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Secolele XVIII – XIX: marea emancipare economic@ a Europei(II)

Emil DAVID

Ce taine de nep@truns
ascunde r@zboiul gazelor?
Dup@ mai bine de trei s@pt@mâni de nevricale }i suspans continental, gazul rusesc curge iar c@tre Europa. Protagonistele acestei
noi }i complicate crize – Rusia }i Ucraina – s-au în]eles, în cele
din urm@, asupra debloc@rii tranzitului }i au încheiat înc@ un acord,
pe lâng@ cele existente deja, }i, dup@ cum s-a v@zut, perfect inutile.
Sun@ de-a dreptul romantic episodul care i-a f@cut pe sute de milioane de europeni s@ r@sufle u}ura]i. Cic@, în week–end-ul trecut,
la ceas de noapte, într-o Moscov@ adormit@, Putin s-a întâlnit, între
patru ochi, cu blonda Iulia, }i-au discutat ei ce-au discutat, pân@
s-au în]eles. Ce simplu! Nu puteau oare s-o fac@ de la început?
Cadourile reciproce au curs din bel}ug, semn c@ atunci când doi

Dan POPESCU

„Adev@rata cultur@ începe, probabil, în clipa când nu ne mai
mul]umim s@ afl@m, când vrem s@ }i în]elegem”

Octavian Paler

Pentru a releva }i a explica un progres, o emancipare economic@ remarcabil@, teoria economic@ folose}te termenul de „take – of”, adic@ „decolajul economic”, termen introdus în Economia Politic@ de americanul
W.W.Rostow. Este vorba, în spe]@, de o cre}tere important@ a investi]iilor,
realizat@ în circumstan]e favorabile precum: a) o amplificare a cererii; b)
apari]ia unor prime semne de inova]ie tehnic@, urmat@ de altele mai puternice; c) un capital ini]ial disponibil; d) prezen]a unor antreprenori capabili; e) climat favorabil libert@]ii de a întreprinde. „Decolajul” amintit determin@, printre altele, }i din ce în ce mai accentuat, schimb@ri structurale
de seam@, un anume exod rural }i o urbanizare pronun]at@, un anume
recul al agriculturii în favoarea industriei, }i comer]ului, care cunosc, vor
cunoa}te un veritabil avânt.
continuare ^n pag. 4
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Criza în Est.

Un fenomen de neevitat
[@rile Europei de Est
au urcat, pe cont propriu, panta cre}terii
economice, dar au
început s@ o coboare
împreun@. Ciclul fals
de cre}tere de dup@
anii ‘90 a indus mai
mult speran]e decât a
produs reu}ite reale
}i convergen]e efectiDan SUCIU
ve. În anii ‘90 Estul a
fost caracterizat de trei tipuri de evolu]ii economice. O cre}tere economic@ de timp J,
singura efectiv@ cu acumulare semnificativ@,
cu ]@ri care, dup@ un scurt declin economic
s-au plasat pe o curb@ de cre}tere sus]inut@
dep@}ind nivelul de dezvoltare de la începutul tranzi]iei (Polonia, Slovenia).

Registrul Comer]ului }i modalitatea
prin care acesta func]ionez@ }i este
administrat a creat }i înc@ creeaz@
multe dispute în mediul politic }i
economic din România.
Pentru în]elegerea mai bun@ a
“diferendului”, vom trece mai întâi în
revist@ câteva date istorice. Primele
referiri de drept la forme similare de
înregistrare a comercian]ilor dateaz@
din anul 1868, când un amendament
prof. univ. dr. Eugen propus la legea de înfiin]are a
Camerelor de Comer] din România,
IORD~NESCU
aprobat@ în anul 1864, propune ca
nici un comerciant s@ nu se poat@ înscrie la tribunal dac@
nu a fost anterior înscris în Registrul Camerei de Comer] în
a c@rei circumscrip]ie se afl@. În anul 1884, este promulgat@
Legea înscrierii firmelor care introduce obligativitatea
înscrierii firmelor, în sensul modern în care conceptul este
aplicat }i ast@zi.
continuare ^n pagina 2
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Câteva argumente pentru administrarea
Registrului Comer]ului de c@tre Sistemul Cameral din România

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

urmare din pag. 1

În anul 1931, Legea pentru înfiin]area
unui registru al comer]ului stabile}te
ca fiecare Camer@ de Comer] s@
p@streze, în cadrul unui oficiu aflat sub
controlul unui judec@tor delegat, un
registru al comer]ului, care s@ con]in@
actele a c@ror publicitate era obligatorie. Acest registru func]ioneaz@ în
cadrul Sistemului cameral, pân@ în
anul 1950, când Registrul Comer]ului
este desfiin]at, ini]iativa antreprenorial@
nefiind permis@ în sistemul socialist.
În 15 noiembrie 1990, prin Legea
26/1990, Registrul Comer]ului este
reînfiin]at, func]ionând pe lâng@
Camerele de Comer] }i Industrie din
fiecare jude]. La acea dat@, întreg efortul material }i uman de reînfiin]are a
acestei institu]ii a apar]inut Camerelor
de Comer] }i Industrie, care au asigurat finan]area, personalul, spa]iile necesare, logistica etc. Func]ionarea unitar@
era asigurat@ de c@tre Camera
Na]ional@, care stabilea procedurile
împreun@ cu Ministerul Justi]iei, }i tarifele, împreun@ cu Ministerul de
Finan]e. O parte stabilit@ prin lege din
tarifele percepute devenea venit la
bugetul public, fiind virat@ c@tre
Ministerul de Justi]ie.
În anul 2002, printr-o ordonan]@
de guvern cu iz accentuat de
na]ionalizare, Oficiul Na]ional al
Registrului Comer]ului devine persoan@
juridic@ de drept public, }i va func]iona
în teritoriu, pe lâng@ tribunalele din
fiecare jude]. Organizarea sub form@ de
institu]ie cu autofinan]are face ca, din
acest moment, ONRC s@ nu mai contribuie în nici un fel la bugetele de stat.
Din prima clip@, Camerele de
Comer] au contestat m@sura, considerat@ abuziv@, }i au cerut revenirea la
situa]ia ini]ial@. În general, reprezentan]ii Ministerului Justi]iei au refuzat
acest gest de repara]ie moral@ }i material@, argumentând c@ administrarea
Registrului de c@tre Camere ar fi în
afara legii, chiar neconstitu]ional@. Pe
aceast@ tem@, Curtea Constitu]ional@ sa pronun]at, în mai multe rânduri.
Astfel, Decizia nr. 212, din 15 mai
2003, a Cur]ii Constitu]ionale, publicat@
în Monitorul Oficial, partea I, nr.
471/1.VII.2003, arat@ c@„ Existen]a serviciilor publice înfiin]ate prin lege sau
prin alte acte normative poate înceta,
în mod simetric, tot prin lege sau alte
acte normative. Tot astfel, activitatea
desf@}urat@ de un serviciu public poate
fi încredin]at@ unei autorit@]i statale sau
unei persoane private, ori poate fi
transferat@ în gestiunea unei autorit@]i
statale de sine st@t@toare, împreun@ cu

Sediul Guvernului Rom$niei
bunurile provenite din propriile venituri
}i necesare func]ion@rii sale.” Decizii
ulterioare, precum Decizia nr. 545 din
5 iulie 2006 a Cur]ii Constitu]ionale,
publicat@ în Monitorul Oficial nr.
638/25.07.2006 }i Decizia nr. 609 din
20 iulie 2007 a Cur]ii Constitu]ionale
publicat@ în Monitorul Oficial nr.
453/04.07.2007, stabilesc cu claritate
c@ orice modificare în cuprinsul legii
privind Registrul Comer]ului trebuie
f@cut@ prin lege organic@, f@r@ a exista
impedimente constitu]ionale referitoare
la natura administr@rii acestui serviciu
de c@tre o entitate public@ sau de
drept privat.
Odat@ înl@turat@ “piedica legal@”
pentru revenirea Registrului Comer]ului
în administrarea Camerelor de Comer],
prin decizii ale Cur]ii Constitu]ionale,
r@mân în discu]ie doar argumentele de
natur@ istoric@, politic@ }i economic@.
Datele prezentate la început ne
indic@ cu claritate îndrituirea istoric@ a
Sistemului cameral de a adminsitra
acest sistem de înregistrare a comercian]ilor: Camerele de Comer] au fost
depozitarele acestui sistem, în perioada antecomunist@, Camerele de Comer]
au repus în func]iune acest sistem
dup@ 1989, finan]ând în totalitate }i
exclusiv constituirea }i func]ionarea lor,
pân@ în anul 2002.
Din punct de vedere politic, e de
discutat voin]a reprezentan]ilor no}trii
politici de a dereglementa, debirocratiza }i descentraliza acte ce ]in de activitatea curent@ de adminsitrare. Astfel,
to]i reprezentan]ii principalelor partide
politice sus]in declarativ aceste prin-

cipii, dar, la nivel pragmatic, ne confrunt@m cu un aflux sporit de birocra]ie centralizat@, guvern dup@ guvern
f@când eforturi importante de a crea
cât mai multe agen]ii sau organisme
na]ionale, subordonate direct ministerelor sau Guvernului în sine.
Transpunerea în practic@ a acestor
deziderate declarative ar presupune
acte legislative concrete care s@ asigure transferul centru-periferie, în vederea realiz@rii unei adapt@ri reale a
deciziei la nevoile mediului de afaceri
}i cet@]enilor. Existen]a centraliz@rii
na]ionale presupune un timp de reac]ie
lung }i un nivel de adaptare a deciziilor sc@zut, pentru c@ decizia na]ional@
nu poate fi decît “o decizie de ponderare” sau de “compromis”, care s@
fac@ fa]@ în media situa]iilor cu care
teritoriile se confrunt@. Tot din punct
de vedere politic, este de discutat
oportunitatea de a crea “forme f@r@
fond”, cum ar fi organismele de stat
“autofinan]ate”, sau transferul prin lege
al unor obliga]ii c@tre entit@]i c@rora nu
li se creeaz@ sau acord@ surse de
finan]are.
Astfel, “autofinan]area” ONRC a f@cut
ca Statul s@ nu participe bugetar la instituirea acestei entit@]i, care a pornit activitatea cu bunurile Camerelor de Comer],
ilegal folosite, func]ionând în sediile
Camerelor de Comer] pentru care nici
pân@ acum nu au p@tit chirie, etc.
Aceast@ efectiv@ na]ionalizare a convenit
guvernan]ilor de atunci, pentru c@
“ingineria” a f@cut ca nici o cheltuial@ de
la bugetul de stat s@ nu aib@ loc.
ONRC este de altfel doar un exemplu pe

lista lung@ a “autofinan]@rilor” pe care
administra]ia central@ sau local@ le-a
creat. Acestui fenomen toxic i se adaug@
delegarea de atribu]ii prin lege f@r@ a
stabili sursele de finan]are. De exemplu,
Camerele de Comer] au prin lege
atribu]ii referitoare la analiza mediului de
afaceri, furnizarea de rapoarte }i analize
economice teritoriale }i na]ionale, promovare comercial@, alte obliga]ii stabilite
prin diverse legi, a c@ror acoperire financiar@ nu este stabilit@. O serie de date
referitoare la vânzarea de active publice,
de exemplu, trebuie depuse la Camere,
care au obliga]ia de a le face publice,
de a le promova în media local@ sau
na]ional@, f@r@ ca schemele de finan]are
s@ fie stabilite.
Din punct de vedere economic, probabil discu]ia este cea mai simpl@: pân@
în 2002, serviciile de registru erau
purt@toare de TVA, o cot@ parte era
virat@ Ministerului de Justi]ie, iar
“excedentele” sunt supuse impozit@rii
pe profit. Dup@ preluare, TVA-ul a fost
inclus în tarif, producând o scumpire
instantanee de 19& a serviciului pentru comercian]i, viramentele c@tre MJ
au încetat, }i toate sumele încasate...
au fost anual cheltuite. În 2007, de
exemplu, ONRC a raportat venituri de
139.877.000 lei ...}i cheltuieli de exact
aceast@ sum@. Dac@ suma ar fi
con]inut TVA, de exemplu, statul ar fi
încasat 22.333.303 lei la buget, iar
comercian]ii ar fi cheltuit exact cu
aceia}i sum@ mai pu]in TVA-ul fiind
deductibil fiscal. Dac@, cota de virare
c@tre Ministerul Justi]iei ar fi fost 7&,
asta mai adaug@ peste 8 milioane de

Vedere din Sibiu

lei la bugetele publice, iar dac@ serviciul ar fi rulat cu 10& profit, aproape
înc@ 2 milioane de lei ajungeau în visteria public@.
În plus, o astfel de încredin]are a unui
serviciu public ar constitui o surs@ de
finan]are acoperitoare pentru asigurarea obliga]iilor publice pe care
Camerele de Comer] le au în virtutea
diferitelor legi.
“Transferul” serviciului public la un alt
administrator nu presupune nici un fel
de întrerupere a furniz@rii, fiind vorba
de modific@ri referitoare la subordon@ri
}i organizare }i nu de modific@ri de
procedur@. De altfel, na]ionalizarea din
anul 2002 a ar@tat c@ schimbarea de
pe o zi pe alta a administr@rii nu a
produs nici un fel de sincope.
A produs îns@ modificarea ^n sus a
nivelului de birocra]ie, cre}terea taxelor
}i îndep@rtarea de mediul de afaceri.
Ca s@ nu mai men]ion@m “concuren]a
neloial@” pe care ONRC o face operatorilor priva]i (Camere de Comer],
notari publici, avoca]i, firme de consultan]@), efectuând atât opera]iunile de
întocmire a documentelor, cât }i pe
cele de verificare }i înregistrare.
“Miza” adev@rat@ a acestei dispute o
reprezint@ pân@ la urm@ voin]a politic@
de a descentraliza }i debirocratiza sisteme publice mamut, care încaseaz@
bani doar pentru a-i cheltui }i nu pentru a constitui surse publice la buget
sau pentru a acoperi costul REAL al
serviciului prestat.
PS: Dac@ suma din 2007 ar fi fost
egal încasat@ }i cheltuit@ în 42 de
jude]e, în fiecare dintre cele 365 de
zile ale anului
1.în fiecare zi calendaristic@ }i în
fiecare jude] s-ar fi încasat peste 9.000
de lei;
2.în fiecare zi }i în fiecare jude], s-ar
fi cheltuit câte 9.000 de lei, pentru a
VERIFICA, SEMNA, ŞTAMPILA ACTE
PUBLICE DESPRE COMERCIAN[I.
Rezult@, deci O CHELTUIALĂ DE CAM
20 DE LEI PENTRU FIECARE MINUT
DIN ANUL 2007 {I PENTRU FIECARE
DINTRE JUDE[ELE ROMÂNIEI. S@ ne
fie de bine, nu?....
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Ce taine de nep@truns ascunde r@zboiul gazelor?

Emil DAVID

urmare din pag.1

Adic@: Gazpromul a ieftinit cu 20 la
sut@ pre]ul livr@rilor de gaze ruse}ti
pentru Ucraina.
Aceasta, la rândul ei, a redus la
jum@tate tariful de tranzit al gazelor
pe teritoriul ucrainean. Furturile de
gaz metan rusesc în Ucraina, ]ar@
prin care se tranziteaz@ 80 la sut@
din gazul destinat Europei, furturi ce
p@reau s@ reprezint@ nodul discordiei
pe care s-a str@duit în zadar
pre}edin]ia ceh@ a Uniunii Europene
}i Comisiei Europene s@-l dezlege, au
disp@rut dintr-odat@, s-au ascuns
prin dosare iar acestea au fost rapid
clasate într-o singur@ noapte, la
Kremlin. Pentru c@, s@ nu uit@m, se
vânturau la începutul conflictului cifre
ame]itoare }i învinuiri grave. Rusia
repro}a, în mod public, Ucrainei, c@
are de pl@tit o datorie de circa 2 miliarde dolari }i c@ a furat peste 85 de
milioane de metri cubi de gaze, prin
conductele care o tranziteaz@ spre
Europa Central@ }i de Vest. Erau
motive suficiente pentru Gazprom s@
închid@ robinetele. {i le-a închis, f@r@
s@-i pese de consumatorii occidentali
cu care avea contracte de livrare }i
care nu erau cu nimic vinova]i în
aceast@ poveste.
În fa]a unei asemenea atitudini
de for]@, reac]ia Uniunii Europene a
fost, spre surprinderea multora,
extrem de palid@ }i ineficient@,
reducându-se la demersuri repetate
pentru dep@}irea crizei prin întâlniri
}i negocieri între to]i factorii implica]i. Anali}tii politici explic@ aceast@
pozi]ie, prin faptul c@ Uniunea
European@ nu are, nici în momentul
de fa]@, o atitudine comun@ fa]@ de
Rusia, chiar dac@ la capitolul strategii energetice acest lucru a fost
declarat o prioritate.
În aceste condi]ii, Rusia }i-a
îng@duit s@ trateze cu oarecare
deta}are apelurile repetate ale
Comisiei Europene, preferând s@
rezolve criza prin discu]ii unilaterale
cu Ucraina. Iar Vladimir Putin }i Iulia
Timo}enko au b@tut palma, în împrejur@rile men]ionate. R@mâne o tain@
cum cei doi premieri, excluzând orice
intermediar, s-au în]eles, într-o singur@ noapte, asupra unor chestiuni
care p@reau pân@ atunci de nerezolvat.
Dar, tainele cu adev@rat mari }i
de nep@truns se ascund în spatele
acestui prelungit r@zboi al gazelor.
Este un diferend pur comercial,

Sediul Gazprom - Rusia
sau politic?
Ce anvergur@ au mizele acestui
r@zboi?
Cine are de câ}tigat }i cine de
pierdut, din aceast@ disput@?
Versiunea potrivit c@reia Rusia
urm@re}te discreditarea Ucrainei, ca
]ar@ sigur@ de tranzit a gazului c@tre
Europa, pentru a-i compromite
}ansele de aderare la UE }i NATO,
pe de-o parte, iar pe de alta pentru
a influen]a decisiv disputa politic@
dintre puterea portocalie }i opozi]ia
prorus@, pare cea mai pu]in probabil@. Dovad@, iar@}i, consensul rapid
realizat între premierii celor dou@
]@ri. Nu portocaliul îl agit@ în mod
special pe ursul rusesc!
Mai curând, sunt de luat în calcul interesele de ordin economic }i
strategic ale Rusiei. Se pare c@, în
condi]iile actualei crize economice
globale, Rusia }i Gazpromul nu dispun de fondurile necesare construirii
gazoductelor Nord Stream }i South
Stream, proiecte de mare anvergur@
prin care s-ar putea ob]ine ocolirea
actualelor ]@ri de tranzit. În aceste
condi]ii, efortul financiar al UE ar fi
mai mult decât de dorit, }i cum
acesta se las@ a}teptat din varii
motive, }antajul rusesc s-ar putea s@
dea rezultate, acolo unde negocierile
}i rug@min]ile au r@mas f@r@ r@spuns.
Ar mai r@mâne îns@ }i alte
ipoteze de luat în calcul. De pild@,
interesul Rusiei, comun cu cel al

Gazpromului, de a ob]ine controlul
asupra sistemului de transport de
gaze din Ucraina. Cum? Prin
cump@rarea }i privatizarea acestui
sector strategic, fire}te. Iar ofertele
ruse}ti ar fi atunci imbatabile }i
irezistibile. În fine, politicienii }i
anali}tii politici ucrainieni, ru}i }i
occidentali nu exclud }i o ipotez@
pr@p@stioas@, dar ciudat de des
vehiculat@ în ultima vreme. Se presupune c@ Gazprom nu ar dispune,
de fapt, de întregul volum de gaze
pentru aprovizionarea deplin@ a
Europei. Aceasta ar explica ciclitatea
situa]iilor de criz@ (s@ ne amintim de
cea din anul 2006) precum }i manifestarea lor în perioadele cele mai
friguroase.
Oricare ar fi cauzele reale ale
actualului r@zboi al gazelor, derulat în
episoade succesive, este clar c@ el
nu s-a sfâr}it, odat@ cu aceast@
iarn@. O asemenea certitudine na}te
îns@ un semn de întrebare obsesiv
asupra locului Rusiei în Europa: este
aceasta un partener sau un adversar
al Comunit@]ii Europene?
Dilema aceasta nu ar trebui s@
lase indiferent@ nici România, aflat@
geopolitic, în centrul unui complicat
joc de interese }i extrem de vulnerabil@. Dovad@ c@, de}i ne l@ud@m c@
avem resurse proprii, disputa ruso–
ucrainean@ ne-a surprins, exact ca în
2006, pe picior gre}it. Adic@, f@r@ un
plan de protec]ie viabil }i cu o

capacitate de înmagazinare a
depozitelor de gaze naturale limitat@.
De pild@, episodul dramatic din
aceast@ iarn@ ne-a g@sit cu o rezerv@
de circa dou@ miliarde de metri cubi,
de}i, înc@ din 2006, s-a avansat
ideea cre}terii acestei rezerve tampon
pân@ la nivelul de 5 miliarde m.c. Ca
de obicei, la noi se vorbe}te mult, se
promite a}ijderea, dar în final nu
facem nimic.
Revenind îns@ la dedesubturile
}i consecin]ele r@zboiului gazelor,
putem spune c@ el nu ar fi trebuit
s@ ia pe nimeni prin surprindere.
Dac@ politicienii no}tri }i-ar fi g@sit
r@gazul s@ citeasc@ cu aten]ie o carte
extraordinar@, ap@rut@ în România în
toamna anului trecut, ar fi putut
detecta cu precizie semnele actualului episod.
Titlul este mai mult decât sugestiv – „Gazprom – noua arm@ a
Rusiei” }i de pe copert@ ne prive}te
chipul dur al lui Vladimir Putin, cu
mâna încle}tat@ pe robinetul unei
uria}e conducte de gaz metan.
Descifr@m, cu fiecare pagin@ a c@r]ii,
mecanismele infernale care au dus,
de-a lungul timpului, la închegarea
unui trio de for]@ de care, azi, ar trebui s@ se team@ o lume întreag@:
Gazprom – Rusia – Putin. Am
început cu Gazpromul }i nimic nu e
întâmpl@tor. Pentru c@, de decenii
întregi, puterea economic@ a Rusiei
este decis@ de Gazprom, iar puterea

politic@ se sprijin@ }i este chiar o
emana]ie a acestui simbolic bastion.
Are o carte de vizit@ impresionant@:
dispune de conducte cu o lungime
total@ de 160 de mii de kilometri,
adic@ de trei ori }i jum@tate lungimea
Ecuatorului. Exploateaz@ peste 800
de miliarde de metri cubi de gaz pe
an }i ocup@ primul loc în lume la
capitolul extrac]ie. Posed@ 350 kilometri de sta]ii de compresoare, 270
de instala]ii de exploatare, de
preg@tire complex@ a gazului, câteva
mii de sonde de foraj }i zeci de
z@c@minte subterane, o treime din
locurile de provenien]@ a gazului }i o
p@trime din puterea sta]iilor de compresoare pe plan mondial.
V@ pute]i imagina un colaps
mai puternic }i mai amenin]@tor?
S@ le d@m cuvântul autorilor
acestei c@r]i – document, doi jurnali}ti ru}i, care au investigat, cu un
exemplar profesionalism, subteranele
acestei crea]ii–gigant:
„Când mergi prin cl@direa
Gazpromului, de pe strada Nametkin,
survine mereu sentimentul c@
aceast@ companie este organizat@ ca
un stat }i c@, f@r@ s@ o afi}eze, se
consider@ un stat mai real decât
Rusia îns@}i. Gazpromul reprezint@
obiectul unor temeri atât de mari,
Gazpromul este atât de admirat,
încât pare c@ nici nu mai r@mâne
timp pentru a vedea cum este organizat }i ce anume con]ine. Ce este,
un mecanism sau un organism? În
ce stare se afl@, în prezent, aceast@
puternic@ arm@ ruseasc@, fabricat@
de Beria }i Hru}ciov, utilizat@ de
Brejnev }i Kosîghin, pe care
Cernomîrdin }i Viakiev i-au transmiso integral lui Putin? Oare nu a ruginit? Este oare atât de periculoas@?”
La aceast@ ultim@ întrebare,
autorii c@r]ii primesc un r@spuns
stupefiant, de la fostul prim – ministru al Rusiei, Egor Gaidar: „La ce
v@ trebuie toate astea? Nu în]elege]i
c@ ve]i fi omorâ]i? Nu în]elege]i
unde intra]i?”...
Din fericire, dup@ }tiin]a noastr@, cei doi jurnali}ti ru}i mai tr@iesc
înc@. Dar, încerc@rile lor temerare }i
dezv@luirile lor dramatice sun@ ca un
teribil avertisment: „Teme]i-v@ de
Putin }i Gazprom, chiar }i atunci
când vin cu daruri!”
Aviz celor dispu}i s@ aplece
eventual urechea la tot felul de
oferte seduc@toare, formulate telefonic sau în conferin]e de pres@, mai
în glum@, mai în serios...
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Secolele XVIII – XIX: marea emancipare economic@ a Europei(II)

Dan POPESCU

urmare din pagina 1

Or, Anglia a întrunit toate aceste
împrejur@ri, ea înf@ptuind revolu]ia
industrial@ }i realizând un progres
economico – social pe toate planurile...
S-au v@dit }i se v@desc, desigur,
interesante }i alte explica]ii, în strâns@
leg@tur@, îns@, cu primele. De pild@,
rolul privilegiat al pie]ei. Tocmai întrun asemenea cadru de motiva]ii economice a debutat o revolu]ie
demografic@, favorizat@ }i de reculul
mortalit@]ii, gra]ie nu doar unor progrese economice, ci }i, prin consecin]@, în alimenta]ie }i medicin@. Pe
urm@, mai bine spus în acela}i timp,
o cerere în cre}tere a putut s@ fie satisf@cut@ de o for]@ de munc@
devenit@, de la un moment dat, abundent@ }i aflându-}i utilizare. A mai fost
}i este invocat contextul politic, limitând puterea monarhic@, dar }i
regimul economic sus]inut, mai ales,
de adoptarea – relativ precoce, subliniaz@ profesorul Régis Bénichi – a unor
legi liberale precum libertatea total@ în
ce prive}te crearea de întreprinderi, la
mijlocul secolului XIX, o anume liberalizare a schimburilor cu exteriorul,
mai ales în ceea ce a privit stimularea exporturilor }.a. Capitalul acumulat
prin comer]ul maritim a fost }i el în
m@sur@ s@ favorizeze finan]area antreprenorilor, dup@ cum un rol deloc
neglijabil l-au avut materiile prime, în
cantit@]i mari }i ieftine venite din
colonii, existen]a }i ca atare valorificarea unor importante z@c@minte de
fier }i c@rbune în Anglia etc.
Dar, de ce s-a produs declinul
economic al Angliei, dup@ mijlocul }i
mai ales spre finele secolului XIX?
Urm@rim explica]iile în acela}i cadru
cauzal, care, îns@, }i-a ar@tat, de
aceast@ dat@, panta coborâtoare. Iat@,
se poate ar@ta c@ Anglia a început s@
exporte, din ce în ce mai mult, capitaluri în toat@ lumea, dar investind din
ce în ce mai pu]in în propriul teritoriu. Ceea ce a însemnat un recul de

Lille, un ora} francez dedicat industriei de bun@ calitate
produc]ie }i calitate cu o eviden]@ în
cre}tere, pierderea unor anume contacte }i contracte cu competi]ia având,
fire}te, urm@ri. Pe urm@, de la un
moment dat, exporturile engleze, britanice, doar cu greu puteau fi
sus]inute f@r@ unele relax@ri în ce
prive}te intrarea produselor str@ine în
Anglia. Conjugat cu motiva]ia amintit@
mai sus, un asemenea proces a generat, nu de pu]ine ori, o anume
p@trundere însemnat@, pe pia]a
englez@, a produselor str@ine, mai ales
germane, de foarte bun@ calitate, în
dauna „produselor na]ionale” similare
sau
asem@n@toare,
substituibile.
A}adar, }i bani }i acumul@ri mai
pu]ine. Pe urm@, în mai multe lucr@ri
– vezi cunoscuta „Istorie a gândirii
economice...” a lui Charles Gide }i
Charles Rist – se aminte}te }i faptul
c@
legisla]ia
social@,
impus@
autorit@]ilor de o muncitorime tot mai
bine }i mai emancipativ constituit@
(când în alte state acest lucru înc@ nu
se f@cea) a amplificat costurile, generând urm@ri în posibilitatea de a
sus]ine de pe pozi]ii puternice competitivitatea. De asemenea, este amintit@
}i o „fidelitate”, demn@ de admirat, dar
nu teribil de economic@, a antreprenorilor fa]@ de capitalismul familial. În
condi]iile în care, spre finele secolului
al XIX-lea, asist@m }i în Europa }i în
Statele Unite, la o accelerare evident@
a concentr@rii }i acceler@rii capitalului,

la constituirea astfel a unor întreprinderi – trusturi, concerne – nu atât
în Anglia }i cu o for]@ economic@
nemaiîntâlnit@ pân@ atunci. În sfâr}it,
dar nu în ultimul rând, “superioritatea”
tehnic@ englez@, putând investi acum
doar mai pu]ini bani, dep@}it@ în
puncte importante }i pe ansamblu de
c@tre inova]ii, mai ales germane }i
americane, ce începeau „s@ concentreze, s@ releve inteligen]a lumii”. În
fapt, în multe privin]e, energia britanic@ urm@rea mai ales men]inerea unui
imperiu colonial extins, o anume mondializare a finan]elor }i conservarea
domina]iei lirei sterline, procese care,
se poate spune, consumau resurse
financiare mai mult decât erau în stare
s@ aduc@, în vreme ce dinamismul }i
puterea economic@ în lume vor fi în
tot mai mare m@sur@ întruchipate de
noii corifei, Statele Unite }i Germania.
Desigur, nu este vorba, atât, de o
dec@dere a Angliei, ci mai mult de o
nou@ etap@ în dezvoltarea lumii, o
etap@ în al c@rei clasament se petrec
muta]ii în ce prive}te locurile de sus,
evident }i în cadrul preten]iilor ce apar
astfel. O experien]@ de studiat }i pentru România, fire}te.
Oricum, în decursul secolului al
XIX-lea, cre}terea economic@ „se va
r@spândi” pe întregul continent european. Belgia }i ]@rile scandinave, }i
deloc în ultimul rând, ci chiar între
primele, Fran]a. „Al doilea Imperiu”,

cel al lui Napoleon al III-lea, va deveni
astfel un veritabil motor. Prin legi
potrivite, prin încurajarea sus]inut@ a
industriei na]ionale, a inteligen]ei
na]ionale, prin dezvoltarea puternic@ a
infrastructurilor, a înv@]@mântului, prin
emancipare - }i social@, dar }i profesional@ – a muncitorimii, prin afirmarea mai puternic@ în concertul
european, au putut fi dep@}ite, în
Fran]a, o serie de handicapuri care,
câteva decenii, i-au produs nu pu]ine
dificult@]i economice. Este vorba de
f@râmi]area terenurilor în agricultur@,
determinat@ mai ales de Revolu]ia de
la 1789, ceea ce a frânat un timp progresul în domeniul respectiv, doar
exploata]iile cu suprafa]@ mare –
ast@zi, mai ales cooperative, în Fran]a
-, fiind cele ce asigurau performan]ele.
În acela}i cadru problematic putem
integra slaba înzestrare cu c@rbune,
predominan]a, un timp bun, a micilor
întreprinderi, ceva mai târziu fiind constituite marile concerne cu capital
francez, cu anvergur@ mondial@, pe pe
urm@ o anume pruden]@ a b@ncilor }i
a mediului de afaceri prin care preven]ia urm@rea s@ compenseze exuberan]a de tip latin dar care nu f@cea
deloc bine „într-o lume tot mai mult
a îndr@zne]ilor, a oamenilor de mare
ac]iune”. Realizarea Canalului de Suez
va ilustra pozitiv spiritul francez, dar
nu }i construc]ia, e}uat@, a Canalului
Panama. Unii cercet@tori adaug@, într-

Essen, leag@n al metalurgiei germane
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un astfel de tablou, orientarea
economiilor c@tre obliga]iile de stat }i
mai pu]in c@tre ac]iunile de firm@, pe
urm@ o anume stagnare demografic@
}i ca efect prelungit în timp al
r@zboaielor
purtate
de
marele
Napoleon, etc. Oricum, Fran]a va
dep@}i dificult@]ile, accentuate sensibil
dup@ r@zboiul franco – prusac din
1870, soldat cu înfrângerea Fran]ei }i
abdicarea lui Napoleon al III-lea }i va
reu}i,
printr-un
efort
na]ional
inteligent, s@ revin@ pe primul plan al
dezvolt@rii în lume, cu un poten]ial
economic de prim@ calitate ce îi va
înlesni victoria de pe o pozi]ie
hot@râtoare, al@turi de alte state ale
Antantei, în primul r@zboi mondial...
Cum va, ilustra, îns@ marea
emancipare european@ Germania? Ea a
}tiut, de fapt, s@ transforme în avantaj o cre}tere economic@ manifestat@
destul de tardiv, statul german, cu o
pia]@ intern@ dezvoltat@, l@rgit@, constituindu-se abia dup@ a doua jum@tate
a secolului XIX. Anterior, puzderia de
st@tule]e germane, cu grani]e severe,
nete între ele, cu plata v@mii la trecerea frontierei, nu putea reprezenta
un cadru stimulativ unei dezvolt@ri
economice
germane
de
fond.
Friederich List, pe de o parte, }i
Bismarck, pe de alt@ parte, au sesizat
bine problema. Iat@, dar, c@ în 1914,
Germania devenise prima putere economic@ european@ }i domina, putem
spune, industriile din a doua revolu]ie
industrial@ – prima fusese cea prin
care se trecuse de la lemn, la c@rbune
}i metal -, în spe]@ electricitatea }i
materialul electric, industriile chimice
care deja, în Germania, v@deau
tehnologii de vârf, c@rora li se ad@uga
o puternic@ industrie siderurgic@ }i
metalurgic@ german@, de la o]el la
„materiale militare”, de la ma}ini
unelte la material feroviar, motoare,
etc. Premise benefice? Desigur, o
excep]ional@ înzestrare cu c@rbune }i
potasiu, dar }i puternice întreprinderi,
concerne }i carteluri germane, o for]@
de munc@ foarte bine preg@tit@ profesional }i foarte disciplinat@, b@nci
care vor investi masiv în industriile }i
activit@]ile emergente. Nu în ultimul
rând, laboratoare de cercetare foarte
bine dotate, func]ionând cu prec@dere
într-o adev@rat@ integrare dintre
industrie – capitaluri, tehnic@ - }i universit@]i – dotate cu inteligen]e dintre
cele mai remarcabile. Exporturile vor
înflori în mod veritabil, iar „made in
Germany” va deveni o marc@ de
prestigiu în întreaga lume...

(va urma)
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C@tre o nou@ spiritualitate a vie]ii economice }i sociale (III)

prof. univ. dr.
Constantin POPESCU
Între excesul de la unii, cei mai pu]ini
}i deficitul de la al]ii, cei mai mul]i, se
afl@ abaterea evolu]iei modelului nostru de la adev@rata voca]ie a omului,
„dezvoltarea” sub forma supradezvolt@rii }i a subdezvolt@rii”, distan]ându-se de la valoarea autentic@ ce
rezult@ din natura }i societatea din om.
Orice efect al creativit@]ii sale
}tiin]ifice, tehnologice, economice }i
social-umane, ca bun material, servicii
sau alte calit@]i, este considerat autentic, atunci când serve}te împlinirii vie]ii
umane în societate, muncii, bazat@ pe
diviziunea social@ }i iubirii, ca pre]uire
a tot ceea ce este închinat solidarit@]ii
}i comuniunii sociale, egoismul altruist, atât de necesare omului social.
Din aceast@ perspectiv@ uman@ a
lui „a fi”, dezvoltarea autentic@,
s@n@toas@ trebuie s@ se m@soare }i s@
se orienteze în func]ie de exigen]ele
împlinirii vie]ii umane în comunitate.
Numai folosirea, st@pânirea }i
posedarea nediscriminat@ a bunurilor
create în economie nu reprezint@ dezvoltare. Eventual, este o dezvoltare în
sine, subordonat@ egoismului egocentrist, potrivit c@ruia omul nu are nevoie
s@ se împlineasc@ sub „ a fi”, n@zuind,
gândind }i ac]ionând ca parte a întregului viu comun. Ori, îns@}i ochii,
mâinile, gura, urechile }i tot ceea ce
înseamn@ puteri omene}ti - mintea,
inima }i sufletul - îi sunt date omului
nu numai s@ exercite anumite func]ii
ale biologiei umane, ci }i s@-l ajute pe
acesta s@ se integreze în întregul viu
comun, din care î}i extrage frumuse]ea
luptei pentru împlinirea vie]ii în societate, muncii }i iubirii - ca în@l]are
spiritual@ a lui „a fi”.
Iat@ ce spune, în acest sens unul
dintre marii psihologi ai lumii noastre,
medicul Alfred Adler: „ ... individul nu
poate progresa în dezvoltarea sa autentic@, decât dac@ n@zuie}te ca parte
a întregului... toate func]iile noastre
sunt în a}a fel calculate încât s@ nu

tulbure colectivitatea oamenilor, s@-i
lege pe indivizi de societate. A privi
înseamn@ a accepta, a fertiliza ceea ce
cade pe retin@. V@zul nu este pur }i
simplu un proces fiziologic, ce îl arat@
pe om ca parte a întregului, care
prime}te }i d@. Prin v@z, auz, vorbire,
noi ne asociem unii cu al]ii. Omul
prive}te, ascult@, vorbe}te numai când
interesul s@u este legat de lumea exterioar@, de ceilal]i.
Ra]iunea sa, bunul s@u sim] se supun
controlului semenilor, adev@rului absolut }i ]intesc la certitudinea etern@.
Sentimentele }i concep]iile noastre
estetice, au o valoare etern@ numai
dac@ se desf@}oar@ în torentul
evolu]iei întru bun@starea umanit@]ii.
Toate func]iile noastre corporale }i
suflete}ti sunt dezvoltate corect, normal, s@n@tos în m@sura în care poart@
în ele suficient sentiment de comuniune social@ }i sunt apte de colaborare.”
Corespunz@tor acestei viziuni,
dezvoltarea spre care ne îndrept@m ca
via]@ economic@, social@, spiritual@
este aria de valori în care individul
uman crede }i sper@ c@ folosnd
cunoa}terea, }tiin]a }i experien]a de
via]@ poate s@ ob]in@ acea împlinire,
care trecând prin „a avea” ajunge s@
devin@ „a fi”, s@ exprime rostul vie]ii,
adev@rata dimensiune a acesteia care
îl ajut@ s@ subordoneze posesia,
st@pânirea cuno}tin]elor }i credin]elor
despre lucruri, vise }i idealuri fericirii,
atât de umane!
În via]a economic@, social@, dar
}i spiritual@, dezvoltarea trebuie
m@surat@, apreciat@ }i orientat@ dup@
acei parametri naturali, social-umani
care pot crea temelia moral@
îmbun@t@]irii soartei omului întreg }i a
tuturor oamenilor, lucru imposibil de
realizat dac@ aceast@ dezvoltare nu
este compatibil@ cu exigen]ele biologiei
ecologice, a vie]ii natural-umane în
întregul s@u.
În calitate de protagonist al dezvolt@rii, moralitatea modelului impune
ca nimeni s@ nu secere unde nu a
sem@nat, s@ nu culeag@ roadele, acolo
unde nu a pus s@mân]a crea]iei sale
}tiin]ifice, s@ nu-}i însu}easc@ profiturile de orice fel, acolo unde nu are
nicio contribu]ie! Ori, actualul model al
evolu]iei noastre comune are la baz@
morala de a culege unde nu a
sem@nat, de „ a avea” f@r@ s@ contribuie la aceast@ avere, de „a ob]ine”
chiar prin furt, sau prin alte mijloace
pe care pia]a i le atribuie pe „merit”,
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Vedere din Washington
ca urmare a iscusin]ei, curajului de a
risca etc.
Dezvoltarea pe
care azi o
numim dezvoltare uman@, indiferent c@
se refer@ la via]a economic@, social@
sau spiritual@, nu reprezint@ un progres nelimitat, ci un efort personal }i
colectiv de a îmbun@t@]i condi]ia
uman@, f@când omul mai bun în interiorul s@u, în modul în care în]elege
s@ se raporteze }i s@ tr@iasc@ în spiritul valorilor care îi împlinesc via]a.
În acest spirit, responsabilitatea
dezvolt@rii economice, sociale }i spirituale trebuie s@ fie rezultatul unei
reflec]ii a tuturor asupra naturii }i caracteristicilor autenticei dezvolt@rii
umane - indivizi, sisteme educa]ionale, religioase, politice, sociale etc.
Actualul model de evolu]ie, ca
urmare a bazei sale morale pe care a
fost construit, face s@ sufere de lipsa
libert@]ilor care împlinesc via]a nu
numai din partea celor care beneficiaz@ de „surplus”, ci }i cei ce au parte
de „deficit”, cauza suferin]elor de contrasens este expresia faptului c@ o
ierarhie a valorilor între „a avea” }i „a
fi” nu are nicio leg@tur@ cu institu]ia
împlinirii vie]ii umane.
Realizarea a unei noi baze spirituale pentru o dezvoltare uman@,
autentic@, integral@, presupune }i, în
opinia noastr@, respiritualizarea fiin]ei

umane în integralitatea sa temporal@ }i
spa]ial@, astfel încât fiecare popor sau
na]iune s@-}i poat@ promova acea
construc]ie economic@, social@, cultural@ în care crede c@ motiva]ia de
sens, în care se angreneaz@ ca efort,
f@r@ s@ impun@ altora modul lor de
via]@ }i împlinire.
Este evident c@, f@r@ s@ rupem
dezvoltarea de elementele ei de natur@
economic@, ce promoveaz@ o serie de
drepturi ale omului, totu}i nu o putem
izola pe aceasta în „colivia economic@”, deoarece o asemenea dezvoltare subordoneaz@ grav omul
dependen]ei de avantaje egoiste nete,
anulând o serie de drepturi ale acestuia, legate organic de împlinirea exigen]elor morale, culturale, spirituale }i
de credin]@, în lipsa c@rora accesibilitatea la abunden]a bunurilor, nu poate
s@ împlineasc@, chiar dac@ ar câ}tiga
lumea întreag@, dar }i-ar pierde sufletul, demnitatea, cinstea }i onoarea!
Iat@ de ce, }i în opinia noastr@,
adev@rata dezvoltare uman@ este cea
care, prin efectele ei directe }i indirecte, serve}te nevoilor specifice ale
împlinirii fiin]ei umane - b@rbat sau
femeie, copil sau adult, ocupat sau
pensionar - ob]inute prin efortul celor
responsabili, ce realizeaz@ adev@rata
con}tien]@ a valorilor drepturilor tuturor }i ale fiec@rei persoane, inclusiv a
necesit@]ii de a ne bucura fiecare de
beneficiile oferite de }tiin]@, tehnic@ }i
experien]@ de via]@.
Prin dezvoltarea uman@ autentic@
}i noi vedem crearea condi]iilor
morale asigur@rii egalit@]ii tuturor de a
lua parte la procesul universal al libert@]ilor de „a avea”, în scopul libert@]ilor de „a fi”. În acela}i timp, dac@
avem în vedere c@ fiecare individ nu
î}i poate împlini via]a, decât ca parte
a întregului viu, format din mediu,
comunit@]i, organiza]ii, familii, atunci
pentru a fi autentic@, dezvoltarea trebuie s@ fie realizat@ în cadrul solidarit@]ii umane }i comuniunii sociale sub
egida imaginii apartenen]ei la demnitatea unic@ fundamental@ a omului ca
fiin]@ integral@, care cunoa}te, în]elege,
crede }i sper@.
Iat@ ce crede viitorul pre}edinte
american, Barack Obama despre rolul
valorilor în func]ionarea armonioas@ a
unei democra]ii, ca temelie a unei dezvolt@ri s@n@toase, care s@ pun@ bazele
împlinirii umane: „Limbajul valorilor
este cel pe care îl folosesc oamenii
pentru a descrie lumea în care tr@iesc.
Este ceea ce îi inspir@ s@ ac]ioneze }i
îi face s@ ias@ din izolarea lor. Poate c@

sondajele de dup@ alegeri nu au fost
bine f@cute, dar problema mai general@
a valorilor comune - standardele }i
principiile pe care majoritatea americanilor le consider@ importante în vie]ile
lor }i în via]a ]@rii - ar trebui s@ fie în
centrul politicii noastre, piatra de
temelie a oric@rei dezbateri importante
despre bugete }i proiecte, reglement@ri
}i strategii...
În spiritul declara]iei de independen]@, spune BARACK Obama, trebuie
s@ pre]uim }i s@ tr@im în spiritul valorilor vie]ii, libert@]ii }i c@ut@rii fericirii.
Individualismul american a fost întotdeauna limitat de un ansamblu de valori comune, liantul de care depinde
orice societate s@n@toas@. În acest
sens, Obama spune c@ trebuie s@
pre]uim familia, comunitatea, buna
vecin@tate, patriotismul, obliga]iile
cet@]ene}ti, sentimentul datoriei }i
sacrificiului fa]@ de ]ar@! Totodat@,
pre]uim credin]a în ceva mai m@re]
decât noi, pre]uim pleiada de virtu]i
care arat@ c@ ne pas@ unora de al]ii,
cum sunt: cinstea, educa]ia, modestia,
bun@tatea, polite]ea }i compasiunea.
În prezent, afirm@ B. Obama,
americanii apreciaz@ cel mai mult
bog@]ia, suple]ea, tinere]ea, celebritatea,
siguran]a }i divertismentul. Fiind de
acord cu acestea, liderul american arat@
îns@ c@ de}i apreciem mo}tenirea pe
care o l@s@m genera]iei viitoare, o
împov@r@m cu un munte de datorii. El
spune c@ americanii cred în oportunit@]i
egale, dar milioane de oameni se zbat
în s@r@cie. [inem la familie, dar avem
din ce în ce mai pu]in timp pentru
familie!
Moralitatea modelului dezvolt@rii
autentice, are în vedere }i respectul fa]@
de fiin]ele ce alc@tuiesc lumea noastr@
natural@, împreun@ cu care form@m
„întregul viu comun”. Sub acest aspect,
luarea în considerare a naturii fiec@rui
organism viu }i a conexiunilor sale reciproce, presupune con}tien]a responsabilit@]ii c@ satisfacere a nevoilor noastre
economice nu trebuie s@ trateze
p@mântul ca pe o „afacere în lichidare.
O asemenea con}tien]@ cap@t@ o
responsabilitate }i mai mare dac@ avem
în vedere c@ resursele naturale sunt
limitate }i, deci, nu pot fi folosite pentru o cre}tere economic@ în sine, nediferen]iat@, numai pentru genera]ia
actual@! Ori, integrarea principiului
speran]ei ra]ionale în noul model de
dezvoltare s@n@toas@, presupune limite
în a folosi lumea natural@, în a concepe
moralitatea acesteia în respect pentru
s@n@tatea întregului viu comun.
cm
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Abstract

This paper briefly analyses the lack of
information on the political market and
its consequences, namely the phenomenon of adverse selection and moral
hazard as failures of this particular
market. The citizens are screening the
challengers and controlling the incumbents, and the politicians are signaling
in order to gain as many votes as
possible. Transparency is very important; this is the main way and the
solution for the electors to get more
information, because collective political
decisions recall information to be more
efficient.

Key-words: asymmetric information,
political market, screening, signaling,
controlling politicians, transparency
Pia]a politic@ este caracterizat@ printr-o
accentuat@ asimetrie informa]ional@
între guvernan]i }i guverna]i, între candida]ii pentru func]iile politice }i
aleg@tori. Acest fapt conduce la o serie
de e}ecuri ale acestei pie]e, pentru c@,
a}a cum ar@ta Joseph Stiglitz, deciziile
trebuie s@ se bazeze pe informa]ii, iar
pia]a politic@ nu face excep]ie. Atât
deciziile colective, cât }i cele individuale din politic@ au nevoie de informa]ii pentru a conduce la rezultate eficiente.
Anticipând un pic, ne punem întrebarea
dac@ pia]a politic@ din România nu se
afl@ în situa]ia de a pl@ti ceea ce
George Akerlof numea „costurile lipsei
de onestitate”: „Prezen]a pe pia]@ a
unor oameni care doresc s@ ofere
bunuri de calitate inferioar@ are
tendin]a de a desfiin]a pia]a”. Desigur,
în condi]iile democratice, pia]a politic@
nu poate fi desfiin]at@, dar poate
ap@rea un fenomen de „alungare” a
politicienilor one}ti de c@tre cei mai
pu]in one}ti, cu sc@derea general@ a
calit@]ii politicilor practicate }i diminuarea drastic@ a încrederii popula]iei
în clasa politic@. Parafrazându-l pe
Akerlof, costul lipsei de onestitate
const@ nu numai în m@sura în care
este în}elat aleg@torul, dar }i în
pierderea ce înso]e}te retragerea politicienilor cinsti]i de pe pia]a politic@.
La ce se refer@ Akerlof? Pe pia]a
ma}inilor second-hand, devenit@ celebr@ ca urmare a studiilor sale, asimetria informa]ional@ dintre vânz@tor }i
cump@r@tor face ca ma}inile de
proast@ calitate („l@mâile”, cum le
denumesc americanii) s@ alunge
ma}inile bune de pe pia]@. Faptul c@
exist@ o probabilitate destul de mare
ca o ma}in@ la mâna a doua s@ fie de
slab@ calitate face ca pre]ul de vânzare
a acestor ma}ini s@ fie destul de mic,
ceea ce îndep@rteaz@ de pe pia]@
ma}inile de calitate – proprietarii lor nu
sunt dispu}i s@ le vând@ la un pre]
mai mic decât ar merita.
În ce fel se reg@se}te aceast@ situa]ie
pe pia]a politic@?
Cet@]eanul a înv@]at din experien]@ c@
nu trebuie „s@ pun@ un pre] prea mare”
pe promisiunile din campaniile electorale. Acest fapt face s@ nu fie crezute
într-o propor]ie prea mare nici programele oamenilor politici de bun@
credin]@. Se acord@ o încredere moderat@ sau mai degrab@ redus@ tuturor.
Acest lucru poate avea o serie de
urm@ri:
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Asimetria informa]iei pe pia]a politic@

Persoane care ar dori s@ se implice în
politic@, cu scopul de a schimba
lucrurile în bine pentru cet@]eni, ezit@
s@ fac@ acest lucru.
Cet@]enii nu particip@ la vot, lipsa de
încredere f@când s@ scad@ interesul
pentru actul electoral. O form@ derivat@
de protest electoral, cu o destul de
puternic@ sus]inere în democra]iile
occidentale, este reprezentat@ de votul
alb, denumit }i absenteismul civic
(aleg@torul las@ buletinul ne}tampilat,
ceea ce conduce la anularea lui).
Nu sunt vota]i aceia care doresc întradev@r s@ fac@ ceva în interesul public
(ace}tia nu dispun de suficiente fonduri pentru campanii conving@toare), ci
aceia care }tiu s@ se fac@ crezu]i sau
care reu}esc s@ cumpere, prin diverse
mijloace, votul.
Îndep@rtarea de pe pia]a politic@ a
oamenilor care ar dori }i altceva decât
putere }i bani pentru ei însi}i }i care
nu sunt astfel recompensa]i în conformitate cu inten]iile }i calit@]ile lor reale,
ci mai degrab@ ignora]i, are consecin]e
lesne de anticipat. Acesta reprezint@ un
fenomen de selec]ie advers@, un e}ec
al pie]ei politice, consecin]@ direct@ a
asimetriei
informa]ionale
dintre
aleg@tori }i candida]ii la func]ii politice.
Lipsa de onestitate în afaceri, spune
Akerlof, este o problem@ serioas@ în
]@rile subdezvoltate. Probleme serioase
sunt }i ac]iunile lipsite de onestitate ale
politicienilor, respectiv corup]ia }i
promisiunile electorale goale de
con]inut.
În procesele politice se manifest@ rela]ii
de tip principal–agent. Cet@]enii
reprezint@ principalul, iar oamenii politici, ale}i }i a}eza]i de c@tre principal în
func]ii legislative }i administrative, sunt
agen]i, agaja]i de c@tre ace}tia pentru
a le duce la îndeplinire scopurile. În
modelul principal – agent se presupune c@ exist@ un conflict de
interese între cele dou@ p@r]i, între
cet@]eni }i politicienii ale}i, aceast@
abordare corespunzând viziunii public
choice asupra pie]ei politice. Problema
este în fond extrem de complex@,
deoarece electoratul nu este omogen,
preferin]ele electorilor difer@.
Prin actul electoral se încheie o
în]elegere, un fel de contract între
aleg@tor }i cel ales, contract prin care
cet@]eanul îl voteaz@ pe politician în
schimbul promisiunilor electorale ale
acestuia. Odat@ procesul electoral
încheiat, politicianul se simte îns@
„asigurat” pentru o perioad@ egal@ cu
ciclul electoral împotriva destituirii,
pentru electori fiind extrem de dificil
s@-l monitorizeze }i neavând nici posibilitatea de a-l demite pe loc, atunci
când utilitatea primit@ prin activitatea
lui nu corespunde a}tept@rilor. Aceast@
asigurare îl determin@ s@ fie mai pu]in
preocupat de atingerea ]elurilor principalului pentru care ar trebui s@ lucreze,
scopul s@u fiind cu preponderen]@
acela de a-}i urm@ri propriul interes.
Se produce astfel un alt e}ec al pie]ei
politice, un comportament de tip hazard moral.
Se poate observa c@ se reg@sesc afirma]iile reprezentan]ilor teoriei public
choice, conform c@reia politicianul aflat
în func]ie î}i urm@re}te propriul interes
dup@ modelul lui homo oeconomicus.
Desigur, abord@rile sunt diferite,
economia informa]iei prive}te acest tip
de comportament ca pe un hazard
moral, un e}ec al pie]ei, pe când public choice g@se}te explica]ii în
ra]ionalitatea economic@ a omului ce
are în vedere }i atunci când este la
putere }i atunci când nu este propriul
câ}tig. Concluziile sunt îns@ în ultim@
instan]@ convergente.
În urm@rirea propriilor scopuri }i ignorarea celor ale electoratului, politicianul
poate întreprinde inclusiv ac]iuni ile-

gale, corupte, incluzând clientelismul
politic, încurajarea practicilor de rentseeking etc., acestea reprezentând tot
atâtea e}ecuri ale pie]ei politice.
Oamenii afla]i în func]ii politice au,
totu}i, în vedere perspectiva alegerilor
urm@toare, acestea reprezentând o
frân@ a ac]iunilor de tip hazard moral.
De unde se pot ob]ine totu}i informa]iile de pe pia]a politic@?
Conform teoriei economice, pe care o
putem numi în mod generic „clasic@”,
purt@torul informa]iei pe o pia]@ este
pre]ul, acesta fiind m@sura rarit@]ii }i
pe baza lui luându-se deciziile de produc]ie }i de consum. În teoria
economiei cu informa]ie imperfect@
îns@, informa]iile se ob]in prin observarea comportamentului indivizilor
actori ai pie]ei respective. Problema
const@ în faptul c@ indivizii sunt
con}tien]i de acest lucru }i î}i modific@ inten]ionat comportamentul pentru
a transmite false informa]ii, ce îi avantajeaz@, ascunzându-le pe cele reale.
Dac@ primul pas este f@cut de individul
ce de]ine mai multe informa]ii, în
scopul inform@rii celuilalt, acesta are
un comportament de signaling – emite
semnale purt@toare de informa]ii de
interes pentru individul mai pu]in informat. Comportamentul de sigaling poate
fi, de asemenea, denaturat. Campania
electoral@, desf@}urat@ cu scop de signaling, poate deveni astfel o fars@.
Concret, politicienii afl@ informa]ii
despre dorin]ele electoratului cu ajutorul sondajelor de opinie. De exemplu,
dac@ op]iunile exprimate ale cet@]enilor
înclin@ mai degrab@ c@tre dreapta, î}i
vor adapta pozi]ia doctrinar@ în acest
sens. Prin sondaje sunt aflate op]iunile
electoratului în mai multe domenii }i
privin]e considerate de interes. De obicei, oferta electoral@ a unui partid/candidat constituie ceea ce în marketing, dar }i în teoria public choice
se nume}te „bundle”, prin bundling
oferindu-i-se electorului un pachet de
politici care îi sunt destinate. Mai cu
seam@ când votul se face pe liste de
partid, nu sunt votate persoanele, ci
pachetele de politici pe care politicienii
le prezint@ ca formând programul partidului.
Pe de alt@ parte, aleg@torul se afl@ în
situa]ia de a face un screening. Cum
indentific@ el politicianul care ar
r@spunde cel mai bine dorin]elor lui de
cet@]ean? Din p@cate, candidatul la
func]ia politic@ }tie ce î}i dore}te
votantul: „s@ tr@iasc@ bine”, de aceea
de multe ori, transmite semnale redundante c@tre acesta, pentru a-l convinge
c@ este cel mai în m@sur@ s@-i
îndeplineasc@ dorin]ele, cel mai potrivit pentru func]ia pentru care candideaz@.
Apartenen]a unui candidat la un anumit partid politic îi confer@ acestuia,
mai ales atunci când el nu este cunoscut de public, o anumit@ certificare a
calit@]ii în ochii simpatizan]ilor respectivului partid. Dac@ politicianul este
înscris într-un partid în care aleg@torul
are încredere, chiar dac@ aceast@
încredere este de natur@ emo]ional@ }i
nu se bazeaz@ pe chestiuni concrete,
aceast@ situa]ie seam@n@ cu încrederea
într-o marc@ preferat@. Pentru unii
aleg@tori, aceast@ informa]ie este suficient@. De fapt, câteodat@, este foarte
greu s@ afli mai multe despre candidat
ca persoan@, ar fi foarte dificil }i
costisitor pentru aleg@tor s@ fac@
cercet@ri în acest sens. Problema este
c@ o asemenea apartenen]@ nu-i asigur@ votantului compensa]ii, în cazul în
care calitatea se dovede}te necorespunz@toare.
Putem ad@uga c@ }i partidele politice
fac un screening, dup@ criterii proprii,
atunci când promoveaz@ pe scara ierarhic@ sau în anumite func]ii oamenii

politici. Trebuie remarcat c@ acest tip
de screening este mult mai puternic în
]@rile cu partid unic, a}a cum a fost
pân@ în 1989 }i ]ara noastr@.
Odat@ ale}i }i investi]i în func]ii, politicienii trebuie monitoriza]i de c@tre public, dar cu prec@dere de organe abilitate care lupt@ în numele cet@]enilor
împotriva corup]iei. În afar@ de
r@spunderea penal@ la care trebuie
supu}i politicienii ce încalc@ legea pentru a ob]ine foloase necuvenite, ei se
expun }i pericolului de a nu mai fi
vota]i la urm@toarele alegeri. Votul uninominal ar trebui s@ fie un instrument
potrivit pentru acest tip de recompens@
versus pedeaps@.
Presupunând c@ aleg@torii voteaz@ retrospectiv, acest proces electoral
reprezint@ o modalitate de screening
prin care aleg@torii, din p@cate nu în
totalitate, de]in controlul asupra activit@]ii politicienilor. Pia]a politic@ îi
sorteaz@ astfel }i îi elimin@, în timp, pe
acei politicieni care î}i urm@resc propriile interese în detrimentul electoratului.
Controlul asupra politicienilor poate
însemna îns@ mai mult decât votul retrospectiv, mai mult decât un simplu
vot egoist. Poate fi vorba de un vot
sociotropic, acesta însemnând c@
aleg@torul ia în considerare condi]iile
economice na]ionale în ansamblu,
atunci când voteaz@. Aleg@torul „premiaz@ sau pedepse}te” politicianul ]inând
cont de întreaga economie, nu
neap@rat pentru c@ se gânde}te la
binele ]@rii, ci pentru c@ îi este }i lui
mai bine, f@când parte dintr-o na]iune
prosper@.
În anumite situa]ii îns@ politicienii nu
sunt influen]a]i de perspectiva
alegerilor urm@toare, de exemplu în
cazul în care num@rul de mandate este
limitat prin lege sau când sunt, pur }i
simplu, siguri c@ nu vor mai fi vota]i.
Pe de alt@ parte, exist@ }i oameni
providen]iali, care lucreaz@ din convingere pentru binele ob}tesc. Cet@]enii
nu înceteaz@ a-i a}tepta, cu alte cuvinte
nu înceteaz@ a spera, chiar dac@ sunt
nemul]umi]i }i declar@ c@ nu mai au
încredere în clasa politic@.
În fond, de ce este important s@
studiem asimetria informa]ional@ pe
pia]a politic@?
Pentru c@ electorii trebuie s@ în]eleag@
c@ au nevoie de informa]ii pentru a
putea distinge între promisiunile cu
}anse de materializare postelectoral@ }i
cele de}arte, f@cute doar cu scopul de
a ob]ine voturi în schimb. Trebuie s@
fie informa]i }i educa]i pentru a
recep]iona corect mesajele transmise
de marketingul politic }i pentru a fi
capabili „s@ cearn@ bobul de neghin@”.
În acest scop, ei trebuie s@ solicite,
prin opinia public@ }i societ@]ile civile,
cât mai mult@ transparen]@ în procesele politico-administrative. Trebuie s@
reclame lipsa de transparen]@, s@ î}i
creeze poate chiar posibilitatea de a o
sanc]iona imediat, nu doar o dat@ la
patru ani.
Mi-a r@mas întip@rit@ în memorie o afirma]ie pe care o f@cea în 1990, explicându-mi ce înseamn@ democra]ia, un
cunoscut de-al meu, stabilit în Austria:
„Aici, impozitele sunt mari, dar }tiu
exact cum sunt folosi]i banii pe care
mi-i ia statul!”, I se ofereau, lui ca
cet@]ean, inform@ri periodice cu privire
la destina]ia impozitelor pe care le
pl@tea }i, ceea ce este foarte important,
dorea s@ fie informat, era preocupat de
faptul c@ el trebuie s@ fie informat.
Transparen]a se impune în politic@,
popula]ia are nevoie de cât mai multe
informa]ii legate de activitatea ale}ilor,
chiar dac@ unii politicieni sus]in c@ ar
avea efecte nefaste asupra calit@]ii
guvern@rii, pentru c@ astfel putem }ti
în ce m@sur@ sunt avute în vedere

interesele cet@]enilor, sau dac@
primeaz@ interesele private ale celor
delega]i s@ decid@ zi de zi în numele
poporului. Lipsa de transparen]@
favorizeaz@ corup]ia, iar aceasta
reprezint@, f@r@ putin]@ de t@gad@,
„nisip în roata cre}terii economice”.
Trebuie f@cut@, de asemenea, men]iunea c@ indivizii au tendin]a de a nu
face eforturi deosebite pentru a ob]ine
informa]ii pe pia]a politic@. Ei nu simt
c@ beneficiile pe care le-ar ob]ine, dac@
ar vota în cuno}tin]@ de cauz@, ar
compensa costurile pe care le implic@
ob]inerea informa]iilor în condi]ii de
raritate. Nu se simt direct }i imediat
afecta]i, ca indivizi, de rezultatul
alegerilor, nu în aceea}i m@sur@ în care
îi afecteaz@ direct }i imediat o alegere
pe care o fac pe pia]a bunurilor }i serviciilor. Pe de alt@ parte, au impresia
c@ votul lor nu va influen]a rezultatul
final, ci c@ se pierde în marea de
voturi. De fapt, conform paradoxului
vot@rii al lui Downs, pân@ }i costul
vot@rii în sine dep@}e}te beneficiile
a}teptate prin vot. În consecin]@, ei
las@ ca informa]ia s@ ajung@ la ei sub
o form@ sau alta. Problema este c@, de
cele mai multe ori, ajung la electori
informa]ii pu]ine, distorsionate, false,
având ca scop manipularea. În aceste
condi]ii, este cu atât mai necesar ca
cet@]enii s@ devin@ cons]ien]i de necesitatea de a se informa.
C@ci, a}a cum afirm@ George J. Stigler,
„toat@ lumea }tie: cunoa}terea
înseamn@ putere”.
Iat@ de ce este important s@ studiem
asimetria informa]ional@ pe pia]a
politic@.
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Criza în Est. Un fenomen de neevitat

urmare din pag. 1

Alte trei ]@ri - Cehia, Ungaria }i
Slovacia – au urmat o cre}tere de tip
U cu un declin economic, în anii 1990
– 1993, mai accentuat, dar care au
reu}it, spre finalul anilor “90 s@ mai
recupereze ceva din sc@deri, ba chiar
s@ ating nivelul anului “90, la sfâr}itul
ciclului. Al treilea model de cre}tere a
fost de tip L, pentru ]@ri ca Bulgaria,
]@rile baltice }i România, cu o pr@b}ire
economic@ în primii ani de dup@ “90 }i
o lung@ perioad@ de redresare relativ@.
Dup@ zece ani de tranzi]ie, aceste ]@ri
nu atinseser@ nivelul PIB din anul
1990. Poate, de aceea când marele
ciclu de cre}tere economic@ a atins
Estul, ciclul global al anilor 1999 –
2008, ritmul de recuperare al ]@rilor din
grupul L a fost superior celorlalte, chiar
dac@ convergen]a a r@mas mai accentuat@, în grupurile J }i U. În fond, ciclul
de cre}tere din jurul anilor 2000 a fost
mai mult sau mai pu]in asem@n@tor.
Debutul puternic vine dup@ criza mondial@ a pie]elor emergente de la
sfâr}itul decadei “90, a}a c@ anii 1999
sau 2000 consitutie, pentru tot Estul,
anii de debut ai marelui ciclu de
cre}tere. Toate aceste ]@ri încep negocierile de aderare la UE, în aceast@
perioad@, dar, dac@ marea lor majoritate primesc criteriul de aderare de economie de pia]@ func]ional@, înc@ de la
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începutul anilor 2000, România îl
prime}te ultima, abia în 2004, când opt
state est-europene erau deja primite în
Uniune. 2004 – 2007 sunt îns@, de
departe cei mai buni ani de cre}tere ai
întregii regiuni, cu cre}teri de tip I,
adic@ dubl@ri de PIB pe intervale scurte }i linie ascendent@ de cre}tere economic@ f@r@ sincope. Pentru statele baltice aceast@ perioad@ se încheie în
2008, dar pentru restul regiunii devine
clar c@ 2009 va fi anul în care cu greu
se va mai putea vorbi de cre}tere economic@. Diferen]ele sunt de un an, atât
la debutul perioadei de cre}tere, cât }i
la finalul acesteia. Asem@n@rile dintre
evolu]iile acestor state sunt puternice }i
]in de contextul interna]ional, caracterizat printr-o expansiune a investi]iilor
str@ine, linii de credit generoase, privatiz@ri }i deschideri de pie]e pentru capital. Odat@ cu diminuarea apetitului pentru risc, toate aceste elemente de
sus]inere a cre}terii economice se
diminueaz@ }i zona intr@ într-o perioad@
economic@ de sc@dere sau recesiune,
în func]ie de specificul local. Dac@
cre}terea anilor 2000 are o cauz@
comun@ - expansiunea capitalului str@in
- }i sc@derea de dup@ 2008 are aceea}i
cauz@-fuga aceluia}i capital - dar efectele }i cele de cre}tere }i cele de
sc@dere sau recesiune sunt diferite în
func]ie de specificul fiec@rie ]@ri în
parte, de utilizarea perioadei de
cre}tere. Amploarea fenomenului actual

}i evolu]iile negative globale arat@ mai
degrab@ c@ mecanismele institu]ionale
diferite active în ]@rile estice - de la
implicarea b@ncilor na]ionale la dezvoltarea pie]elor de capital - nu au reu}it
s@ fac@ diferen]e semnificative în
resim]irea, amânarea sau temperarea
efectelor de criz@. Deosebirile exist@,
îns@, }i ele trebuie punctate. Ultima,
prognoz@ a UE legat@ de evolu]iile pe
2009 arat@ c@ România, Polonia,
Bulgaria, Cehia, Slovenia }i Slovacia
vor r@mâne pe o cre}tere economic@
de modic@ (cele mai mari cifre sunt
atribuite Slovaciei 2,8&, celelalte evoluând între 0,6 }i 1,8&) în timp ce
Ungaria }i statele baltice vor intra pe
sc@dere (pentru acestea din urm@,
cifrele, sunt impresionante între 4 }i

6,7 la suta !). Desigur, vorbim despre
prognoze într-o perioad@ de puternice
incertitudini }i exist@ o doz@ mare de
probabilitate ca acest prognoze s@ sufere modific@ri majore. Cert este îns@ c@
ciclul de cre}tere s-a închis, ]@ri ca
Letonia }i Estonia, cele care au înregistrat cele mai ridicate rate de cre}tere în
anii 2000, intrând în recesiune deja din
2008. (Estonia scade cu 2,4&, iar
Letonia cu 2,3&, dupa ce, cu un an
înainte, în 2007 cre}terea era 6,3 respectiv 10 procente!) Conform acestor
date, ceea ce aceste state au încercat
s@ evite prin politicile macroeconomice
pe care le-au adoptat a fost de a nu
avea o aterizare for]at@. Dac@ ]@rile baltice nu au reu}it, în cazul celorlalte ]@ri
est-europene deznod@mântul înc@ se

amân@, de}i , dac@ privim nivelurile de
unde coboar@ ritumul de cre}tere în
2008, sunt mari }anse pentru o aterizare dur@ chiar dac@ cifrele anului 2009
vor fi cu minus. Cele mai afectate,
al@turi de statele baltice, par a fi economiile României }i Slovaciei, care vor
avea diferen]e de evolu]ie de PIB de
peste 5 procente în jos, în scenariul
Uniunii Europene. Mai conteaz@ mecanismul institu]ional, în aceste situa]ii ?
Mai conteaz@ politicile locale adoptate ?
R@spunsul este afirmativ, pentru c@
tocmai aceste nuan]e locale fac ca
evolu]iile de tip V sau W s@ nu fie atât
de nefaste pentru economie }i trecerile
de la ritmuri puternice la unele mai
sc@zute de cre}tere s@ se fac@ f@r@
}ocuri economice }i crize sociale.

pre}edin]ie în Fran]a, va cere „sfâr}itul
paradisurilor fiscale }i, deopotriv@,
pentru a face fa]@ marilor probleme
comune, constituirea unei guvern@ri
economice,
sociale,
ecologice
europene, o prim@ etap@ în acest
cadru urmând s-o reprezinte realizarea
unui minister comun franco – german”. Nu era deloc departe de
„gestiunea planetar@ a resurselor”
solicitat@, cu mai multe luni în urm@,
de pre}edintele Nicolas Sarkozy mai
ales ca r@spuns la criza de paradigm@.
În a doua parte a lunii
octombrie, fenomenele negative se vor
accentua, vor deveni mai pronun]ate.
În 17 octombrie, Parlamentul german
va adopta planul propus de guvernul
german, privind alocarea a 480 miliarde euro, pentru a sus]ine b@ncile.
În 18 octombrie, Wall Street–ul
închide în „baisse”, în pofida unei
foarte u}oare cre}teri în ziua respectiv@. În 19 octombrie, George W.
Bush, Nicolas Sarkozy }i Jose Manuel
Barosso se vor pune de acord asupra
organiz@rii unei întâlniri, în scopul „de
a r@spunde crizei”. În 21 octombrie, la
Strasbourg, Nicolas Sarkozy, în calitate
de pre}edinte în exerci]iu al Uniunii
Europene, reafirm@ imperativul cre@rii
unui „guvern economic” pentru zona
euro, care s@ sprijine Banca Central@
European@. În 22 octombrie, primul
ministru al Regatului Unit, Gordon
Brown, recuno}tea o grav@ recesiune
în Regatul Unit, precum }i în cea mai
mare parte a statelor U.E., dar nu
numai. În 23 octombrie, Banca de
Reglement@ri Interna]ionale anun]a,
pentru al doilea trimestru 2008, cea
mai „profund@ c@dere” pentru activit@]ile bancare interna]ionale. În 24
octombrie, în deschiderea la Pekin a
reuniunii Europa – Asia, Nicolas
Sarkozy va cere, din nou, „r@spunsuri
mondiale la criza mondial@”, afirmând,
odat@ mai mult, c@ „lumea merge r@u”
(„le monde va mal”). {i, desigur, }irul
unor astfel de fapte, procese,

declara]ii, ar putea continua, ele
devenind }i mai impulsive pe m@sura
înaint@rii spre noiembrie, în noiembrie,
spre încheierea anului, ianuarie 2009, etc.
...Spre finele lui noiembrie, este,
practic, timpul în care încep s@ fie
luate lucrurile în foarte serios }i la noi.
La m@su ri anterioare }i continuate,
ini]iate de Banca Na]ional@ a României,
de guvernatorul acesteia, profesorul
Mugur Is@rescu, cu prec@dere m@suri
de politic@ monetar@, se vor ad@uga
m@suri guvernamentale, m@suri de stat
etc. Nu pu]ine, îns@, din acestea din
urm@ vor viza cu prec@dere limitarea
unor câ}tiguri cu adev@rat foarte mari,
exclusiv din fonduri publice. Ceea ce
a fost }i este – credem – un paliativ,
desigur, necesar, dar nu o m@sur@
important@ urm@rind s@ r@spund@ unor
probleme foarte grave. Nu apare, practic, deloc, încurajarea produc]iei autohtone, în afara unor îndemnuri eminamente sentimentale – „consuma]i produsele române}ti” – venite, în general, din partea unor oameni care cu

adev@rat nu au nici o treab@ cu produsele române}ti ca atare, ei preferând, pe toate planurile, pe cele din
import. Nu s-au v@dit }i nu se v@desc
înc@ acele ac]iuni stimulative, proteguitoare, perfect explicabile, mai ales în
condi]ii de criz@, menite, apte s@ aduc@
pe un plan mai în fa]@ industria
na]ional@ }i amplificarea debu}eelor
sale, agricultura româneasc etc. Pl@tim,
de fapt, acum }i o parte important@
din nota de plat@ a distrugerii de ani
buni a industriei, agriculturii, economiei
na]ionale...
Dar negocierile cu Uniunea
European@, negocieri capabile s@ aibe
unele rezultate în acela}i sens? Ac]iuni
cât se poate de palide, demonstrând,
odat@ mai mult, c@ România, economia ei se afl@ la periferie }i nu mai în
fa]@ în U.E. Dar acele m@suri menite s@
stimuleze „localiz@rile” la noi }i s@
previn@ „delocaliz@rile”, s@ stimuleze
fluxul de capital str@in etc.? Timid }i în
aceast@ direc]ie, astfel de neajunsuri
relevând perspective debile, mai mult

„pe negativ”, pentru a opri licen]ierile tot
mai însemnate, pentru a permite, cât de
cât, crearea unor locuri de munc@ etc.
Dac@ cele de mai sus vizeaz@,
mai bine spus ar trebui s@ vizeze, mai
ales restrângerea economiei de specula]ie, în ce prive}te contracarea de
fond a efectelor crizei de paradigm@
recunoscut@ amplu în plan interna]ional, lucrurile se afl@, practic, la
acela}i nivel jos. Ne baz@m, în continuare, mult prea mult, pe energia
nuclear@, dar facem mult prea pu]in
pentru a stimula folosirea energiilor
neconven]ionale – hidraulic@, geotermal@, eolian@ etc –, pentru a reduce
consumul de hidrocarburi, de ]i]ei }i
gaze, pentru a construi alternative, a
stimula alternative, pentru a oferi
cet@]enilor contururile, perspectiva
unei alte civiliza]ii, a}a cum se
petrece, în acest început atât de
tumultos de mileniu, în statele vest –
europene }i în Statele Unite, de altfel
în cele mai multe state de pe întreg
mapamondul...

Criza economiei de specula]ie }i criza de paradigm@ (II)

Dan POPESCU

„F@ binele cu diploma]ie, c@ci nu-]i
închipui ce mult sup@r@”

Nicolae Iorga

... La noi era o relativ@ lini}te,
declara]iile erau în general optimiste
sau foarte optimiste, promisiunile, mai
ales electorale – în condi]iile în care
realit@]ile erau, probabil, cunoscute,
cazul necunoa}terii lor tr@dând, fire}te,
o cras@ ignoran]@ în materie – se
v@deau cât se putea de roz... Dar, pe
plan european }i atlantic, pe plan
mondial, ce continua s@ se întâmple în
acele zile? S@ spicuim. În 6
octombrie, într-o declara]ie comun@,
cele 27 de ]@ri membre ale Uniunii
Europene s-au relevat „solidare }i
determinate s@ fac@ fa]@ crizei, fiecare
dintre state urmând s@ ia toate
m@surile necesare pentru a asigura
stabilitatea sistemului financiar”.
Cavalcada c@derilor, îns@, va continua.
În 7 octombrie, guvernul francez va
solicita ca „limitarea remunera]iei conduc@torilor de întreprinderi s@ fie în
mod formal acceptat@ de ace}tia, de
firme, pân@ la finele anului 2008. Se
crea astfel, în fapt, o bre}@, pierderile
firmelor, cu extrapolarea acestora }i
c@tre b@nci, c@tre alte institu]ii financiare, urmând, m@car ca deziderat,
m@car conceptualmente, s@ nu mai fie
acoperite dar prin injec]ii de capital
public, ci }i prin r@spunderea proprietarilor }i a celor ce aveau contracte
de management cu firmele “}i institu]iile” ca atare... S@ revenim, îns@. În
8 octombrie, Islanda va declara „c@ se
teme a fi prima ]ar@ ce va intra în faliment”. În 9 octombrie, Dominique
Strauss – Kahn, directorul FMI-ului, va
afirma c@ „FMI-ul este gata s@ împrumute toate ]@rile în dificultate”,
deopotriv@ el condamnând „orice
ac]iune solitar@, acestea trebuind s@ fie
evitate”. În 12 octombrie, Ségoléne
Royal, leader al Partidului Socialist
Francez }i fost@ candidat@ la
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