoit s@ semneze Diktatul de la Viena,
a le}inat. Iar in palat, nimic despre asta.
…Trecem prin fa]a Sediului OPEP. Aici,
temutul Carlos, prin 1975, cred, a luat
ostatici mai mul]i mini}trii ai ]@rilor
arabe, c@rora, dup@ ce a primit o sub-
stan]ial@ r@scump@rare, le-a dat
frumu}el drumul. Am, totu}i, }i nu
doar eu, o nedumerire: ghida ne spune
c@ teroristul a venit cu tramvaiul, a
intrat pe poarta institu]iei unde era doar
portarul. Acesta a apucat s@-i spun@
„Guten Tag”, iar Carlos l-a împu}cat
imediat în frunte. Dar, dac@ nu era
nimeni, de unde se }tie exact ce i-a
spus gardianul portar – care, de altfel,
}i trebuia s@ ias@ la pensie – }i ce a
f@cut Carlos? Evident tragic, dar între-
barea persist@. Un r@spuns ar fi
camerele de luat vederi. Dece, îns@,
atunci nu s-a intervenit imediat?
Într-o sear@ suntem invita]i la un
restaurant rustic, în Grinzing, ^n
p@durile, din împrejurimile Vienei. În
prealabil, bem vin fiert }i mânc@m cas-
tane, ceva mai sus, lâng@ un mic }i
cochet patinoar, sunt mai mul]i copii
care zburd@ }i se hârjonesc pe ghea]@.
Vinul fiert, sau nu, poate amintirile,
poate ambian]a, }i devenim energici,
euforici. Aproape c@ devenim precum
copiii, este molipsitor, dar ce frumos.
Mai mul]i din grupul nostru de prieteni
închiriem patine }i trecem pe patinoar.
Printre ei }i eu, dar m@ cam ]in de
bar@, nu am mai patinat de 25 de ani
}i am }i o anumit@ vârst@. Oricum, este
ceva deosebit. La mas@, }ni]el vienez
cât farfuria de mare }i este bun, foarte
bun. „Povestiri din P@durea vienez@”,
valsul lui Strauss, dar ce univers bogat
de lumini, de sim]ire, relev@ notele lui.
Te sim]i unul dintre spiridu}ii care
danseaz@ cu mi}c@ri elegante în aceast@
atât de fantastic@ sear@…
...Minunata, deosebita Vien@. Ce arhitec-
tur@ excep]ional@, stilul baroc, dar nu
numai, }i ce inteligent este pus@ ea în
lumin@. Credin]@ sau ideea laic@ de pro-
gres? Posibil amândou@, în fa]@, îns@,
credin]a. Dar cafenelele Vienei? Dar
palatele ei? Prin]ul Rudolf, tân@ra con-
tes@ Maria Vestera, Sisi, arhiducele Franz
– Ferdinand, marile drame ale familiei
imperiale? Prilejuri de reflec]ie, de
reflec]ie adânc@. Ce bine }tiu unii s@
exploateze ceea ce au }i cât de pu]in –
}i de r@u, chiar – fac al]ii aceasta. Noi,
românii, de exemplu. Pentru Viena, îns@,
„captivi” în fort@rea]a frumuse]ii. Mi se
pare gândul cel mai potrivit, gândul cu
care }i plec „cu greu” spre cas@… 

Dan POPESCU

Viena în decembrie
– “captivi” în fort@rea]a frumuse]ii –

Panoramic vienez

Publicitate pentru o celebr@ cafenea vienez@ }i ^ntemeietorului ei 
Arhiducele Rudolf sau tragedia unui prin] care s-asinucis - ^mpreun@ cu iubita sa, la Mayerling - din dragoste

Periplu austriac

Willkommen im Landtmann
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Pe când o strategie na]ional@ privind emigra]ia for]ei de munc@?
urmare din pag.1

În lipsa datelor exacte, care ar
putea face distinc]ia între deplas@rile
legale }i cele ilegale, între plec@rile pe
baz@ de contract sezonier (temporar) }i
între cele cu perspectiv@ de prelungire }i
chiar de primire a cet@]eniei, putem cel
mult evalua ratele ocup@rii }i ale efi-
cien]ei folosirii poten]ialului na]ional de
munc@ prin luarea în calcul a muncii
prestate de cet@]enii români în afara
grani]elor ]@rii.
Pentru o analiz@ consistent@ de acest
gen, ar fi necesare datele statistice medii
cu privire la veniturile românilor afla]i la
munc@, comparativ cu cele ale autoh -
tonilor din diferite ]@ri (Spania, Italia,
Germania etc), precum }i în compara]ie
cu cele ale românilor r@ma}i în ]ar@.
Posibilitatea unor asemenea compara]ii
este relativ redus@ mai ales din cauza
informa]iilor s@race }i cu totul aproxima-
tive cu privire la câ}tigurile medii ale
românilor care lucreaz@ în str@in@tate. La
o astfel de situa]ie s-a ajuns din cauza
imigr@rilor ilegale  ale multora dintre
români }i, pe cale de consecin]@, a
angaj@rii acestora f@r@ conven]ii sau con-
tracte de munc@. De aceea, lucru con-
statat }i consemnat de to]i anali}tii din
domeniu, exist@ o mare diferen]@ între
veniturile încasate de persoanele plecate
legal, cu contracte de munc@ încheiate în
prealabil, }i salariile celor intra]i ilegal în
]@rile vest-europene }i care lucreaz@ la
negru. Oricum, chiar }i salariile medii ale
acestora din urm@ sunt mai mari decat
salariile pe care emigran]ii le-ar fi încasat
în ]ar@, dac@ ar fi avut astfel de locuri
de munc@. În aceast@ situa]ie, se poate
spune c@ acele persoane nu au avut
alternative, plecarea în afar@ fiind singu-
ra lor }ans@ de a-}i câ}tiga existen]a. 
Din punct de vedere economic, diferen]a
de valoare adaugat@ brut@ creat@, în
medie, de o persoan@ ocupat@ în afara
]@rii fa]@ de cea creat@ de una ocupat@
în România este de circa 900 de euro
pe an }i exprim@ avantajul pe termen
scurt al celor ce pleac@ la munc@ în
afar@ }i, implicit, al familiilor acestora.
Dac@ se compar@ doar suma medie tri -
mis@ în ]ar@, evaluat@ la aproximativ
1500 euro, cu salariul mediu din

România, rezult@ c@ munca în afara ]@rii
este aduc@toare de venituri mai mari.
Din punctul de vedere al emigran]ilor,
avantajele sunt certe. 
Dac@ ne raport@m îns@ la interesele
na]ionale, suntem nevoi]i s@ constat@m
c@ munca în afara ]@rii este cea mai
nefericit@ form@ de asigurare a condi]iilor
decente de trai pentru o bun@ parte a
popula]iei ]@rii.  
Prima consecin]@, care a devenit o pro -
blem@ aparte a României contemporane
}i se va agrava pe m@sura trecerii tim-
pului, const@ în îmb@trânirea popula]iei }i
în sc@derea num@rului acesteia, cu coro-
larul ei- rela]ia dintre cei ce muncesc }i
cei care au dep@}it vârsta legal@ de
munc@, dintre salaria]i }i pensionari. O
politic@ demografic@ sc@pat@ de sub con-
trol, un num@r redus de copii în prezent
înseamn@ c@ în viitor vom avea con-
tribuabili mai pu]ini }i, implicit, venituri
mai mici sau impozite mai mari.
Statisticile sunt în aceast@ privin]@ rele-
vante: dac@ la nivelul anului 1990 un
pensionar era sus]inut de 2,7 salaria]i, se
constat@ c@, în anul 2005, un pensionar
este sus]inut de doar 1,3 salaria]i, ur -
mând ca în anul 2050 un adult s@ pl@ -
teasc@ pensiile }i aloca]iile a 9 persoane.
Din p@cate, în întreaga etap@ de prea -
derare, în cele mai multe cazuri, per-
soanele care au lucrat în afar@ nu au
contribuit la ameliorarea situa]iei
descrise. Contribu]iile acestor lucr@tori
salaria]i la fondul pentru asigur@ri
sociale, de s@n@tate }i de pensii au fost
foarte mici }i pl@tite de regul@ doar de
cei pleca]i la munc@ prin Oficiul pentru
Migra]ia For]ei de Munc@. De pild@, la
nivelul anului 2004, doar circa 60.000 de
persoane contribuiau la fondurile
men]ionate. Fa]@ de totalul de peste 2
milioane de români pleca]i la munc@ în
afara ]@rii (cât se estima la acea vreme),
ponderea pl@titorilor se situa la mai pu]in
de 3 procente. 
Pe cale de consecin]@, una dintre multi-
plele priorit@]i ale României se dovede}te
a fi încheierea de noi acorduri cu guver-
nele ]@rilor vest-europene, pentru a clar-
ifica veniturile românilor care muncesc în
aceste ]@ri }i a intra în legalitate în ceea
ce prive}te distribu]ia acestora, în con-
formitate cu legisla]ia în vigoare. R@mâne
la latitudinea structurilor noastre guver-

namentale abordarea cu prioritate a cel
pu]in dou@ aspecte: 
1. Evaluarea muncii în str@in@tate într-un
sens mai larg, adic@:
- prin asigurarea de salarii contractuale
românilor;
- plata taxelor }i impozitelor directe
legale;
- garantarea contribu]iilor la fondurile de
asisten]@ social@ }i a drepturilor de a
continua munca în ]ar@, la revenire.
2. Semnarea de acorduri guvernamentale
pentru ca taxele pl@tite pentru asigur@ri
sociale în statele- gazd@ s@ se întoarc@
în România. În situa]ia în care per-
soanele care au lucrat în str@in@tate vor
reveni în ]ar@, vor putea beneficia de
pensie }i asisten]@ social@  f@r@ a mai fi
nevoite s@ cotizeze de dou@ ori. 

Lipsa unor astfel de acorduri se
traduce prin plata acestor contribu]ii la
sistemele de securitate social@ din ]@rile
primitoare, f@r@ ca acestea s@ aib@
obliga]ii privind protec]ia social@ a
cet@]enilor români. 

Dincolo de aceste aspecte concrete,
provoc@rile multiple }i complexe care
vizeaz@ pia]a muncii din România în per-
spectiva integr@rii europene impun elab-
orarea }i promovarea unei strategii noi,
flexibile cu privire la emigra]ia-imigra]ia
for]ei de munc@.

Evident, o astfel de strategie tre-
buie obligatoriu racordat@ cu regle-
ment@rile din domeniu elaborate de insti-
tu]iile Comunit@]ii Europene. 

Se }tie c@ politicile sociale ale
Uniunii Europene au jucat un rol central
în crearea punctului forte al economiei
europene, prin dezvoltarea unui model
social unic. Modelul social european
acoper@ mai multe domenii: de la
educa]ie }i forma]ie profesional@, la ocu-
parea for]ei de munc@; de la asigurarea
unui nivel mai ridicat de via]@ }i protec]ie
social@, la dialogul între sindicate }i con-
ducerea întreprinderilor; de la s@n@tate }i
securitate la locul de munc@, la lupta
împotriva rasismului }i discrimin@rii.
Astfel, principalele obiective care privesc
pia]a muncii, stabilite la nivelul Uniunii
Europene, prin Modelul social european,
sunt: promovarea ocup@rii for]ei de
munc@, un nivel mai ridicat de via]@ }i
condi]ii de munc@ mai bune, protec]ia
social@ adecvat@, dezvoltarea resurselor

umane pentru ob]inerea unei rate înalte
de ocupare }i combaterea situa]iilor de
excludere. 

Politica social@ }i de ocupare a
for]ei de munc@ reflect@ convingerea c@
numai o competi]ie global@ puternic@
între companii determin@ îmbun@t@]irea
productivit@]ii muncii }i duce la cre}terea
economic@ dar, în acela}i timp, este
nevoie de solidaritate între cet@]eni pen-
tru optimizarea condi]iilor care duc la
includere social@ }i la o societate stabil@
}i prosper@. 

România recunoa}te Strategia
European@ de ocupare a for]ei de munc@,
între altele ca pe un document-cadru
pentru politica na]ional@, în condi]iile
ader@rii la Uniunea European@ }i ale
îndeplinirii acquis-ului comunitar, iar
prin cipiile acestei strategii trebuie s@ fie
încorporate ca piloni ai propriei strategii
de dezvoltare a resurselor umane.  

Prima coordonat@ a noii strategii
impune luarea în seam@ a unit@]ii inde-
structibile dintre procesele demografice,
sociale, economice, culturale etc. Aceast@
unitate are la baz@ popula]ia, care formea -
z@ na]iunea unei ]@ri }i care trebuie eval-
uat@ exact sub toate aspectele (indicatori
demografici pe regiuni }i zone, tendin]e
naturale în perspectiva urm@torilor ani etc.)

A doua coordonat@ ar putea fi con-
siderat@ corelarea, prin metode cât mai
variate, directe }i indirecte, între struc-
turile }i con]inuturile educa]ionale }i de
preg@tire a for]ei de munc@ }i nevoile
actuale }i de perspectiv@ ale economiei
}i culturii române}ti. Exist@ foarte multe
dezechilibre func]ionale în economie,
întrucât nu s-au f@cut cu rigurozitate
}tiin]ific@ ni}te calcule asupra resurselor
materiale }i umane }i a nevoilor în dez-
voltarea de programe pe termen mediu
}i lung, iar aceste dezechilibre ne fac s@
d@m tot ce avem mai bun în str@in@tate,
pentru c@ acel produs sau acea activitate
pe care putem }i }tim s@ le facem bine,
nu le consum@m în ]ar@.

A treia coordonat@ const@ în
g@sirea unit@]ii dintre diferitele st@ri ale
pie]ei muncii. Avem în vedere faptul c@,
în toat@ perioada de preaderare, în
România au existat mari diferen]e }i
dezechilibre între sectoare }i ramuri în
ceea ce prive}te raportul dintre cererea
de munc@ }i oferta poten]ial@ de munc@. 

A patra coordonat@ poate fi consid-
erat@ necesitatea de a g@si un echilibru
între m@surile ce vizeaz@ domeniul în
func]ie de orizontul de timp. Pe termen
scurt ar trebui s@ prevaleze m@surile
defensive, în timp ce pe termen mediu
}i lung, cele ofensive.

În concluzie, România are nevoie
de o strategie care s@ urm@reasc@ efici-
entizarea întregii popula]ii active, dar s@
vizeze }i popula]ia plecat@ la munc@ în
str@in@tate.  Scopul acestei strategii ar
trebui s@ fie stimularea popula]iei active,
mai ales a celor bine preg@ti]i, de a
r@mâne în ]ar@ sau de a reveni în ]ar@,
în condi]iile în care mul]i tineri au
tendin]a de a emigra. Investi]ia în
oameni, prin cre}terea nivelului de
instruire a for]ei de munc@, concomitent
cu recalificarea }i reorientarea acesteia în
func]ie de cererea existent@ }i previzibil@
pe pia]a muncii, va permite ]@rii noastre
s@ se adapteze condi]iilor globaliz@rii, exi-
gen]elor noii economii a cunoa}terii, pre-
cum }i s@ ating@ un nivel ridicat de efi-
cien]@ }i social-uman@. 

Nevoia de st@pânire a perspectivei
prin stabilirea unor obiective strategice în
domeniu este impus@ pe de o parte de
constatarea c@ libera circula]ie a for]ei de
munc@ a ridicat }i ridic@, la nivel global,
mai multe probleme decât libera circula]ie
a capitalului, iar pe de alt@ parte, de reali -
tatea c@ fiecare ]ar@ se confrunt@ cu
probleme demografice }i ocupa]ionale
specifice pe care caut@ s@ le rezolve în
consonan]@ cu interesele ei generale. În
acest context, devine evident@ necesitatea
adopt@rii unei atitudini pragmatice în
rela]ia cu statele membre ale UE, în sen-
sul corel@rii intereselor na]ionale ale
României cu interesele legitime ale
partenerilor. Eforturile ar trebui s@ se
concentreze atât asupra deciden]ilor politi-
ci, cât }i asupra informatorilor }i forma-
torilor de opinie. Cu atât mai mult, o
strategie na]ional@ de gestionare a pro -
blemelor demografice }i ocupa]ionale în
]ara noastr@ nu poate fi optim configu-
rat@ decât prin armonizarea mecanismelor
pie]ei muncii cu implicarea responsabil@ a
puterii publice, a statului de drept. Un
lucru este cert: pia]a singur@ sau copierea
unor modele de strategii aplicate în alte
]@ri din Comunitatea European@, nu vor
asigura controlul fenomenului }i rezul-
tatele a}teptate. 

Emil DAVID

Antreprenoriatul, în contextul crizei economice mondiale

“E}ecul nu apare decât atunci când
nu mai încerci s@ faci nimic pentru
a-l combate”          lbert Hubbard

Antreprenorul este un actor principal
}i un  simbol al economiei de pia]@.
Rolurile }i contribu]ia antreprenorilor
se amplific@ substan]ial, simultan cu
manifestarea lor pe plan calitativ
superior, ceea ce se reflect@ în re -
volu]ia antreprenorial@ actual@ ,care,
potrivit afirma]iilor a numero}i spe-
ciali}ti, va ajunge la apogeu în se -
colul XXI, generând multiple muta]ii,
unele înc@ dificil de imaginat în
prezent. O provocare important@ este
constituit@ de situa]ia de criz@ eco-
nomic@ la nivel mondial, dar un
antreprenor trebuie s@ aib@ t@ria de
a nu renun]a la primul semn de difi-
cultate. De ce trebuie încurajat antre-
prenoriatul, în aceast@ perioad@?
Pentru c@ tot mai multe companii
recurg la disponibiliz@ri, iar rata

somajului este }i va fi în continu@
cre}tere. Care ar fi solu]iile pentru
aceast@ provocare? Un posibil
r@spuns ar putea fi stimularea spiri-
tului antreprenorial prin politici }i
pârghii adecvate. Accesarea fon-
durilor europene poate fi o strategie
ce merit@ considerat@ pentru ate -
nuarea impactului crizei asupra
antreprenoriatului.

“ Nu a}tepta oportunit@]i extraor-
dinare. Consider@ ocaziile obi}nuite }i
transform@-le în oportunit@]i. Oamenii
slabi a}teapt@ oportunit@]ile, oamenii
puternici le creeaz@ ei în}i}i.“

Orison Swett Marden

Modalit@]i de gestionare a
crizei pentru o companie

În primul rând, s@ admit@ c@ o
astfel de stare poate s@ apar@ }i apoi
s@-}i creeze un sistem de gestionare
eficient@ a crizei. A}a cum orice
firm@ responsabil@ }i-a creat un sis-
tem de management al riscurilor, la
fel de bine se impune crearea unui
sistem de management al crizei. În
cadrul managementului de criz@,
exist@ dou@ etape fundamentale: pre-
ven]ia }i corec]ia. Preven]ia este ca -
racteristic@ crizelor care au la orig-
ine, de regul@, cauze interne.
Aceasta presupune, în special, exis-
ten]a procedurilor interne de control
}i sesizare a disfunc]ionalit@]ilor, a

unui cod de conduit pentru angaja]i,
profesionalizarea managementului execu-
tiv al companiei, în scopul prevenirii
apari]iei situa]iilor de criz@. Corec]ia
intervine îndeosebi atunci când criza
este generat@ de cauze externe. Este
aproape imposibil s@ previi situa]iile
de criz@ cu surs@ exogen@, îns@ este
fundamental s@ corectezi efectele aces-
tora. Corec]ia intervine }i în cazul
crizelor generate de cauze interne,
pentru reducerea consecin]elor.
Condi]ia strict@ pentru gestionarea efi-
cient@ a unei crize, în sensul unei
reac]ii rapide a companiei, o reprezint@
existenta unui plan de ac]iuni în
situa]ii de criz@, în cadrul c@ruia s@ se
reg@seasc@ modul de ac]iune pentru
diferite tipuri de situa]ii dificile, la
nivelul managementului }i al anga-
ja]ilor, comportamentul acestora }i, în
general, modul de organizare intern@
pentru o reac]ie rapid@, complet@ }i
eficient@. Tratate corect, efectele nega-
tive ale crizelor pot fi minimalizate,
pierderile suferite de companie putând
fi ]inute sub control, în condi]ii de
acceptabilitate. În chinez@, cuvântul
criz@( 危機 ) este compus din dou@
simboluri: unul înseamn@ pericol, iar
altul oportunitate, de unde rezult@ c@
trebuie s@ c@ut@m oportunitatea.

În contextul tulbur@rilor finan-
ciare din ultimele s@pt@mâni, depu-
ta]ii europeni au sus]inut nevoia
regulariz@rii pie]ei financiare prin
legi europene noi. În cadrul dezba-

terii pe teme de actualitate,
Consiliul }i Comisia European@ au
facut declara]ii cu privire la situa]ia
sistemului financiar mondial }i
efectele sale asupra economiei
europene. Deputa]ii solicit@ ac]iuni
concrete care s@ îmbun@t@]easc@
supravegherea pie]elor financiare.
Jean-Pierre Jouyet, ministrul pentru
afaceri europene afirm@ c@
r@spunsul la actuala criz@ nu
înseamn@ schimbarea perspectivei
economice }i renuntarea la antre-
prenoriat. "Reglementarea este
necesar@ pentru a evita excesele,
dar nu economia de pia]@ este
cauza acestei crize (...) Avem
nevoie de reguli comune de trans-
paren]@ }i trebuie s@ recl@dim
încrederea în pie]ele deschise }i
libere". Traian B@sescu, pre}e din tele

României, afirm@: “Antre prenorii
români trebuie s@ se asocieze, pen-
tru a face fa]@ concuren]ei }i pen-
tru a putea câ}tiga licita]ii.”
În cazul în care avem nevoie de
modele, am putea afirma c@
Islanda poate fi privit@ ca o exem-
plificare a spiritului antreprenorial
- o ]ar@ unde nu exist@ bog@]ii
naturale, dar care are, probabil,
cel mai ridicat nivel de trai din
lume. R@spunsul este: spiritul
antreprenorial. Cred c@ ar fi opor-
tun s@-l cit@m }i pe Robert
Goizueta fost CEO Coca-Cola „ In
real estate it’s location, location,
location. In business it’s differen-
tiate, differentiate, differentiate “.

“C@tre succes nu se poate ajunge
cu liftul. Trebuie s@ mergi pe
sc@ri”. Autor necunoscut

masterand Ilie BANU

Români f@r@ frontiere
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Fire}te, erau }i al]i factori care
ac]ionaser@. O anume coalizare a
celor mai multe din statele pro-
duc@toare de petrol, cu liantul
„URSS”, menit@ s@ produc@ dificult@]i
Vestului. Totodat@, pre]ul barilului de
]i]ei ajunsese atât de jos, încât „tre-
buia urcat”. Era }i amestecul politic }i
economic, „destul de ambiguu”, al
Statelor Unite. Oricum, se vedea un
evident „semnal de alarm@”, potrivit
c@ruia economia lumii urma s@ intre,
în câteva decenii, într-o criz@ structur-
al@ generat@ }i de dependen]a
covâr}itoare a tipului nostru de civi-
liza]ie de hidrocarburi, dar }i de fap-
tul c@ ne bazam dezvoltarea pe para-
digma „resurse ieftine, abundente, din
care puteai consuma oricât”.
Socialism, socialism, dar în România
s-a ac]ionat în acel timp: s-au modi-
ficat parametri }i obiective ale de -
zvolt@rii, s-au redus consistent con-
sumurile materiale, baz@ pe care rit-
mul de cre}tere venitului na]ional a
devansat pe cel al produsului social
total. Dar s@ revin. Între timp,
lucrurile au evoluat – un impuls ne -
gativ, atunci, pentru un ciclu de pro-
duc]ie ce î}i preg@tea declinul – iar
ast@zi vedem rezultatele insuficientelor
m@suri adoptate: criza total@, structu -
ral@, a vechii paradigme…
Mai departe. Criza economico – finan-
ciar@ din Asia, cel mai puternic ma -
nifestat@ în ianuarie – martie 1998,
dar }i pe urm@, a repus, practic, în
actualitate personalitatea economic@ a
celebrului medic psihiatru Charcot, cel
care a lansat celebra deviz@ – cu o
mare relevan]@ în economie – „Il n'y
a pas des maladies, il n'y a que des
malades”. Cuvinte ce personalizeaz@
de fapt, cât se poate de limpede,
manifestarea  foarte diferit@ a unui
fenomen general în situa]ii de caz
concrete. S@ urm@rim, a}adar, câteva
din cauzele crizei, din implica]iile }i
efectele ei de anvergur@, din solu]iile
avansate. Deci, demarajul „de
suprafa]@” al crizei a fost reprezentat
de crahul bursier }i monetar înregis-
trat în ultimele 10 – 12 s@pt@mâni ale
anului 1997, dar }i în 1998, cu
prec@dere în state precum Coreea de
Sud, Thailanda, Indonezia }.a. Bursele
de valori din asemenea ]@ri „sinis-
trate” au „c@zut” în medie cu mai

mult de 50 la sut@, iar monedele
na]ionale s-au depreciat – uneori con-
comitent, uneori consecutiv – cu mai
mult de un sfert, în raport cu dolarul
american.
Cazul Coreei de Sud a fost elocvent.
S@-l urm@rim. În ultimele 7 luni din
anul 1997 (}i continuând în 1998)
cursul monetar a sc@zut cu 50 – 80&
fa]@ de moneda Statelor Unite. {oma-
jul sau spectrul s@u amenin]@tor si-au
aruncat mantia asupra a peste 30&
din popula]ia activ@ (cu prec@dere
muncitori). Demonstra]iile de strad@ }i
etichet@rile au devenit tot mai violente.
A fost cerut@ realizarea imediat@ a
promisiunilor f@cute cu larghe]e în
campania electoral@ preziden]ial@ din
decembrie 1997, o campanie care a
ocolit ini]ial ecua]iile economice, dar
care a fost nevoit@, „pe ultima sut@
de metri”, s@ implice candida]ii în
configurarea unei perspective mai
mult vulnerabil@ decât cert@. De
exemplu, decis parc@ s@ preia în
mân@ destinul economiei, unul dintre
candida]ii la alegerile men]ionate, în
lips@ de altceva, a apelat la o solu]ie
„original@”: a scos din buzunar o hâr-
tie de 100 de dolari, anun]ând
camerele TV c@ merge la banc@ pen-
tru a o schimba în „Woni”, sf@tuind
pe to]i telespectatorii s@-i urmeze
exemplul. „Este o m@sur@ esen]ial@ –
afirma candidatul la pre}edin]ie – pen-
tru a opri c@derea vertiginoas@ a
monedei na]ionale coreene”. Chiar
dac@ gestul a fost spectaculos – }i nu
f@r@ unele posibile efecte relevante –
acesta reprezenta foarte pu]in compar-
ativ cu m@surile impuse de complexi-
tatea }i profunzimea crizei. Cred c@
noi, în România, acum, cunoa}tem
astfel…
Dar care au fost, concret, motiva]iile
crizei? Cu prec@dere, tot pentru
Coreea de Sud, dar nu numai, s-a
„spart” finalmente „balonul cumulativ
tot mai vulnerabil al creditelor luate
de întreprinderi de la b@nci, dovedin-
du-se incapacitatea unit@]ilor respec-
tive de a restitui banii lua]i, insolvabil-
itatea lor în raport cu termenele de
restituire contractate }i recontractate
în mai multe rânduri. Practic, împru-
muturile au fost folosite de între-
prinderile în discu]ie pentru extinderi
}i expansiuni amplu sprijinite de stat
}i guvernele care s-au succedat în
ultimele decenii. „Vestea proast@” a
fost, îns@, c@ o astfel de alian]@ nu s-
a materializat doar în mai mul]i ani de
„cre}tere economic@ ame]itoare”, doar
– a}a cum se afirma – într-o ampli-
ficare sensibil@ }i groteasc@ a
corup]iei, ci - lucrul cel mai important

– ea s-a dovedind în final ineficace în
raport cu cerin]ele }i exigen]ele pie]ei
mondiale. Declara]iile optimiste f@cute
de-a lungul timpului de factori politici
sud-coreeni, precum }i de exper]i,
func]ionari }i demnitari ai unor mari
}i puternice institu]ii financiar –
mone tare mondiale – este amintit ast-
fel Fondul Monetar Interna]ional care,
chiar }i în luna octombrie 1997, apre-
cia laudativ maniera în care se dez-
volt@ economia Coreei de Sud – nu
au fost în m@sur@ nici „s@ acopere”
}i nici s@ înl@ture lacunele de compe -
titivitate tehnic@ }i economic@ ale
expansiunii, s@ consolideze, s@ forti-
fice aceast@ dezvoltare. Unii anali}ti,
bazându-se pe fapte, dar }i pe o prac-
tic@ des întâlnit@, au men]ionat carac-
terul deliberat al acestei evolu]ii, ast-
fel ca epilogul ei, prin consecin]ele pe
care le antrena, s@ poat@ relaxa pia]a
mondial@ de presiunile gigan]ilor sud-
coreeni etc. Alte opinii – îi cit@m în
acest sens pe Andrew Sherry, Shim
Jae Hoon }i Charles S. Lee de la „Far
Eastern Economic Review” din Hong
Kong – sus]ineau c@ marasmul în
discu]ie „]inea” de interese }i respon-
sabilit@]i din chiar inima ]@rii: „biro-
cra]ii care gestioneaz@ economia;
bancherii care au urmat ani }i ani
instruc]iunile lor; „conglomeratele” }i
consor]iile care domin@ principalele
sectoare din economie; sindicatele
sus]inute chiar de organiza]iile stu-
den]e}ti radicale”.
Un punct de vedere diferit releva, la

aceea vreme, în „Financial Times”,
financiarul George Soros, care, pe de
o parte, l@rgea perimetru crizei, iar, pe
de alt@ parte restrângea responsa -
bilit@]ile acesteia, în bun@ m@sur@, la
F.M.I. „Sistemul financiar interna]ional
este afectat de o criz@ sistemic@, dar
noi refuz@m s@ o recunoa}tem” – ar@ta
atunci G. Soros. „Programele de aju-
toare sunt destinate s@ restaureze
încrederea în sectorul privat dar, din
nefericire, monedele na]ionale din
]@rile debitoare continu@ s@ se depre-
cieze, ceea ce accentueaz@ problemele
îndator@rii }i agraveaz@ climatul de
neîncredere. Sunt defecte pe care, din
p@cate, F.M.I.- ul le acoper@ }i trebuie
rev@zut@ misiunea acestei institu]ii” –
mai sublinia cunoscutul om de
finan]e. De fapt, se ar@ta, sistemul
privat este r@u plasat, pentru a-i fi
acordate împrumuturi la scar@ inter-
na]ional@. Acesta: a) nu posed@ infor-
ma]iile unei judec@]i echitabile; b) este
indiferent fa]@ de echilibrul macroeco-
nomic al ]@rii împrumut@toare, obiec-
tivul s@u fiind realizarea unui benefi-
ciu maxim cu minimum de riscuri; c)
prezint@ ac]ionari al c@ror comporta-
ment este, deci, neîndemânatic }i r@u
conceput. În asemenea condi]ii, mai
scria Soros, excesele încep întotdeau-
na printr-o cre}tere excesiv@, urmat@
de o corec]ie care este mereu
dureroas@. Prin interven]ia F.M.I }i a
altor institu]ii asem@n@toare, efectele
corec]iei sunt resim]ite mai dureros
de c@tre debitori decât de c@tre cre -

ditori. Ceea ce explic@, dup@ fiecare
astfel de tulburare, o întoarcere destul
de rapid@ la o cre}tere economic@
anapoda, de aici înainte fiecare criz@
desf@}urat@ dup@ scenariul amintit
fiind cu mult mai greu de st@pânit. {i
nu se poate spune c@ foarte cunos-
cutul om de afaceri nu a avut drep-
tate.
Legat de criza din Asia, mult mai
vehement a fost atacat F.M.I.-ul, tot în
„Financial Times” de c@tre americanul
Jeffrey Sachs, directorul pe atunci al
lui „Harvard Institute for International
Development”. Intitulân du-}i articolul
„Periculoasa putere a Fondului
Monetar Interna]ional”, J.Sachs
men]iona c@ în ultimele 3 luni, respec-
tiv noiembrie }i decembrie 1997, ian-
uarie 1998, F.M.I.-ul, „aceast@ unic@ –
}i secret@ institu]ie – a dictat condi]iile
sale în materie economic@ la 350 mil-
ioane de persoane în Indonezia, în
Coreea de Sud, în Filipine }i Thailanda.
El a acordat mai mult de 100 de mil-
iarde de dolari împrumuturi cu banii
contribuabililor. Dac@ nu sunt conce-
pute }i finalizate corect, asemenea
<<planuri de salvare>> se rezum@ doar
la a ajuta câteva zeci de b@nci inter-
na]ionale pentru a-}i acoperi pierderile
consecutive generate de angajamentele
riscante, obligând, în acela}i timp,
guvernele asiatice s@ garanteze pierder-
ile sau tranzac]iile private hazardate. {i
totu}i, deciziile F.M.I.-ului nu au f@cut
obiectul nici unei dezbateri publice, nici
unui comentariu sau examen” –
conchidea economistul american.
Se mai arat@ c@ F.M.I. repro}a, f@r@
s@ clipeasc@, guvernelor asiatice pro-
fundele lor lacune din politica lor eco-
nomic@ }i financiar@. Dar nu era,
oare, constructiv – se ridica între-
barea – ca demnitarii F.M.I. s@
reflecteze la ra]iunile pentru care
tabloul economic asiatic le p@rea atât
de str@lucitor cu doar pu]in timp în
urm@, deoarece numai o astfel de
reflec]ie poate configura, în mai mare
m@sur@, adev@rul în ce prive}te
situa]ia economic@, din timpul crizei,
din Asia? Cum aici aveam de-a face,
în mare parte, cu bugete publice
echilibrate }i chiar excedentare, cu o
infla]ie slab@, cu o cot@ ridicat@ de
acumul@ri pentru menaje, cu bune
perspective pentru cre}terea expor-
turilor, rezulta limpede c@ Asia nu a
„c@zut” din cauza unei crize fundamen-
tale în economie, ci în virtutea unei
„acoperiri” masive, insuficient gândit@
}i fundamentat@, a crean]elor pe ter-
men scurt ale întreprinderilor relativ
vulnerabile. continuare ^n pag.5

Dan POPESCU

Cataclisme economice 

Washington, sediul F.M.I.

Seul - imagine nocturn@
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care zguduie lumea (IV)
urmare din pag.4

Se puteau releva din timp date fun-
damentale care puteau preveni o
contradic]ie economic@. În fapt, nici
o judecat@ de esen]@ nu a fost in
m@sur@ s@ explice catastrofa finan-
ciar@ care s-a ab@tut asupra regiunii,
mai mult decât instaurarea aici a
unei panici financiare cu efecte deza-
struoase – desprinde o concluzie de
sintez@ J. Sachs.
Dar, care au fost constrângerile }i
implica]iile crizei economice din
Asia? În mod deosebit pentru
Coreea de Sud – dar }i pentru alte
state în situa]ie critic@ – }i în schim-
bul sprijinului s@u, F.M.I. recomanda
tratamentul cu „b@utur@ amar@”.
Anume, cre}terea unor taxe }i
impozite, excedente bugetare cât mai
substan]iale, închiderea sau restruc-
turarea întreprinderilor „fragile”,
deschiderea esen]ial@ a economiei
c@tre concuren]@, „c@derea” unor
b@nci vulnerabile, cre}terea sensibil@
a }omajului (în consecin]@) etc.
„Tranzi]ia” spre o anume normalitate
se v@dea sinonim@, în tot mai mare
m@sur@, cu falimentul în cascad@ al
întreprinderilor, cu crize bancare
dramatice, cu conflicte sociale deloc
lini}titoare. „Dac@ asemenea procese
dureroase sunt ocolite sau amânate
– remarcau anali}ti de marc@ – dac@
refuz@m s@ rezolv@m sl@biciunile
noastre, recu noscându-se iner]ia
decizional@ la nivelul unor mari con-
sor]ii }i al guvernelor, risc@m s@
sucomb@m sub influen]a Chinei, -
potrivit unor opinii -, în avânt eco-
nomic deloc neglijabil”. Se amintea,
totodat@, re feritor la Coreea de Sud,
c@ ]ara ar putea fi mai mult handi-
capat@ în condi]iile costului exorbi-
tant al unei ipotetice reunific@ri cu
Coreea de Nord.
Foarte îngrijora]i de astfel de evolu]ii
deosebit de cenu}ii, anali}tii vestici
au luat în calcul chiar veritabile
seisme într-o „dubl@ amenin]are
asupra ]@rilor dezvoltate”. Primul }oc
era cel FINANCIAR. „Sistemul bancar
asiatic se înconvoaie sub greutatea
creditelor dubioase care nu vor
putea fi niciodat@ rambursate” –
remarca Kenneth Courtis. O estimare
a acestor credite, numai pentru
b@ncile japoneze, se ridica la circa
3.500 miliarde de franci francezi.
Falimentul astfel al unei importante
p@r]i din institu]iile bancare antrena
în pr@bu}ire b@nci occidentale, ceea
ce exprima, evident, dimensiunea
deloc neglijabil@ a primului }oc. Cel
de-al doilea }oc, mai mult decât pre-
vizibil, era men]ionat ca fiind cel

ECONOMIC. Iat@, în linii mari, un
astfel de scenariu probabil, amintit
atunci: statele asiatice vor reduce
importurile lor, numai Indonezia –
aflat@ }i ea cu economia într-o stare
mai mult decât critic@ – urmând s@
suspende sau s@ anuleze 15 mari
programe de investi]ii, echipamente,
iar Coreea de Sud s@ încetineasc@,
pân@ la valori aproape de zero, rit-
mul investi]iilor sale infrastructurale.
Toate acestea se constituiau într-o
lovitur@ deloc pl@cut@ pentru între-
prinderile implicate din ]@rile dez-
voltate. Un aspect, deci, al chestiu-
nii. Cel@lalt, derivat din faptul c@,
potrivit unor prognoze pe cale deja
de a se materializa la niveluri supe-
rioare celor avansate, releva c@
„dragonii” Asiei î}i „devalorizeaz@
devizele” în scopul stimul@rii, al
cre}terii exporturilor lor. Iar industri-
ile europene }i americane riscau ast-
fel s@ fie nevoite s@-}i reduc@ cos-
turile pentru a face fa]@ unui aseme-
nea r@zboi al pre]urilor.
Un astfel de „scenariu negru” putea
provoca o defla]ie notabil@, ceea ce
însemna o sc@dere general@ }i arti-
ficial@ a pre]urilor. Or, erau exper]i
care ar@tau c@ acest veritabil crah
economico–financiar putea costa
între 0,3& }i 0,5&, poate mult mai
mult, din cre}terea economic@ euro-
pean@. Pesimist, Kenneth Courtis,
analistul de care am amintit, de fapt
strategul bursier al lui Deutsche
Bank, locuind la Tokio, omul consid-
erat unul dintre cei mai buni spe-
ciali}ti în economia }i finan]ele
]@rilor asiatice, întrevedea cu foarte
mare greutate o solu]ie pentru
ie}irea din criz@, efectele negative
prelungindu-se cu insisten]@.
… Multe din considera]iile, din pre-
viziunile anun]ate s-au materializat
aidoma, cu prec@dere economia
statelor emergente din Asia de Sud
– Est revenindu-}i cu greu, cu foarte
mult greu, de pe urma crizei finan-
ciare respective. În opinia noastr@,
era o criz@ financiar@ cu termina]ii
economice importante, efect al unui
ciclu economic, probabil scurt, ge -
nerat de vulnerabilitatea economiilor,
într-o m@sur@ sau alta, speculative.
O criz@ asem@n@toare, dac@ nu
foarte asem@n@toare, cu ceea ce s-a
întâmplat }i se întâmpl@ în economia
SUA, a multor state europene, prac-
tic pe întreg globul, din septembrie
încoace,
Exist@ dar, ast@zi, în lume, o criz@
structural@ de paradigm@ economic@
– un ciclu început prin 1934 }i
„intrat acum r@u de tot la ap@” – pe

care s-a pliat }i se pliaz@, cu efecte
foarte dureroase, o criz@ pe termen
scurt, poate mediu, a economiei
speculative. Iat@ dece nu putem face
o afirma]ie cert@ referitoare la
asem@narea izbitoare a actualei crize
cu cea din 1929 – 1933. Dar, care
ar fi, în fapt, elementele care ar
putea distinge criza actual@ de cea
din 1929 – 1933? Vom încerca o
astfel de analiz@, citându-l mai ales
pe finan]istul Stephen Foley }i com-
parând cele cinci cauze fundamen-
tale ale crizei din 1929 – 1933, rele -
vate de John Kenneth Galbraith, în
celebra sa carte „Criz@ economic@
din 1929” (Payot, Paris, 1989) cu
ceea ce s-a întâmplat }i se întâmpl@
în prezent. Ne spunea, dar, J.K.G.
c@, în SUA, în 1928, inegalit@]ile de
venituri atinseser@ apogeul, ca
urmare a unui anume boom finan-
ciar ce a permis unora s@ dobân-
deasc@ imense averi. De altfel, ne-
am referit }i noi, în acest sens. Or,
acum, situa]ia în SUA a fost }i este
asem@n@toare. De vreo doi-trei ani
încoace, 5& dintre cei mai boga]i
americani ajung s@ st@pâneasc@
aproape 40& din totalul veniturilor
menajelor (în 1928, circa o treime
din totalul veniturilor respective). Tot
J.K.G. ne mai spunea c@ în 1929 „se
v@deau” caracteristice „piramide de
întreprinderi compuse din mari soci-
et@]i holding, care controlau mari
segmente ale sectoarelor de servicii
colective, pentru drumurile de fier }i
loisir. Cum aceste holdinguri utilizau

dividende v@rsate de c@tre filialele
lor, pentru a pl@ti dobânzile la
datoriile colosale contractate, orice
întrerupere a intr@rilor de bani astfel
risca falimente în lan]. Pentru a o
evita, conduc@torii fiec@rui holding
au <<înghe]at>> investi]iile în
ansamblul structurilor respective,
amplificând astfel depresiunea”.
Atunci, deci. Dar acum? În general,
mai multe din societ@]ile cotate la
burs@ (în afara sectorului financiar)
sunt ast@zi mai pu]in greu îndatorate
}i au angajat lichidit@]i pe perioade
îndelungate. „Conglomeratele”  s-au
]inut la ceva distan]@ de <<moda>>
bursier@ vreme de circa 30 de ani.
Ceea ce diferen]iaz@ oarecum
lucrurile. Nu se poate spune îns@ la
fel de acele întreprinderi „societ@]i
de capital – investi]ii”, greu înda-
torate. Cum vor putea ele s@
r@spund@ exigen]elor de]in@torilor de
obliga]ii pe care le-au emis? {i vor
continua oare s@ investeasc@, relan-
sând economia? Aproape cert, nu,
situa]ia economic@ devenind }i mai
încordat@.
Mai departe. Panica. Galbraith „arun-
ca” mai degrab@ gre}eala pe depo-
nen]ii bancari care v@zând economi-
ile vecinului lor sp@rgându-se în
]@nd@ri, odat@ cu falimentul unei
b@nci, s-au precipitat, de team@ s@
nu p@]easc@ acela}i lucru, s@-}i
retrag@ depunerile de la alte b@nci.
În cursul primelor 6 luni ale anului
1929, în prefa]a marii crize, 345
b@nci americane }i-au închis por]ile,

ceea ce nu a reprezentat decât un
debut, timid prin compara]ie cu ceea
ce a urmat. Sistemul bancar actual
este, îns@, mult diferit de cel din
1929. Totodat@, c@derea în SUA a
pie]ei imobiliare reziden]iale }i
num@rul imens de nepl@]i pentru
creditele  ipotecare au avut, îns@, în
sistemul financiar, efectul „bulg@relui
de z@pad@”. Acolo unde valoarea
miilor de miliarde de dolari în
obliga]iuni }i alte produse derivate
depindea de intrarea valului de ven-
ituri men]ionate care nu a mai intrat.
Ca atare, b@ncile au oprit împrumu-
turile, iar institu]iile financiare au
început s@-}i evalueze pierderile }i
„s@-}i ling@ r@nile”. Oricum, „mai
mult control” decât în 1929 – 1933,
având în vedere }i înv@]@mintele
desprinse din experien]ele parcurse.
Al patrulea aspect. Dup@ primul
r@zboi mondial, Statele Unite
deveniser@ o ]ar@ creditoare, cu un
puternic excedent comercial pe care
îl investeau în împrumuturi acordate
guvernelor str@ine. Acum, situa]ia
este tocmai „pe invers”, Statele
Unite fiind, mai ales, o ]ar@ de -
bitoare. Sub acest aspect, urm@rile
pot fi mai grave decât cele de dup@
1929 – 1933. În sfâr}it, ne spune
J.K. Galbraith, }i am ar@tat aceasta
}i noi, mai mul]i din economi}tii }i
din cei care d@deau sfaturi }i avize
în materie economic@ în 1929 –
1933, s-au v@dit, în confruntarea cu
probleme grele, aproape mereu lam-
entabili. Atunci guvernele au sporit
impozitele }i au t@iat din cheltuielile
publice, când, practic, trebuiau s@
procedeze invers. Or, acum, Barack
Obama, de}i dore}te o anume
„îngreunare” a fiscalit@]ii, într-o
m@sur@ mai evident@, a promis chel-
tuieli publice în stil keynesist, via
proiecte de infrastructuri, destinate
s@ sus]in@ ocuparea. Totodat@,
autorit@]ile monetare americane se
v@desc mult mai perspicace.
Dup@ cum subliniaz@ acela}i
Stephen Foley, putem stabili mai
multe asem@n@ri cu criza din 1929
–1933, dar lucrurile se v@desc
întrucâtva diferite. Vom reu}i,
totu}i, ie}irea din criza economiei
speculative, desigur, dup@ o depre-
siune caracterizat@ de acumularea
de mult@ energie negativ@, de multe
dureri }i lacrimi. R@mâne îns@ s@
dep@}im, criza structura l@ de para-
digm@, ceea ce este }i va fi mult
mai dificil. Cu atât mai mult cu cât
„r@ul” deja f@cut este ireversibil.
Mai este posibil s@ diminuam câte
ceva din viitoarele efecte…

John Kenneth Galbraith }i teoria “Statului Bun@st@rii”

Mediul, o grav@ criz@ structural@ a timpului nostru
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Atunci când se refer@ la glo -
balizare, economi}tii }i oamenii de
afaceri se gândesc mai ales la inter-
na]ionalizarea crescând@ a pie]elor,
adic@ acea tendin]@ c@tre o mai pro-
nun]at@ integrare economic@ }i finan-
ciar@. 

Globalizarea financiar@ are ^n
vedere crearea unei pie]e mondiale a
banilor, a unei pie]e financiare glo -
bale, a unui sistem financiar global,
a c@rui apari]ie }i dezvoltare se
bazeaz@ pe fenomenul de deregle-
mentare a pie]elor financiare
na]ionale, pe apari]ia }i dezvoltarea
unor noi instrumente financiare }i pe
expansiunea b@ncilor }i a altor insti-
tu]ii financiare interna]ionale.

Dintr-o perspectiv@ istoric@,
globalizarea financiar@ nu este un
fenomen nou, îns@ amploarea sa
actual@ este f@r@ precedent. Fluxurile
de capital exist@ de mult@ vreme. În
timp, numeroase studii au demon-
strat c@ fluxurile de capital de acum
o sut@ de ani sunt comparabile cu
cele din ziua de azi. La acea epoc@,
îns@, un num@r limitat de ]@ri }i sec-
toare particip@ la a}a numita glo -
balizare financiar@. Fluxurile de capi-
tal erau destinate, în principal, spri-
jinului fluxurilor comerciale, aceste
fluxuri luau cel mai adesea forma
obliga]iunilor }i erau pe termen lung.
În ultimii ani, în ciuda impresiei ge -
nerale privind globalizarea financiar@,
sistemul financiar interna]ional are
înc@ un nivel insuficient de integrare,
iar segmentarea pie]elor de capital
persist@. În acelasi timp îns@, acest
fenomen este greu reversibil }i
aceasta datorit@ recentei deregle-
ment@ri a sistemelor financiare, pro-
gresului tehnologic din domeniul ser-
viciilor financiare }i de comunca]ii,
precum }i diversit@]ii canalelor de
difuzare a globaliz@rii financiare.

Globalizarea pie]ei financiare
constituie o alt@ component@ a glo -
baliz@rii economiei mondiale.
Cre}terea competi]iei pe pie]ele finan-
ciare interna]ionale for]eaz@ marile
institu]ii finan ciare s@ se lanseze în
opera]iuni de mare anvergur@ din
întreaga lume, sfidând grani]ele
na]ionale }i fusurile orare, înglobând
în ofertele lor o gam@ tot mai mare
de servicii financiare.
Procesul de mondializare a pie]elor }i
de globalizare rapid@ a activit@]ii
organiza]iilor din întreaga lume
oblig@ agen]ii economici na]ionali,
care opereaz@ la scar@ global@, s@
ac]ioneze rapid, stabilindu-}i }i
ocupând o pozi]ie bine determinat@
pe pia]a global@. Dimpotriv@, între-
prinderile mici }i mijlocii trebuie s@-
}i restrâng@ domeniul de activitate pe
un num@r de pie]e na]ionale bine
precizate, adoptând o strategie de
p@trundere pe ni}ele pie]ei globale.
Pentru a face fa]@ concuren]ei, mar-
ile companii produc@toare trebuie s@
se extind@ tot mai mult la scar@
interna]ional@. Pe m@sur@ ce pie]ele
na]ionale sunt invadate de pro-
duc@torii str@ini, întreprinderile locale
sunt obligate s@ adopte o strategie
de p@trundere mai agresiv@ pe pie]ele
altor ]@ri. 

Concomitent cu extinderea
liberei circula]ii a fluxurilor de capi-
tal la nivel regional }i interna]ional s-
a produs o cre}tere a concuren]ei }i
a ap@rut tendin]a de integrare a
pie]elor financiare na]ionale într-o
pia]@ unic@ la nivel planetar.  Dez -
voltarea accelerat@ a noilor tehnologii
ale informa]iei }i ale telecomuni-
ca]iilor, asigura în timp real inter-
conectarea diferitelor segmente ale
pie]elor financiare prin intermediul
re]elelor de calculatoare, sateli]ilor, }i
a internetului. Deschiderea spre exte-
rior a pie]elor financiare na]ionale
pre cum }i modific@rile din unele
compartimente au contribuit la extin-
derea tranzac]iilor, precum }i la un
proces activ }i permanent de inovare
financiar@ concretizat în crearea de
noi instrumente financiare. Aceast@
tendin]@ s-a manifestat în general,
ini]ial la nivelul tuturor ]@rilor puter-
nic industrializate. Dimensiunile ope -
ra]iilor de pe pie]ele valutare }i de
capital au fost determinate de stan-
dardizarea financiar@, de diversifi-
carea plasamentelor }i de tehnicile
de acoperire a riscurilor. Crearea
spa]iului financiar global contribuie
al@turi de dezvoltarea fluxurilor finan-
ciare interna]ionale, la modernizarea
sistemelor financiare datorit@ accen-
tu@rii concuren]ei pe plan interna]io -
nal, reducerii costului tranzac]iilor,
conexiunii pie]elor financiare în timp
real }i diversific@rii instrumentelor de
gestiune a riscurilor. Totusi glo -
balizarea poate genera efecte nega-
tive datorit@ volatilit@]ii cursurilor
care în condi]iile interconect@rii
pie]elor se pot propaga rapid în
spatiu de la o pia]@ la alta.

Globalizarea financiar@ a catal-
izat activit@]ile fondurilor speculative
(hedge funds) care atrag capitaluri
interna]ionale provenind de la investi-
tori individuali sau institu]ionali.
Fondurile speculative reprezint@ un
imens risc pentru stabilitatea sis-
temului financiar, volumul uria} de
capitaluri }i tranzac]ii speculative
efectuate la nivel global, inclusiv cu
devizele unor state, le transform@ în
adev@rate fort@re]e mondiale ale
finan]elor.

Globalizarea a fost cel mai des
asociat@ ^n ultima vreme cu cre}terea
fluxurilor private de capital ^nspre
]@rile ^n curs de dezvoltare pe par-
cursul anilor '90. La acestea mai tre-
buie ad@ugat faptul c@ aceast@ evo -
lu]ie a urmat unei reduse mi}c@ri a
capitalului ^n aceste direc]ii, pe par-
cursul anilor '80. %n acela}i timp,
fluxurile oficiale de ajutoare sau asis-
ten]@ pentru dezvoltare s-au redus
semnificativ de la ^nceputul deceniu-
lui al nou@lea, iar structura mi}c@rilor
de capital privat a ^nregistrat modi -
fic@ri semnificative. Investi]iile str@ine
directe au devenit categoria cea mai
important@. Fluxurile de capitaluri,
instrumentele financiare }i sistemele
de operare din ce în ce mai com-
plexe, calitatea intermedierii, supra -
vegherii financiare }i a actorilor aces-
tui joc sofisticat, toate sunt puse în
oper@, în scopul sus]inerii dezvolt@rii
economiei reale }i în beneficiul par-
ticipan]ilor în pia]@. Mai mult, pie]ele
de capital au devenit, în ultimele
decade, arbitrii }i judec@torii econo -
miilor na]ionale }i ai celei mondiale.
%n fapt, nimic nu scap@ aten]iei aces-
tor pie]e: performan]a macroeconom-
ic@ intern@ se r@sfrânge asupra pie]ei
monetare; politicile guvernamentale
sunt evaluate pe pie]ele titlurilor de
stat, iar performan]ele companiilor
private }i ale sectoarelor c@rora aces-
tea le apar]in sunt adeseori judecate
pe pie]ele bursiere prin tranzac]iile cu
ac]iuni }i obliga]iuni.

Economiile în dezvoltare sau în
tranzi]ie au apelat consistent la
pie]ele de capital pentru a-}i finan]a
balan]ele de pl@]i, sau pentru a
accelera dezvoltarea capacit@]ilor pro-
ductive. Pia]a bursier@ îns@}i are un
ritm interior de dezvoltare ; evolu]ia
sa intern@, capacitatea de a înv@]a
din gre}eli, de a schimba din mers
}i deci de a se adapta mediului
intern }i interna]ional pe m@sura
necesit@]ilor, toate merit@ a fi inves-
tigate în definirea perspectivei exter -
ne a pie]ei de capital. Sensul eco-
nomic }i rolul pie]ei interna]ionale de
capital const@ în redistribuirea resur -
selor în volum global. Practic, în
toate ]@rile industrial dezvoltate
pie]ele de capital au ramifica]ii inter-
na]ionale. Nereziden]ii au dreptul de
a procura valori mobiliare pe pie]ele
na]ionale, iar unele valori mobiliare
emise în ]ara dat@, pot fi obiectul
emisiunilor paralele }i în centre finan-
ciare str@ine sau obiectul cot@rilor pe
pie]ele secundare interna]ionale.
Tehnologiile electronice noi într-o
mare m@sur@ sporesc posibilit@]ile
prezente a pie]elor de capital, oferind
participan]ilor pie]ei o informa]ie
momentan@, veridic@ despre starea
pie]elor de capital în orice ]ar@ }i
face posibil@ prelucrarea datelor
rapid. Globalizarea comport@ în
acela}i timp, o serie de aspecte poz-
itive, novatoare }i dinamice, dar }i o
multitudine de aspecte negative, per-
turbatoare }i marginalizante. Din
punct de vedere al efectelor pozitive
rela]iile dintre state }i indivizi sunt
mai adânci ca niciodat@. Se dore}te
promovarea eficien]ei economice,
prin  liberalizarea pie]elor na]ionale }i
dezangajarea statului în privinta mul-
tor activit@]i economice. Aceste
tendin]e mascheaz@ o serie de diver-
gen]e: mari progrese, dar }i uria}e
r@mâneri în urm@, caren]e }i ine-
galit@]i între ]@ri }i regiuni, s@racia
fiind azi prezent@ peste tot. În ]@rile
industrializate, s@r@cia este mascat@
prin statistici. %n Rom$nia, agen]iile
de rating se uit@ la majorarea salari-
ilor cu 50&, ^ns@ nu mul]i sunt acei
rom$ni care }tiu c@ infla]ia pe anul
viitor se va apropia de 10&, ceea ce
^nseaman@ c@ puterea de cump@rare
va sc@dea cu mai mult de 50&, cu
c$t le-a crescut salariile. În cazul
prabu}irii pie]elor de capital sau cele
ale criminalit@]ii, transmiterii SIDA
sau efectului de ser@, riscul de
propagare a deregl@rilor este imens.

Începând de la 1 ianuarie 2007,
de când România a aderat la
Uniunea European@, competen]ele
na]ionale ^n elaborarea }i aplicarea
politicii comerciale externe a
României s-au transferat la nivelul
Uniunii Europene, care exercita, în
comun cu celelalte ]@ri ale Uniunii,
aceste competen]e, respectiv are o
politic@ comercial@ comun@ ^n
rela]iile cu ter]e ]@ri extracomunitare.
În contextul în care pentru majori-
tatea ]@rilor vest–europene este
aproape unanim acceptat avantajul
utiliz@rii monedei unice, se apreciaz@
c@ }i pentru România, al c@rei
comer] exterior este orientat în pro-
por]ie de aproximativ 2/3 c@tre
aceast@ pia]@, adoptarea monedei
unice va aduce reale beneficii. Având
în vedere perspectivele monedei
euro, b@ncile autohtone î}i manifest@
interesul s@ construiasc@ }i s@ dez-
volte depozite în moneda european@
(EURO), folosind astfel o singur@
moned@, fa]@ de cele 15 utilizatet,
valabil@ pentru toate opera]iunile
financiare, bancare }i comerciale. Se
a}teapt@ ca marile companii multi-
na]ionale s@ fie deschiz@torii de dru-
muri în utilizarea euro. Acestea vor

începe s@ opereze în euro }i vor
influen]a clien]ii s@ procedeze la fel.
Introducerea euro va avea efecte
pozitive asupra comer]ului exterior al
României, având în vedere c@ 2/3
este orientat c@tre ]@rile Uniunea
European@. Noua moned@ va stimula
importurile }i exporturile firmelor
romane}ti. Tot datorit@ euro se eco -
nomise}te timp pre]ios în activitatea
de gestiune, disp@rând necesitatea
analizei riscului }i a raportului chel-
tuieli – profit pentru fiecare în parte,
efectuat@ de firm@. O dat@ eliminate
barierele monetare din cadrul Uniu -
nea European@, exportatorii vor ben-
eficia de un acces mult mai facil pe
pie]ele oric@reia dintre ]@rile membre.
Astfel se va reduce num@rul de inter-
mediari, întreprinderile m@rindu-}i
veniturile ca urmare a exporturilor
directe. Un alt avantaj important,
oferit de moneda unic@ este trans-
paren]a. Exprimarea tuturor pre]urilor
în euro va ajuta firmele române}ti s@
î}i aleag@ furnizorii care s@ le asig-
ure cele mai mici cheltuieli }i s@
exporte în ]@rile de unde pot ob]ine
veniturile cele mai mari.

Avantajele, cele mai importante,
pentru România, rezultate din
adoptarea politicii comerciale comune
a UE, sunt:
Liberalizarea total@ a comer]ului cu
UE }i sporirea sensibil@ a liberaliz@rii
schimburilor comerciale cu ]@rile
ter]e va determina accesul liber al
bunurilor }i serviciilor române}ti la
vasta pia]@ comunitar@, cu peste 450
milioane consumatori, ceea ce va
favoriza cre}terea exporturilor româ -
ne}ti în Comunitate;
Asisten]a financiar@ substan]ial@ a UE
}i cofinan]area de c@tre România a
proiectelor comune va face ca
România s@ fie beneficiara celui mai
mare volum de finan]are oferit de UE
unui stat din afara sa;
Se stimuleaz@ investi]iile str@ine
directe în România ;
Se va realiza o aliniere a pre]urilor
din România la nivelul celor din UE;
Aplicarea reglement@rilor tehnice }i
standardelor UE privind calitatea,
sigu ran]a alimentelor }i a celorlalte
produse, protec]ia mediului etc.,
asigur@ accesul bunurilor române}ti
care înc@ nu au fost adaptate la
cerin]ele UE, la pia]a Comunitar@;
Încetarea statutului României de ]ar@
în curs de dezvoltare, ca rezultat al
ader@rii la UE, comport@ avantaje
substan]iale, precum: 
- accesul liber al produselor }i ser-
viciilor române}ti la uria}a pia]@
comunitar@ }i accesul privilegiat al
acestor produse }i servicii pe pie]ele
numeroaselor ]@ri ter]e, cu care UE
are acorduri comerciale preferen]iale; 
- asisten]a financiar@ }i tehnic@ con-
sistent@ a UE în favoarea României,
pentru reducerea }i eliminarea
decalajelor care o despart de ]@rile
avansate; 
- anularea concesiilor vamale,
preferen ]iale, consim]ite de România
în cadrul acordurilor preferen]iale
între ]@rile în curs de dezvoltare la
care particip@ în prezent.

Principalele dezavantaje, rezul-
tate din adoptarea de c@tre România
a politicii comune a UE sunt: 
- afectarea întreprinderile române}ti
care nu sunt suficient preg@tite pen-
tru concuren]a pe pia]a comunitar@,
datorit@ productivit@]ii }i competiti -
vit@]ii mai sc@zute;
- investi]iile str@ine directe în
România care, în anumite situa]ii, pot
determina anularea de datorii ale
întreprinderilor privatizate cu firmele
str@ine; 
- reglement@rile UE pot atrage anu-
mite costuri pentru România, ^ntruc$t

adaptarea bunurilor române}ti la
prevederile reglement@rilor tehnice }i
standardele UE necesit@ retehnolo-
gizarea întreprinderilor, implicând, în
general, costuri ridicate, ceea ce
duce la cre}terea temporar@ a cos-
turilor de produc]ie, reflect$ndu-se în
mod negativ asupra competitivit@]ii
acestor bunuri, din punctul de vedere
al pre]urilor ; 
- procesul de aliniere treptat@ a
pre]urilor din ]ara noastr@ la cele
comunitare, constituie un dezavantaj
pentru consumatori }i exportatori,
sc@z$nd atractivitatea ]@rii noastre
pentru investitorii str@ini.

Pentru a diminua dezavantajele,
principalele obiective ale Rom$niei
sunt:
1. Cre}terea competitivit@]ii inter-
na]ionale a economiei române}ti ;
2. Valorificarea deplin@ }i eficient@ a
asisten]ei financiare a UE ;
3. Echilibrarea balan]ei comerciale a
României, prin cre}terea, în mai
mare m@sur@, a exporturilor fa]@ de
importuri ;

%n ceea ce prive}te situa]ia
actual@ a Romaniei, cea a crizei eco-
nomico-financiare, rom$nii se
^ntreab@ care este situa]ia real@ a
Rom$niei: “Cea din prezent, c$nd
sectoarele economieie cad, se ^nchid
uzine, explodeaz@ infla]ia }i ies
oameni ^n strad@”, sau cea de acum
2 luni, “c$nd duduiau motoarele
economiei”.

Un element endogen care a
influen]at evolu]ia economiei rom$ -
ne}ti este faptul ca rom$nii au tr@it
pe credit }i pe consum, ^ns@ un ele-
ment pozitiv ^l reprezint@ faptul c@
Rom$nia are mai pu]ine restan]e la
leasing, nici m@car 2&, spre deose-
bire de Germania, care are restan]e
de 5-6&.

Cu toate c@ exist@ elemente
pozitive ^n evolu]ia economiei
rom$nesti, aceasta va fi influen]at@ }i
de tendin]a, ^n UE, de marginalizare
a ultimelor dou@ intrate ^n comuni-
tate, consider$ndu-se c@ Rom$nia
este o ]ar@–problem@ d.p.d.v. al
corup]iei,  « c@ este un organism
f@r@ anticorpi, care reprezint@ peri-
cole, dac@ este l@sat s@ umble liber
prin Uniune ».(2)

O analiz@ obiectiv@ a procesului
de globalizare de p$n@ acum atest@
faptul c@ avantajele economice,
^nclin@ mai mult spre ]@rile dezvoltate
}i c@tre marile puteri economice
unde ^}i g@sesc originea societ@]ii
transna]ionale. %n acest sens,
actioneaz@ }i mecanismul financiar
mondial care, prin institu]iile sale
F.M.I., Banca Mondial@, Organiza]ia
Mondial@ a Comer]ului, dominate de
marile puteri economice avantajeaz@
^ntr-o propor]ie cov$r}itoare ]@rile
dezvoltate implicate ^n acordarea de
credite, ^nf@ptuirea investi]iilor str@ine
directe, institu]iile, societ@]ile trans -
na]ionale }i statale creditoare ob]in
profituri ridicate. %n concluzie, glo -
balizarea este o realitate probabil ire-
versibil@ }i orice ]ar@ care-}i
preg@te}te temeinic viitorul se vede
nevoit@ s@ interfereze cu ea.
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urmare din pag.1
Leul a avut un comportament de
iarn@ impredictibil, în ultimii ani. În
2007, media de 3,52 din decembrie
a fost cea mai ridicat@ din tot anul,
un an pe care l-a închis la 3,33.
A}adar, o evolu]ie mult peste media
anului, o evolu]ie descendent@, care
a a}ezat de fapt leul pe noile palie-
re ale anului 2008, de 3,6 – 3,8 lei
pentru un euro. Decembrie 2006 a
fost complet diferit. Media lunar@ de
3,41 este cea mai bun@ pentru între-
gul an 2006, un an în care media a
fost 3,52. Luna decembrie a deschis
calea evolu]iilor favorabile pentru
moneda na]ional@ din anul care a a
urmat. A}adar, un an a adus cea mai
bun@ medie, un an cea mai proast@!
Singura concluzie care se poate trage
din observa]iile legate de comporta-
mentele leului în iarn@ ]in mai
degrab@ de evolu]ia din cursului lunii
cu cre}teri ale euro pân@ spre
jum@tatea lunii }i descre}teri spre
final, atunci când vacan]a este aproa-
pe. În rest, trebuie s@ constat@m înc@
o dat@ c@ evolu]ia leului nu este
determinat@ fundamental nici de
importurile, sau de cererea de euro
a importatorilor doritori s@-}i vând@
marfa într-o lun@ a cump@r@turilor }i
nici de intrarea de euro pe pia]@ din
partea c@p}unarilor, a românilor din
str@in@tate întor}i acas@ de s@rb@tori.
Cele dou@ categorii influen]eaz@ cur-
sul doar în prin varia]iile din timpul

luni, dar palierele de curs au al]i
determina]i, }i anume condi]iile
regionale, marii juc@tori bancari care
se uitau pe vremuri la dobânzi sau
tendin]e }i ]ineau cont de persepcti-
vele de stabilitate pe termen mediu.
Nu spun c@ nu fac acela}i lucru
acum. Îl fac, }i devalorizarea leului
din s@pt@mâna întortochiatelor nego-
cieri pentru noul guvern a avut drept
cauz@ }i aceast@ neîncredere în sta-
bilitatea politic@. Dar, fluxurile de
bani care au înt@rit leul în decembrie
2006, }i l-au devalorizat în decem-
brie 2007 au fost pe tendin]e dura-
bile de cel pu]in jum@tate de an. E
o evolu]ie relativ a}teptat@, dac@ nu
apar accidente de parcurs, ca leul în
iarn@ s@ primeasc@ modelul de com-
portament în decembrie. {i reperele
fundamentale ale evolu]iei se simt
deja. Se }tie c@ leul este o moned@
care depinde preponderent de fluxu-
rile de capital }i nu de factori interni,
dac@ excludem rolul BNR din aceast@
ecua]ie. {i chiar dac@ leul este
moneda cu cea mai mare bonifica]ie
de dobând@, cererea de lei nu este
una sus]inut@ în aceste zile. Din dou@
motive cel pu]in. Unul, pentru c@
banii sunt pu]ini }i atunci disponibi-
litatea de a investi în monede de la
marginea Europei este mic@. Doi,
pentru c@ echilibrele române}ti sunt
fragile }i dac@ e s@ se fac@ un pariu
pe leu el se face în defavoarea
monedei române}ti. Atacul speculativ
al leului din octombrie, drept sau
nedrept, moral sau imoral, nu con-

teaz@, s-a bazat pe aceste sl@biciuni
reale ale mondei na]ionale care nu
poate s@ fie puternic@, atunci când
deficitele de cont curent }i cel
bugetar se accentueaz@, iar acoperi-
rea cu bani din afar@ nu se poate
sus]ine. Anul 2009 va fi un an s@rac
pentru fluxurile de capital de afar@.
Investi]iile str@ine sunt greu de pre-
supus c@ se vor apropia de cele 7
miliarde din 2007 sau 8 miliarde cât
se preconizeaz@ în 2008. Cele 5
miliarde de euro pe care le introdu-
ceau anual românii din str@in@tate
vor sc@dea, la rândul lor, drastic, în
cursul anului 2009. O evaluarea rea-
list@ poate aduce ambele surse de

euro la jum@tate, în cel mai bun
caz. Ace}ti bani au ]inut în bun@
m@sur@ leul la nivelul de sub 3,9.
Ace}ti bani, dar }i interesul b@ncii
centrale de a avea un leu care s@
sus]in@ dezinfla]ia. Cum infla]ia nu
va fi o problem@ pentru 2009, nici
BNR nu ar trebui s@ se arate prea
îngrijorat@ de devalorizare. Sau cel
pu]in, de o devalorizare lent@. Una
rapid@, speculativ@, va fi cu sigu-
ran]@ deranjant@. Dar, pe termen
mediu cel pu]in, nici BNR }i nici
guvernul nu vor putea face nimic.
Reglarea deficitelor, cele care trag în
jos moneda na]ional@, va fi mai mult
treaba guvernului, dar, în urm@toarele

}ase luni se vor vedea cu greu efec-
tele unei eventuale reduceri ale chel-
tuielilor publice }i eventuale
schimb@ri în politicile fiscale. Pentru
urm@toarele 4 luni cel pu]in, pentru
lunile reci, a}adar, leul va r@mâne
singur. Leul singur în iarn@ nu se va
putea opune prea mult devaloriz@rii.
Cursul de 4 lei pentru un euro este
de aceea foarte probabil în acest
context }i oricâte eforturi s-ar face,
rezultatele lor nu se pot vedea decât
în prim@var@. Leul în iarn@ nu poate
fi altfel decât singur }i slab.

Dan SUCIU
Leul în iarn@ 

Un alt exemplu de organizare
politic@ l̂ g@sim ^n Roma antic@. De la o
comunitate restr$ns@ la dimensiunea unui
stat, Roma a realizat, ^ntr-o prim@ faz@
,unitatea peninsulei, stabilind, ^ncetul cu
^ncetul autoritatea roman@ ^n jurul ^ntregii
Mediterane }i, mai apoi, p$n@ la ,,mar-
ginile lumii’’. Prin edictul din 212, al
^mp@ratului Caracalla, to]i oamenii liberi
din imperiul roman au devenit ceta]eni
romani, cu un statut juridic, o armat@ }i
o adminstra]ie comune, cu un teritoriu
economic }i o moned@ unic@, }i, cu
unele excep]ii, cu o cultur@ }i o limb@
comun@.

Transpus@ ^n planul ideilor, filozofia
stoicilor - }i nu numai a lor - pleda pen-
tru existen]a unei esen]e unice a univer-
sului, ^n care ra]iunea este suprem@,
oamenii posed@ demnitate }i sunt egali ̂n
drepturi, concep]ii sus]inu]e }i de
jurisconsul]ii dreptului roman.

Vechea unitate realizat@ prin “pax
romana” va fi ^nlocuit@ printr-o unitate
spiritual@-unitatea lumii cre}tine-bazat@ pe
ideea universalismului cre}tin.
Universalismul cre}tin, creator al unei
comunit@]i de valori morale, a avut }i
tenta]ia unei comunit@]i politice europene.
Prin Edictul din Milano, din 313, al lui
Constantin cel Mare, a fost proclamat@
libertatea cultelor, iar fosta religie minori-
tar@ a ajuns, astfel, ^n scurt timp, religia
imperiului.

Lipsa unei puteri politice unifica-
toare, invaziile popoarelor migratoare,
apari]ia provinciiilor care vor deveni state,
rivalit@]ile politice dintre ^mp@ra]ii din
Occident }i Orientul bizantin, dintre aces-
tia }i papalitate, paralel cu amestecul de
rase }i de spirite, au determinat existen]a
a aproape un mileniu de vid politic, uni-
tatea dintre europeni r@m$n$nd la nivelul
constiin]ei spirituale.

Marea schism@ din 1054, va deter-
mina }i ruperea acestei unit@]i, va accen-

tua rivalit@]ile politice, Biserica cre}tin@, ne
put$nd s@ devin@ o adev@rat@ putere tem-
porar@, de}i, prin for]a sa spiritual@, i}i
revendica aspira]ii teocratice.

Carol cel Mare se angajase s@
reconstituie imperiul cezarilor, fiind prima
^ncercare de construire politic@ a Europei,
prin cucerire sub semnul Crucii, ̂ncercare
reu}it@ de altfel, dar incomplet@.

%ncerc@ri cu caracter militar au mai
fost ^n istorie, Henric al III-lea (1017-
1056), Carol Quintul, care }i vorbea de o
,,Europ@ crestin@’’.

Las Cases, autorul ,,Memorialului
din Sf$nta Elena’,’ men]iona c@ Napoleon
ar fi avut inten]ia de a face ,,din toate
popoarele Europei un singur popor’’.

O dat@ cu primele secole ale noului
mileniu, sinteza auster@ prescris@ de
religie ^ncepe s@ decad@ ^n fa]a umanis-
mului, a spiritului renascentist. Con}tiin]a
european@ va fi exprimat@ de unele per-
sonalit@]i care au acoperit veacuri de cul-
tur@ }i spiritualitate nu numai european@.

Num@rul unor astfel de proiecte a
fost destul de mare }i, cu toate c@ ele
erau irealizabile, unele pot fi re]inute ca
anticip$nd tentative mai coerente de unifi-
care a Europei, constituind elemente de
reflec]ie pentru cele ce vor urma peste
timp.

Din acest punct de vedere, se poate
vorbi de continuitate istoric@, prin con-
tribu]iile aduse de aceste construc]ii teo-
retice la ceea ce va deveni, ^n zilelele
noastre, Comunitatea European@.

Toate afirmau c@ evitarea
r@zboaielor, pacea, lini}tea }i dezvoltarea
social@ nu pot fi op]inute dec$t printr-o
^n]elegere ^ntre popoarele europene,
printr-o ordine superioar@, o voin]a
suprastatal@ ^nzestrat@ cu atribu]iile nece-
sare s@ le impun@.

Marele poet Italian }i om politic al
timpului, Dante Aligheri, ^n Demonarhia
(1303), preconiza o solu]ie de tip federa -
list a Europei, o pace universal@, prin
subordonarea monarhilor europeni unui

conduc@tor suprem, unei unice }i legit-
ime autorit@]i.

Pierre Dubois, avocat }i procuror
francez, ^n lucrarea “De recuperatione
Terrae Sanctae”, cerea o reform@ a
Bisericii, }i propunea organizarea unei
federa]ii europene cu un organism cen-
tral, un conciliu format din oameni
^n]elep]i, pricepu]i, credincio}i }i boga]i
pentru a fi feri]i de corupere.

Georges de Podebrady, rege al
Boemiei, propunea o alian]@ european@,
pentru a rezista ^n fa]a pericolului
otoman, condus@ ^n comun de un
colegiu de prin]i.

Henric al IV-lea, regele Fran]ei }i
Navarei, a conceput un proiect Marea
Inten]ie, ce viza reorganizarea Europei
sub forma unei federa]ii cu numele
,,Republica Cre}tin@’’, condus@ de un
senat ce urma s@ fie compus din 15
state (5 monarhii elective, 6 monarhii

ereditare }i 4 republici, dar f@r@ Rusia.
Ideea unui arbitraj european, ^n

vederea evit@rii conflictelor armate, a asi -
gur@rii unei p@ci permanente ̂}i facea din
ce ^n ce mai mult loc.

Hugo Grotius, diplomat olandez,
evoca necesitatea ^nfiin]@ri unor adun@ri
care sa judece litigiile care vor ap@rea
^ntre state.

William Penn, quaker englez }i leg-
islator american, ^n lucrarea Un eseu
asupra p@cii prezente }i viitoare a
Europei, preconiza instituirea unei ,,diete
europene’’, compus@ din reprezentan]ii
statelor ^ntr-un num@r propor]ional cu
importan]@ demografic@ a fiecaruia.

Irene de Castel, abatele de Saint
Pierre, ^n Proiectul pentru a face pacea
permanent@ ^n Europa, g$ndea c@ pentru
evitarea r@zboaielor }i asigurarea unei
p@ci prezent@ }i viitoare, pentru dez-
voltarea comer]ului, suveranii ar trebui s@

^ncheie o alian]@ perpetu@, s@ se supun@
unui senat european, care s@ dispun@ de
o armat@ comun@, ^ntre]inut@ prin con-
tribu]ii v@rsate de ]@rile membre.

J.J. Rousseau vedea o republic@
european@, numai dac@ monarhii i}i vor
abandona natura lor lacoma }i belicioas@
iar popoarele se vor emancipa }i ca
urmare vor deveni mai ^n]elepte.

Perioada care a urmat Revolu]iei
franceze }i p$n@ ^n preajma primului
r@zboi mondial a fost martora mai mul-
tor idei }i proiecte de organizare euro-
pean@, care vizau organizarea p@cii,
emanciparea popoarelor egaliatea }i liber-
tatea ca o condi]ie a fraternit@]ii umane.

Filozoful german Immanuel Kant ^n
publica]ia Proiectul filozofic al p@cii per-
manente (1795), propunea ca prim-pas
spre o ,,federa]ie a statelor libere’’, o
alian]@ confederativ@ ̂ntre statele suverane
organizat@ pe baza unei ,,constitu]ii’’.

Evolu]ii ^n timp }i spa]iu ale integr@rii europene (II)
masterand Mihai GOGONEA 

Integrarea economic@ european@ 

Vedere din Roma
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urmare din pag.1
În câteva cli}ee, se poate caracteriza
comportamentul principalilor actori eco-
nomici.
La sfâr}itul anului 2007, ni}te „traderi”
au încasat, pentru tranzac]ii bursiere,
prime reprezentând uneori 1000 pân@ la
1500 de ani de munc@ ai unui salariat
pu]in calificat. Când un pre}edinte direc-
tor general, al unei întreprinderi mari
este înlocuit, pe motive de incompe-
ten]@ sau rezultate nesatisf@c@toare, este
recompensat cu o sum@ numit@
„para}uta aurit@”, ce reprezint@ mai
multe milioane de euro, ce îi vor per-
mite s@ continue s@ joace la burs@ }i
s@ beneficieze de o pensie bun@.
Deficitele b@ncilor prezint@ o configura]ie
variabil@: astfel, Caisse d’Epargne a tre-
cut de la 600 de milioane pierdere, la
695 milioane, apoi la 720 de milioane,
f@r@ o explica]ie particular@. Gra]ie dere-
glement@rii, b@ncile de depozit, soci-
et@]ile de asigur@ri }i-au p@r@sit obiectul
de activitate de baz@, pentru a se anga-
ja, prin filiale, pe linia produselor finan-
ciare cu risc…care prefigureaz@ uneori
pierderi colosale.
În vreme ce guvernele diferitelor ]@ri
atribuie ajutoare b@ncilor, unele dintre
acestea profit@ de criz@, pentru a spe -
cula împotriva intereselor ]@rii lor. Pentru
a mul]umi anumi]i agen]i, b@ncile au
organizat, în plin@ criz@, reuniuni de ser-
viciu în regiuni agreabile, iar, în acela}i
timp, solicitau cu umilin]@ }i cu insis-
ten]@ ajutoare din partea guvernului.
Carta cursului la burs@ a anumitor soci-
et@]i dep@}e}te uneori 90& în doi ani
(exemplu: Nataxis filial@ a BPO }i Caisse
d’Epargne). Guvernul francez decide s@
ajute BNP, iar aceasta profit@, pentru a
cump@ra o banc@ belgian@. Conduc@torii
b@ncilor }i ai societ@]ilor de asigur@ri au
închis ochii în ceea ce prive}te ac]iunea
„traderilor” lor, cu toate c@ }tiau c@
specula]ia se sprijinea pe produse finan-
ciare foarte riscante.
În ]@rile dezvoltate, sunt acumulate de
c@tre anumi]i indivizi miliarde de euro,
în vreme ce în Africa, în special,
oamenii mor de foame sau nu dispun
de ap@ potabil@. Alimentarea cu ap@
potabil@ a tuturor locuitorilor din lume
ar putea fi reglat@ cu ajutoare net infe-
rioare acestor superprofituri. Toate

aceste derive scot în eviden]@ c@ dere-
glementarea dorit@ de c@tre Fran]a,
Europa, în cadrul mondializ@rii, a lega -
lizat, practic, asemenea situa]ii de deriv@
inacceptabile }i aproape le-a încurajat.
În fa]a unor astfel de practici, cet@]eanul
de rând nu mai are încredere în ace}ti
principali parteneri economici (patroni,
bancheri). Nivelul câ}tigurilor
pre}edin]ilor directori generali ai CAC40,
procentajul de cre}tere al acestor remu-
ner@ri, sistemul stock-options-urilor,
„para}utele aurite”, îi alerteaz@ pe
cet@]eni, dar ce se întâmpl@ în acest
r@stimp de partea politicienilor?
2.Ac]iunea politicienilor
De la Reagan, Me Thatcher, politicile de
dreapta }i, uneori, chiar de stânga, nu
au decât un singur credo: liberalismul
total, dereglementarea }i absen]a inter-
ven]iei politicului în domeniul econom-
ic. Totu}i, politicienii îi favorizeaz@, prin
intermediul fiscalit@]ii, pe directorii între-
prinderilor (în Fran]a, un pachet fiscal
de 15 miliarde de euro pentru veniturile
ridicate) }i pe marile întreprinderi (30
de miliarde de euro exonerare de
impozite }i taxe datorate statului). Léon
Blum, care se lovea de zidul banilor, }i
Lionel Jospin, care m@rturisea c@ nu
poate s@ ac]ioneze împotriva concedier-
ilor… nu reu}esc s@-i lini}teasc@ pe
cet@]enii de stânga.
Ale}ii câ}tig@ net inferior conduc@torilor
lui CAC40, dar avantajele conexe
dep@}esc, adesea, }i cele mai optimiste
a}tept@ri. În a}a m@sur@, încât unii
politicieni se reg@sesc în totalitate în
spinarea societ@]ii: locuin]@, personal de
serviciu, ma}in@ etc… De altfel, pentru
a face o figur@ bun@, în Fran]a, bugetul
pre}edin]iei a crescut, în 2008, cu mai
mult de 10&, în vreme ce pensionarii
au beneficiat de o revalorizare inferioar@
unui procent de 2&. Astfel de situa]ii
explic@ de ce ale}ii na]ionali sunt sus-
pecta]i de ac]iuni ru}inoase dintre cele
mai rele. În ciuda tuturor acestor
lucruri, în fa]a crizei, politicienii
reac]ioneaz@ în virtutea perenit@]ii lor, în
numele pragmatismului.
Ac]iunea politic@ se bazeaz@, în egal@
m@sur@, pe demers }i voin]@. Dac@ sun-
tem liberali, trebuie mers pân@ la cap@t,
inclusiv pe timp de criz@, }i... „laisser
faire et laisser passer”. Dac@ se accept@
principiul unei ac]iuni politice în dome-
niul economic, se poate încerca reglarea

comer]ului interna]ional, de exemplu,
prin OMC sau prin FMI. Se poate apela
}i la ajutoare acordate investi]iilor pro-
ductive, chiar cu riscul de a fi cataloga]i
drept keynesi}ti. Pragmatismul nu este
o doctrin@ economic@, este o m@rturisire
de e}ec de-a lui Bush, Blair }.a.
Politicienii de dreapta au uitat c@ econo-
mia era politic@ }i c@ le permitea ac]iuni
asupra economiei, cu riscul de a mo -
dela intensitatea. Pragmaticul nu
ac]ioneaz@ ci reac]ioneaz@ în fa]a unor
situa]ii pe care nu le-a anticipat }i pe
care nu le st@pâne}te, este exact con-
trariul a ceea ce a}tept@m de la politi-
cieni. O prim@ lec]ie a acestei crize este
c@ nu mai este posibil pentru politicieni
s@ abandoneze câmpul economic
l@sându-l doar actorilor economici.
3.Propuneri pentru viitor
Pentru a combate aceste derive eco-
nomice }i ac]iunea neorganizat@ a politi-
cienilor, se pot eviden]ia câteva pro -
puneri f@r@ preten]ii exhaustive, dar
esen]iale pentru ca cet@]eanul s@-}i
reg@seasc@ încrederea. Statul trebuie s@-
}i fac@ treaba: s@ organizeze via]a soci-
et@]ii pentru a favoriza investi]iile }i
activitatea economic@, controlând }i
încadrând activit@]ile financiare. Trebuie
reabilita]i antreprenorii, fie c@ sunt pub-
lici, în particular colectivit@]ile locale, sau

priva]i, }i trebuie încurajate investi]iile }i
cercetarea, deci înv@ ]@mântul.
Încrederea, una din cheile cre}terii, nu
va putea reveni decât dac@ remuner@rile
r@mân rezonabile (Roosevelt propunea
un raport de 1 pân@ la 20, ca diferen]@
de salarii), respectiv dac@ avantajele
legate de func]ii nu sunt inutilit@]i exor-
bitante. Sacrificiile nu trebuie s@ fie
f@cute doar de c@tre clasele medii, ci de
întreaga societate. Încrederea în sensul
contractului social al lui Rousseau nu
poate reveni decât dac@ dezvoltarea
economic@ se identific@ cu o justi]ie
social@ înt@rit@, c@ci altfel fiecare individ
va c@uta s@ copieze la nivelul s@u deriv-
ele conduc@torilor, ceea ce va avea
drept efect s@ înt@reasc@ via]a privat@ a
fiec@ruia }i s@ distrug@ cet@]enia }i, mai
departe, democra]ia.
Cercetarea justi]iei sociale este cu atât
mai necesar@ cu cât un sondaj recent
publicat de c@tre presa regional@ din
Fran]a a ar@tat c@ cu cât este mai ine-
galitar@ reparti]ia bog@]iilor }i cu cât
cre}te procentajul de s@raci, reunite cele
dou@ situa]ii arat@ urgen]a cu care se
impune o mai bun@ reparti]ie a
bog@]iilor, c@ci s@r@cia înso]e}te adesea
o nutri]ie proast@, deficitul de îngrijire
alimentar@, uneori insecuritatea, ceea ce
reprezint@ tot atâtea cheltuieli pentru

societate.
Criza pe care o tr@im este clar finan-
ciar@, economic@ dar este }i, înainte de
toate, o criz@ de încredere, o criz@ etic@
care, dac@ nu este dep@}it@, poate pune
în pericol organizarea democratic@ a
]@rilor dezvoltate }i ie}irea din subdez-
voltare a altor ]@ri.
Elitele economice }i politice trebuie s@
reg@seasc@, într-un sistem liberal con-
trolat, bunul sim], voin]a, deontologia,
modera]ia câ}tigurilor, voin]a de
împ@r]ire, c@utarea justi]iei sociale, altfel
democra]ia va fi pus@ în pericol }i ele
vor fi primele victime. Trimiterea peste
frontier@ a str@inilor nu poate fi justifi-
cat@, cu excep]ia delicven]ilor. Trebuie
regândite raporturile între ]@rile dez-
voltate }i subdezvoltate. Alimentarea cu
ap@, lupta împotriva bolilor endemice,
implementarea de sisteme educative
performante, începutul dezvolt@rii sunt,
de exemplu, mize pe care ]@rile dez-
voltate trebuie s@ le integreze, ajutând
]@rile subdezvoltate. Aceasta decurge
din securitatea reciproc@ }i, mai ales,
din salvarea unei p@r]i a umanit@]ii.
Lupta împotriva subdezvolt@rii este o
provocare care ar trebui s@ mobilizeze
toate energiile…inclusiv financiare.
Traducere realizat@ de lect. univ. dr.
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Criza! Da, dar…ce criz@?
drd. Ilie BELA{CU

Paris: Catedrala “Notre Dame”


