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„Nu se blameaz@ viciul
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Uimirile ipocrite ale pre}edintelui nostru în fa]a pre]urilor
afi}ate într-un hipermarket bucure}tan nu pot stârni
decât un zâmbet amar românilor care caut@ tot mai dis-
pera]i „promo]iile” diferitelor produse, îngrijora]i c@ se
întorc zilnic de la cump@r@turi cu saco}ele tot mai
goale. {i nici nu rezolv@ problema de fond a traiului zil-
nic al milioanelor de oameni r@stigni]i în neputin]@:
avalan}a cre}terii pre]urilor pe toate palierele existen]ei
cotidiene. Domnia sa constat@, laconic }i zâmbitor, c@
„parc@ s-au scumpit lactatele }i zarzavaturile”. Dac@ ar
fi aprofundat „studiul de pia]@” citind datele cele mai
recente furnizate de Institutul Na]ional de Statistic@
avea o imagine mult mai exact@ a scumpirilor cu care
se confrunt@ românul de la o zi la alta. 

[ar@, scump@ ]ar@...

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

„Un om care nu are nici un defect este 
fie un prost, fie un ipocrit de care trebuie
s@ te temi” Joseph Joubert

Este greu de t@g@duit, europenii au fost - }i sunt
înc@ – dac@ nu „actorii”, oricum „actori decisivi”
ai istoriei, oameni care au deschis por]ile tim-
purilor moderne. Vor fi 519 ani în octombrie anul
acesta de când Christophe Colomb, plecând în
c@utarea unei noi c@i spre Asia trecând prin vest,
va r@mâne eroul emblematic al marii aventuri

umane a descoperirilor geografice. Chiar dac@ acolo unde a acostat în 12
octombrie 1492 nu era nicidecum Asia ci un nou continent, o nou@ lume
care va purta numele de „America”. A început apoi – fuseser@ }i „pre-
ludii” deloc lipsite de importan]@ – o întreag@ epopee care se afl@, în fapt,
în pozi]ia de o a doua etap@ – dup@ marele Imperiu Roman întins pe trei
continente (Europa, Africa }i Asia) }i în avanscena revolu]iilor industriale
- la baza mondializ@rii noastre de ast@zi. 

De la începutul anului
}eful echipei de negocia-
tori pentru România din
partea Fondului Monetar
Interna]ional }i-a expri-
mat în câteva rânduri
nemul ]umirea legat@ de
soarta economic@ a
României. Nu despre
guvern, nu despre acor-
dul de stand by, ci mai
mult o nemul ]umire

legat@ de soart@. Întâi, la Viena, declara c@
guvernul a luat m@su rile ferme de restabilire a
dezechilibrelor buge tare, dar marea dezam@gire
r@mâne faptul c@ nu ap@rut cre}terea economic@.
Apoi, odat@ cu prezen]a în ]ar@, a încercat s@
mai tempereze ceva din dezam@girea cu un u}or
spirit de glum@.

Opera]ia a reu}it,
pacientul e mort

Dan POPESCU

Dan SUCIU

continuare ^n pag. 7

Alexandru Ioan Cuza - Domnitorul Unirii din 24 ianuarie 1859

Davos, ianuarie 2011

asist. univ. drd. Alin OPREANA

Paradoxala expansiune economic@ 
a Chinei
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Ra]ionalitate }i decizie ^n
condi]ii de criz@

Fiecare dintre noi lu@m zi de zi,
în via]a privat@ }i în via]a profe-
sional@, un num@r important de
decizii, într-un mod atât de nat-
ural }i firesc încât problematiz@m
prea pu]in aceste evenimente.
Fiind atât de frecvente pentru ori-
care dintre noi, suntem tenta]i s@
le trat@m cu deta}are }i chiar
indiferen]@, la fel cum trat@m
b@t@ile inimii sau respira]ia: ele
se intîmpl@ pur }i simplu.

Problematiz@m dac@ inima func]ioneaz@ cum trebuie, dac@
respira]ia e în parametrii normali, mai ales atunci când
deja suntem într-o situa]ie nepl@cut@, semnalat@ nu atât
de un sistem de supraveghere a func]iilor vitale, cât mai
ales de prezen]a consecin]elor unui eventual mod de
func]ionare defectuos.

prof. univ. dr. 
Eugen IORD~NESCU

continuare ^n pag. 2

Jeffrey Franks Sediul F.M.I.

Christophe Colomb

Probabila rebalansare

Civiliza]ia chinez@ a ap@rut în mileniul al III-lea î.H. pe v@ile
fluviilor Huanghe }i Yangzi. In sec. III î.H., împ@ratul
Zheng de Qin a întemeiat dinastia Qin }i a unificat prin-
cipatele într-un singur imperiu. Dup@ aceea Dinastia Han
a deschis comer]ul cu Occidentul, urmat@ îns@ de perioa-
da de destr@mare a imperiului ca urmare a atacurilor din
nord, dar }i refacerea acestuia câteva secole mai târziu. În
1949, a fost proclamat@ Republica Popular@ Chinez@ de
c@tre Partidul Comunist Chinez, dup@ ce a câ}tigat r@zboiul
civil cu for]ele na]ionaliste reprezentate de partidul

Kuomitang. Guvernul format de Kuomitang s-a refugiat în insula Taiwan, unde a
proclamat Republica Chinez@, care contest@ legimitatea condicerii comuniste a
Chinei. În 1997, China a preluat controlul asupra Honk-Kong-ului de la britanici,
iar 1999 a preluat controlul asupra teritoriului Macao de sub st@pânire portughez@,
în urma unor în]elegeri cu fostele puteri coloniale, prin care s-a angajat s@ p@streze
economia de pia]@ din aceste zone, conform sistemului ”o ]ar@, dou@ sisteme”.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Solilocvii de duminic@

stud. masterand Adina-Maria FLE{ER

Analiza SWOT a României

stud. masterand Adina-Maria FLE{ER

Altermondializarea (I)
- con]inut, unele semnifica]ii -
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Ivanciu Nicolae V@leanu

In Memoriam
profesor univ. dr. 
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urmare din pag.1
Într-un mod similar, unele dintre
deciziile pe care deja le-am luat ne
atrag aten]ia prin consecin]ele pozitive
sau negative pe care le implic@. Din
p@cate, aceste semnale apar de cele
mai multe ori dup@ ce decizia este
luat@ }i efectele sunt deja instalate. De
aceea, ar fi de dorit s@ avem la
îndemân@ cât mai multe instrumente
serioase cu ajutorul c@rora s@ putem
evalua, estima, efectul probabil al unei
decizii înainte de a o lua. O astfel de
estimare ne-ar scutii de efectele neg-
ative eventuale ale deciziei }i ne-ar
permite optimizarea rezultatelor.
Avem de-a face cu o decizie ori de
câte ori suntem în situa]ia de a alege
între mai multe posibilit@]i, într-o
situa]ie de incertitudine. Deciziile pe
care fiecare dintre noi le lu@m au
sfere de aplicare diferite, în func]ie de
natura lor }i mai ales în func]ie de
pozi]ia }i puterea social@ pe care cel
care decide le are. Drept urmare,
impactul lor este diferit, desigur print-
re cele mai importante din acest punct
de vedere fiind deciziile de politic@
economic@. Acestea influen]eaz@ în
mod definitoriiu func]ionarea pie]elor,
echilibrele sau dezechilibrele naturale,
distribu]ia }i redistribu]ia bunurilor
economice. Efectul poten]ial major al
unor decizii de acest fel ar trebui s@
fie un argument important pentru
crearea unor instrumente profesionale
importante de analiz@ previzional@ a
impactului, fiind riscant@ reglarea dup@
modelul ^ncercare-eroare.
Un sistem stabil permite într-un mod
mai adecvat predic]ia, pentru c@ eveni-
mentele din trecut ne permit prefigu-
rarea evenimentelor din viitor, cu o
anumit@ probabilitate. Acest mod de a
face predic]ii devine inoperant atunci
când sistemele ies din starea de
echilibru, de regularitate. Lipsa de sta-
bilitate face s@ nu mai putem folosi
trecutul pentru a predica viitorul }i
p@rem lipsi]i de mijloace de reglaj
pentru deciziile majore. 
O astfel de situa]ie o reprezint@ actuala
criz@ economic@: modul de desf@}urare,
cuprinderea, amplitudinea ei o scot
chiar din „regularitatea” crizelor ciclice
din ultima jum@tate a secolului XX.
Pare astfel c@ o eventual@ analiz@ pre-
dictiv@ a efectelor deciziilor privind
m@suri anticriz@ ar fi mai degrab@
imposibil@. Din fericire lucrurile nu stau
deloc a}a! Avem la dispozi]ie chiar mai
multe instrumente serioase, care permit
analiza posibilelor alegeri presupuse de
decizia în cauz@, dou@ dintre cele mai
importante derivând din teoriile de sis-
tem }i teoria jocurilor.
În mod simplist, prima se bazeaz@ pe
eviden]ierea urm@rilor unei ac]iuni într-
un sistem a c@rui evolu]ie a fost mod-
elat@: modelul respectiv permite astfel
o predic]ie de tendin]@, cel pu]in pen-
tru elementele sale principale. Exist@
modele economice generale, cum ar fi
cel al pie]ei bazate pe raportul cerere-
ofert@. Un astfel de model permite, de
exemplu, s@ estim@m un efect de
macrosistem pentru cazul în care
decizia pe care o vom lua ar duce la
sc@derea substan]ial@ a cererii agregate
într-o pia]@ oarecare. Dac@ avem serii
de date suficient de lungi, putem chiar
estima o anume intensitate a efectului,

în interiorul unui interval de varia]ie.
Astfel, deciden]ii prepar@ pentru astfel
de cazuri cel pu]in dou@ scenarii alter-
native, dintre care unul se refer@ la cel
mai r@u caz care poate fi estimat. Cu
cât num@rul de scenarii preparate este
mai mare, cu atât reglajul ulterior al
sistemului în func]ie de rezultate e mai
fin. Func]ioneaz@ astfel cu adev@rat
reglajul de tip feed-beack pentru sis-
tem, rezultatele deciziei fiind cele care
influen]eaz@ direct }i imediat alegerea
scenariului cu care se continu@.
La nivel de ]ar@, existen]a unui model
de cre}tere economic@ este esen]ial@
pentru a putea lucra cu scenarii detal-
iate. Din p@cate, România nu are un
astfel de model, ceea ce reduce serios
capacitatea noastr@ de a estima efecte
de viitor în cazuri de incertitudine.
Avem, totu}i, la dispozi]ie marile teorii
economice pe baza c@rora ar fi de
a}teptat s@ se ia deciziile de macro-
sistem. De exemplu, dac@ s-ar c@uta
un set de solu]ii pentru criza din
România în interiorul teoriei lui
Keynes, aceasta ar oferi un model
macroeconomic care permite macro-
predic]iile. O mare parte din deciziile
luate în SUA de George W. Bush }i
apoi de c@tre Barack Obama, dar }i o

mare parte din deciziile luate în Marea
Britanie de guvernul Gordon Brown s-
au bazat }i se bazeaza pe ra]io -
namentele teoriei lui Keynes, care pre-
supune o interven]ie puternic@ a
Statului în economie, atât prin politicile
fiscale, cât mai ales prin investi]ii, pen-
tru a compensa c@derea cererii natu-
rale determinat@ de criza economic@.
Alegerea unui astfel de model norma-
tiv a pozi]ionat SUA pe o linie de
interven]ie decizional@ complet diferit@
fa]@ de Uniunea European@: în timp ce
Europa unit@ face eforturi uria}e pen-
tru a limita deficitele bugetare
na]ionale }i pentru a proteja euro,
ac]iunile americane sunt indreptate
determinat înspre cre}terea cheltuielii
publice, datorate interven]iei Statului în
pie]e naturale. Anul trecut, pre}edintele
Obama a sintetizat politica SUA de
ie}ire din criz@ într-un mod plastic,
comparând-o cu o ma}in@. Solu]ia sa
a fost ”Now gas, after brake”, ar@tând
c@ americanii vor urma calea clasic@ a
politicii interven]ioniste }i vor accelera
economia prin cerere public@, ignorând
momentan problema deficitului public.
În discursul privind starea na]iunii
americane de acum câteva zile, Obama
a anun]at c@ SUA se va bate în urma-

torii ani }i urm@toarele decenii pentru
suprema]ie tehnologic@ }i de
cunoa}tere, ceea ce presupune, desig-
ur, un nou val de interven]ie agregat@
în economia american@ a Statului. 
Estimarea efectelor unor astfel de
m@suri este posibil@ pentru c@ ele sunt
circumscrise unei teorii economice
normative, care permite inclusiv mod-
elarea economic@, în cadrul c@reia
deciziile consecutive sunt reglate pe
baza de scenarii în func]ie de st@rile
de ie}ire ale sistemului.
O astfel de abordare nu e posibil@ în
actuala criz@ din România, pentru c@
vremurile au f@cut inoperant modelul
de cre}tere }i ac]iune economic@ pe
care s-a bazat România socialist@
(dezvoltare extensiv@, etc.), iar discu]ii
despre construc]ia unui nou model nu
prea au existat.  Mul]i ani deciden]ii
au urm@rit „ie}irea din tranzi]ie”, f@r@
a avea repere de teorie sau de mod-
elare. Cel mai mult s-a sim]it asta în
schemele de privatizare, care au fost
haotice }i contraproduc]ie în cea mai
mare parte. Dup@ aceea am fost pre-
ocupa]i de aderarea la Uniunea
European@, iar acum ne procup@
implementarea solu]iilor FMI, f@r@ de
care Fondul nu ne-ar mai imprumuta

bani. La rândul s@u, Fondul nu prea
aduce cine }tie ce solu]ii pentru
România, comportându-se mai degra -
b@ ca o banc@ care are grij@ de chel-
tuielile clientului ca s@ aib@ cum s@-}i
recupereze banii. Lipsa m@surilor de
cre}tere economic@ din ultimii ani e
îngrijor@toare chiar }i pentru FMI, dar
dincolo de declara]ii de pres@ solu]iile
nu se prea întrev@d. Jeffrey Franks ne-
a prezentat zilele trecute economia
României ca pe un mineralier ruginit,
din care – sub bagheta magic@ a FMI
– ar trebui s@ ob]inem în câ]iva ani o
}alup@ ultraperformant@... Desigur, e
greu de formalizat o teorie }i mai ales
un plan de m@suri pe o astfel de baz@,
compara]ia creind pe bun@ dreptate o
oarecare îngrijorare referitoare la
dimensiunile de compara]ie (Bogdan
Hossu – liderul Cartelului Alfa, remar-
când c@ pe viitorul vas performant nu
va fi loc pentru to]i românii).
În lipsa unui astfel de model norma-
tiv, ne r@mâne – totu}i – la înde -
mân@ cel pu]in un set important de
instrumente pentru analiza
”r@spunsurilor” economiei reale la
m@surile de politic@ economic@, }i
anume setul oferit de teoria jocurilor.

(va urma)

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

Ra]ionalitate }i decizie ^n condi]ii
de criz@

Cl@direa Fondului Monetar Interna]ional

Cl@direa Guvernului SUA - Washington
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urmare din pag.1
Pân@ în debutul acestui an, toate ali-
mentele de baz@ au înregistrat o
cre}tere medie de pre] de 7,5 la sut@,
iar legumele }i fructele de 10 – 15 la
sut@. Dar s@ nu ne limit@m la co}ul
alimentar zilnic, c@ nu tr@im doar ca
s@ mânc@m. Prin urmare: datele sta-
tistice arat@ c@, în cursul anului tre-
cut, energia termic@ s-a scumpit cu
12 la sut@, energia electric@ cu 9 la
sut@, serviciile de ap@ – canalizare –
salubritate cu 16 la sut@, iar tarifele
în transportul feroviar cu 15 la sut@.
Ce s@ mai vorbim de combustibili,
unde s-au b@tut toate recordurile
europene, pre]urile la benzin@ }i
motorin@ crescând cu aproape 30 la
sut@ într-un singur an, iar potrivit
estim@rilor de pia]@ un litru de ben-
zin@ va ajunge la 6 lei în 2011, prin
cre}terea cu peste trei procente a
accizelor de la 1 ianuarie a.c.
Tragem o linie }i ajungem la totalul
care înseamn@ de fapt infla]ia din
România. Potrivit acelora}i date sta-
tistice oficiale, rata infla]iei a dep@}it
8 la sut@ în 2010, cea mai mare
înregistrat@ la noi din 2005 încoace
}i plasându-ne în prezent pe un deloc
de invidiat loc 1 între ]@rile membre
ale Uniunii Europene. S@ men]ion@m
fie }i în treac@t, pentru c@ oricum
acest am@nunt este istorie, c@ ]inta
de infla]ie extrem de ambi]ioas@ sta-
bilit@ de guvernatorul BNR pentru
2010 era de 3,5 la sut@ plus/minus
un punct procentual }i a fost ratat@
pentru al patrulea an consecutiv.
Cum poate fi explicat acest e}ec
care, al@turi de curbele de sacrificiu
impuse anul trecut asupra salariilor,
au avut un efect catastrofal asupra
nivelului de trai al românilor?
1.Înainte de toate se r@zbun@ cumplit
pe noi colapsul premeditat al agricul-
turii române}ti. De}i ne place s@ ne
amintim din când în când c@ am fost
odinioar@ „grânarul Europei”, c@
Dumnezeu ne-a d@ruit cu 9,4 mil-
ioane de teren arabil ceea ce ne
plaseaz@ între primele zece ]@ri de pe
continent ca poten]ial productiv,
adev@rul crud este c@ agricultura
româneasc@ nu-}i poate hr@ni propri-

ul popor. Multele pariuri cu agricul-
tura ale guvernan]ilor post-decem-
bri}ti s-au dovedit a fi vorbe în vânt
}i nu ne ]in ast@zi de foame. Dup@
mai bine de 20 de ani de tranzi]ie }i
la 10 ani dup@ debutul mileniului 2
când rapoartele ONU vorbesc despre
o iminent@ }i grav@ criz@ alimentar@
mondial@, România întâmpin@
aceast@ provocare crucial@ cu o
f@râmi]are a propriet@]ii agrare care
bate toate recordurile negative ale
Europei (peste 3 milioane de exploa-
ta]ii individuale, ceea ce înseamn@
3,3 hectare pe o proprietate, de }ase
ori mai pu]in decât media din
Uniunea European@), cu o dotare
tehnic@ mo}tenit@/furat@ înc@ din vre-
mea CAP-urilor }i IAS-urilor, f@r@

sisteme de iriga]ii }i protec]ie contra
inunda]iilor, cu productivit@]i la hec-
tar penibile. În pu]ine cuvinte – cu
exploata]ii individuale de subxisten]@
a c@ror produc]ie este folosit@ mai
mult pentru autoconsum. {i asta în
cel mai fericit caz, adic@ atunci când
milioane de hectare nu sunt pur }i
simplu l@sate pârlog@.
Consecin]a: ]ara noastr@ a devenit
dependent@ în propor]ie de peste 60
la sut@ de importurile de produse
agroalimentare. În hipermarketurile
atât de dragi pre}edintelui nostru 80
la sut@ din m@rfurile expuse provin
dinafara României, iar pre]urile
fire}te c@ sunt dictate de importatori
}i retaileri. Contraperforman]ele agri-
culturii române}ti o transform@ dintr-

o }ans@ poten]ial@ de revenire a
economiei na]ionale pe cre}tere, într-
un factor de risc }i vulnerabilitate.
Câtu}i de pu]in întâmpl@tor, un
studiu japonez preluat de publica]ia
Business Insider plasa recent Româ -
nia într-un grup de 25 de ]@ri ale
lumii extrem de expuse consecin]elor
crizei alimentare mondiale. {i asta în
]ara cu 10 milioane de hectare de
teren arabil }i, pe deasupra, care a
dat Comunit@]ii Europene un comis-
ar pe agricultur@ !
2.Cre}terea aberant@ a taxei pe val-
oarea ad@ugat@ la mijlocul anului tre-
cut, simultan cu explozia pre]urilor la
carburan]i }i reac]ia în lan] provocat@
au dat de asemenea un impuls for-
midabil infla]iei }i au lovit mortal

bugetele de cheltuieli familiale. Pu}i
în fa]a consecin]elor, mul]i anali}ti
economici consider@ ast@zi m@rirea
TVA ca pe o m@sur@ nefast@, care
putea fi evitat@ dac@ nu s-ar fi priv-
it cu atâta patim@ politic@ decizia
Cur]ii Constitu]ionale de a nu se
reduce pensiile românilor cu 25 la
sut@. Cu alte cuvinte, o decizie de
neconstitu]ionalitate a deschis calea
guvernan]ilor no}tri de a lovi într-o
direc]ie care pân@ atunci nu fusese
luat@ în calcul. Cre}terea TVA.
Consecin]ele s-au v@zut imediat în
pre]urile afi}ate în rafturile maga-
zinelor. Mai mult decât atât, Mugur
Is@rescu însu}i, în calitate de strateg
al politicilor antiinfla]ioniste din Ro -
mâ nia, recunoa}te ast@zi c@ majo-
rarea TVA a fost cea mai periculoas@
m@sur@ din „setul anticriz@” întrucât
ea poate afecta finan]area bugetului,
finan]area economiei în general, iar
în plan secundar – politica dobân -
zilor bancare.
Cum-necum, românii culeg în pre -
zent „roadele” unor politici econom-
ice haotice, dezarticulate, sc@pate de
sub control. Infla]ia a luat-o razna,
cer}im în genunchi mâncare de la
al]ii, am ajuns cet@]enii Comunit@]ii
Europene care pl@tim din cele mai
am@râte venituri salariale, cele mai
mari pre]uri pe alimente, în vreme ce
guvernan]ii ne servesc diminea]a, la
prânz }i seara teoria cu economia de
pia]@ func]ional@ în care pre]urile se
regleaz@ de la sine pe baza cererii }i
ofertei iar existen]a statului social
este improprie }i contraindicat@ pen-
tru România. României i se potri -
ve}te statul care st@ cu mâinile
încruci}ate, a}teptând ca legile pie]ei
capitaliste s@-i fac@ treaba. {i per-
orând în pustiu despre nevoia refor -
m@rii prin s@r@cire. Însu}i Mugur
Is@rescu, acest guru al politicilor ma -
croeconomice române}ti, ne lini}te} -
te senten]ios: „Aceast@ exuberan]@
dinainte }i imediat dup@ intrarea în
Uniunea European@ (cre}terea salari-
ilor }i pensiilor-n.n.) a dus la slo-
ganul c@ dac@ am intrat în UE tre-
buie s@ tr@im ca în UE, slogan com-
plet fals }i periculos”.
{i, totu}i, dac@ a devenit periculos
s@ tr@ie}ti mai bine, atunci pentru
ce am intrat în Europa, domnule
Guvernator?

[ar@, scump@ ]ar@...
Banca Na]ional@ a Rom$niei

Emil DAVID
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urmare din pag.1
C@ile spre vest, noul rol al Atlan -
ticului care se va al@tura M@rii Medi -
terane în proliferarea civiliza ]ii lor,
venind apoi într-o astfel de ma trice
Pacificul, „capturarea Americii” de
c@tre Europa, vorbind atât de Ame rica
de Nord cât }i de America de Sud,
vor da o form@ sensibil mai dez-
voltat@ mondializ@rii. O mondiali zare
în care Asia }i Africa au început
timid, dobândind, apoi, roluri din ce
în ce mai vizibile. O mondializare,
îns@, care a asigurat pentru secole –
nu îns@ }i ast@zi – domina]ia Euro pei,
o mondializare care s-a petrecut ca
atare, într-un fel sau altul – sub aus-
piciile b@trânului continent.
Este drept, pe l$ng@ nu pu]ine efecte
pozitive, spolierea multor bog@]ii din
teritoriile de sub inciden]@ spaniol@,
portughez@, englez@, francez@, ger-
man@, belgian@, italian@, etc., ravagiile
bolilor epidemice, }i endemice,
aproape dispari]ia unor civiliza]ii b@} -
tina}e seculare, chiar milenare sub
t@v@lugul europenismului, dezvoltarea
de tip exogen, comer]ul cu sclavi
negri }i exploatarea crâncen@ a aces-
tora, }.a., au reprezentat „partea
blestemat@” – cum scrie „L'Histoire”
– a acestor cuceriri europene. (Mult
asem@n@tor, practic, cu cele japo -
neze). Iar dac@ vom ad@uga astfel
mi}carea mondial@ de decolonizare,
munca etnologilor }i istoricilor pe
spa]iul virtual }i real al Ame ricii
dinainte de Colomb, o Americ@ ce era
în via]@, faptul c@ acea Americ@ nu a
a}teptat „caravelele din Sevilia” pen-
tru a progresa, faptul c@ Oceanul
Indian devenise, precolumbian deja,
o încruci}are de rute comerciale
active care chiar ele anun]au o lume
pentru care Europa p@rea relativ
marginalizat@ – am oferit doar câte-
va exemple – vom putea aprecia
evolu]iile nu doar din punctul de
vedere al „cuceritorilor”, al conquis-
tadorilor mai mult sau mai pu]in
moderni }i contemporani, dar }i din
perspectiva celor învin}i atunci cât }i
mai târziu... Cert este îns@ c@
deplasarea masiv@ de la un continent
la altul a oamenilor }i m@rfurilor, }i
în mod deosebit a capitalurilor, vor
provoca pe întreaga planet@ „coliz-
iunea }i amestecurile” din care a fost
}i este sublimat prezentul nostru...
Prezentul. Dar viitorul? În interiorul
acestei globaliz@ri „marca Europa”,
structurile }i for]ele încep s@ rebal-
anseze. {i factorul economic, }i fac-
torul demografic, }i factorul resurse
naturale, }i factorul cultural, }i fac-
torul social, }i factorul geografic,
etc., de]in roluri, partituri de seam@ în
acest proces de mai mult decât prob-
abil@ rebalansare. De exemplu,
Europa, cu doar 770 milioane de
oameni, chiar dac@ cu o civiliza]ie ca
gen proxim, }i chiar dac@ cu civiliza]ii
ca diferen]e specifice, cele mai multe
str@lucitoare, Europa, deci, cu doar
770 milioane de oameni mul]i cu
vârste relativ sau absolut avansate, î}i
va putea men]ine cu greu rolul ei ira-
diant. Au intervenit }i intervin de se ori,
astfel, nes@buin]a, incon}tien]a, igno-
ran]a, toate acestea intervin efectiv...
...În 1850, popula]ia Terrei num@ra
circa 1,5 miliarde oameni. Europa
reprezenta atunci ceva mai mult de o
p@trime iar tehnologiile, produc]ia,
dezvoltarea radiau de aici. Dac@
ad@ug@m }i Statele Unite, de altfel o
„a doua Europ@”, avem explica]ia,
chiar dac@ nu foarte solid@ – de fapt,

una din explica]ii - a domina]iei
europene. Iar în prezent, popula]ia
Terrei num@r@ circa 7 miliarde de
oameni, pentru anul 2045 previzionân-
du-se peste 9 miliarde oa meni. Or, cea
mai mare parte din aceast@ popula]ie
este deja }i va fi tot mai mult în Asia,
îndeosebi India (peninsul@) }i China,
mul]i, mul]i tineri. În fa]a gigan]ilor }i
a emergen]ilor economici asiatici dar
}i din America de Sud, }i europenii }i
nord-americanii încep s@ piard@ teren
pe produc]ie, tehnologii, inventic@,
etc., chiar dac@ uneori }i în unele
direc]ii nu foarte vizibil. Deja este o
competi]ie declan}at@ care indic@
asemenea repere. Dac@ vom ad@uga
confrunt@rile religioase }i cât repre -
zint@ religiile cre}tine în lume, re perele
se înt@resc, iar situa]iile deseori se
complic@. Sigur c@ Uniunea
European@, Statele Unite, utilizând
întregul lor poten]ial economic }i de
în]elepciune, spiritual, solidaritatea

uman@ îns@}i, globalizarea în sensul ei
cel mai generos pot face - }i chiar
ac]ioneaz@ astfel – ca într-o asemenea
competi]ie s@ nu existe, de fond,
„înving@tori” }i „învin}i”. S@ câ}tige
umanitatea. Sper@m, }i deloc pu]ine
speran]e le putem considera realiste.
...Spuneam „solidaritate uman@”. Tot
mai mult sunt promovate în vestul
european concepte precum „economia
social@”, „economia solidar@”, în
respectul fa]@ de produc]ie }i com-
peti]ie dar cu intruziuni de criterii
sociale în distribu]ie }i reparti]ie. Nu
doar din acest motiv – sunt }i altele,
desigur – o bun@ parte din oamenii fos-
telor colonii, dominioane, protectorate,
}.a., - oameni confrunta]i }i su portând
fel de fel de presiuni }i umilin]e, chiar
conflicte sângeroase, ge nerate, multe,
de interese punctuale “primitive” ale
unor aristocra]ii, burghezii }i birocra]ii
b@}tina}e de joas@ con di]ie }i care
exclud din panoplia eco nomiei }i a

politicului solidarita tea social@, socialul
efectiv – au ca verita bil@ aspira]ie s@
dobândeasc@ ce t@]enia fostelor metro-
pole. Semni fica ]iile care se desprind în
acest fel pot reprezenta cu siguran]@
relax@ri, circumstan]e }i posibilit@]i de
atenuare a unor presiuni în lume,
presiuni aflate acum, din p@cate,
deseori în etapa de a deborda. Este
nevoie de solidaritate la nivel
na]ional, la nivel integrativ, la nivel
global. Nu doar de vorbe, ci de
ac]iuni }i m@suri concrete, cu efecte
palpabile în planul vie]ii.
Iat@, dar, „in nuce”, „finan]ele solidare”
– în spe]@ punerea în rela]ie a celor
ce economisesc }i doresc s@
investeasc@ în activit@]i de mare utili-
tate social@, în acele proiecte sociale
cu mai pu]in acces la finan]@rile
obi}nuite. Iat@, dar, „produsul solidar”,
iat@, dar, „economisirea de partaj” – în
spe]@ acel actor care eco nomise}te }i
va da o parte din veniturile plasa-

mentelor sale unei opere de interes
general, ONG sau asocia]ie. Este îmbu-
cur@tor faptul c@ astfel de tehnici –
chiar dac@ timid - se practic@ }i în
economia }i societatea româneasc@,
parte efectiv@ a entit@]ii integrative a
Uniunii Euro pene. Sunt oricum direc]ii
de urmat, de consolidat }i dezvoltat,
f@r@ mult@ expectativ@, deoarece timp
nu prea mai este. Este semnificativ c@
Reuniunea de la Davos se intituleaz@
tocmai “Norme comune pentru o nou@
realitate”, viz$ndu-se esen]ial coor-
donarea strategiilor economice ale
statelor. Timpul viitor cât de cât pa}nic
trece obligatoriu prin dezvoltare dura-
bil@ }i sustenabil@, prin înv@]@mânt }i
produc]ie, prin criterii de pia]@ }i ni}e
de profit, printr-un anume echilibru
relativ pentru pie]e, prin criterii sociale,
prin institu]ii active, printr-o productiv-
itate mai ridicat@, prin servicii, prin mai
multe locuri de munc@, prin mai multe
– }i mai bune – salarii...

Dan POPESCU

Probabila rebalansare
Marginalii pentru Davos

Imagine din Beijing

Imagine din Delhi
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România se afl@ nu doar la intersec]ia
marilor rute comerciale dintre Europa }i
Asia, dar, de asemenea, }i între marile
rute mondiale ale banilor. Anali}tii prev@d
pentru urm@torii ani schimb@ri de direc]ie
ale marilor fluxuri investi]ionale, de apa -
ri]ia unor noi aspiratoare de bani, aces-
tea fiind altele decât marile economii
occidentale, care au fost anterior cele
mai favorizate. 
În aceste condi]ii, se încearc@ realizarea
unei analize SWOT a României. Astfel, se
consider@ c@ România are calit@]i, pre-
cum mediul de afaceri în sine, oamenii
deschi}i la minte, abilit@]i de comunicare
}i cunoa}terea limbilor str@ine, adaptabil-
itatea de care dau dovad@ românii, în
general. Sl@biciuni sunt, în primul rând,
în zona politicului, al@turi de sistemul de
înv@]@mânt, de migra]ia for]ei de munc@,
calitatea sc@zut@ a vie]ii, precum }i de
cea mai mare parte din infrastructur@.
Pentru un businessman, aceste sl@biciuni
pot deveni cu u}urin]@ oportunit@]i, de
aceea, aici se poate include îmbu -
n@t@]irea calit@]ii vie]ii sau infrastructura.
Tot la oportunit@]i cuprindem }i con-
sumatorul, pentru c@ România este o
pia]@ mare, important@, al@turi de pozi]ia
geografic@, poten]ialul de dezvoltare al
satului românesc sau nevoie de informa-
tizare a sistemului financiar. 
În anul 2010, România se situa pe locul
16 între cele mai atractive destina]ii pen-
tru investi]ii din lume, chiar înaintea Ru -
siei sau Cehiei. Asta arat@ un clasament
realizat de firma de consultan]@ A.T.Kear -
ney, clasament în care China era consid-
erat@ cea mai bun@ ]int@ pentru investi]ii.
Paul Laudicina, pre}edintele A.T.Kearney
sus]ine c@: „Companiile caut@ antidotul
nesiguran]ei }i vor din ce în ce mai mult
s@ investeasc@ în <<str@in@tatea apropi-
at@>>”. În acela}i studiu, România se
situa pe locul 6 în preferin]ele investito-
rilor europeni, fiind prima destina]ie
european@, înaintea unor ]@ri precum
Italia, Fran]a sau chiar Polonia. 
Constantin Ni]@, fostul ministru pentru
IMM în perioada 2008-2009 declar@ c@:
„Revenirea noastr@ depinde dac@ vom }ti
s@ stimul@m mediul de afaceri s@ produc@
bani, nu s@ cre}tem impozitele ca s@-l
sufoc@m. Dac@ nu stimulezi agen]ii eco-
nomici, nu ai de unde s@ ai bani la fon-
dul de pensii sau la cel de s@natate. {i
nici investi]iile în proiecte mari de infra -
structur@ nu sunt o solu]ie viabil@, pentru
c@ bloc@m banii într-o zon@ care nu are
rat@ mare de multiplicare a inves ti]iei.”
Octavian Popescu, vicepre}edintele agen -
]iei media Initiative consider@ c@: „Criza
i-a f@cut pe oameni s@-}i schimbe valo-
rile }i lucrurile în care cred... Credi -
bilitatea, competen]a }i securitatea repre -
zint@ principalele criterii care influen]eaz@
comportamentul de cump@rare.” Româ -
nia, la nivel investi]ional, nu pare a fi
tocmai un model de credibilitate }i secu-
ritate }i face destul de multe a-}i
îndep@rta competen]ele.
Doar pentru o perioada scurt@, din p@ -
cate, România a fost un loc unde „au
fost afaceri”. Gre}eala tuturor a fost
credin]a c@ afacerile „vor fi” tot timpul,
chiar }i f@r@ sprijin guvernamental, ba cu
taxe majorate asezonate cu inutile dis-
pute politice. Conform unei statistici, în
luna mai a anului 2007, în România au
fost înfiin]ate 1.482 de companii cu cap-
ital str@in. În 2008, ap@reau 1.098 de
societ@]i, iar în 2009 num@rul acestora

ajungea doar la 508. Anul precedent,
2010, aduce doar 422 de companii cu
capital str@in. 
România înc@ mai atrage investi]ii str@ ine,
care au crescut din 2003 pân@ la 5,2 mil-
iarde de euro în 2005 }i la 9,2 miliarde
de euro în 2008. Valoarea îns@ s-a înju -
m@t@]it în 2009, la 4,5 miliarde de euro.
Finele lunii iunie a anului 2010 investi]iile
str@ine directe totalizau 1,8 miliarde de
euro, care este o sum@ rezonabil@ luând
^n considerare efectele crizei. Îns@,
România are cea mai mic@ valoare a
investi]iilor str@ine directe, de 2.408
euro/cap pe locuitor, din central }i estul
Europei, adic@ echivalentul a jum@ tate din
valoarea din Bulgaria. România ar trebui
s@ î}i fixeze un obiectiv rezonabil pentru
atragerea unor noi surse de investi]ii,
inve s ti]ii str@ine directe, inclusiv Fondu rile
Structurale }i de Fonduri de Coeziune.
Astfel c@, f@când o analiz@ mai am@nun -
]it@ a situa]iei, sistemul de înv@]@mânt
este o sl@biciune pe termen scurt, dar }i
o amenin]are pe termen lung. La ora
actual@, sistemul de înv@]@mânt este în
dezacord cu cerin]ele pie]ei muncii, atât
pe perioada de criz@, cât }i înainte. Nici
liceele }i cu atât mai pu]in universit@]ile
nu au o strategie de a-}i urm@ri elevii
sau studen]ii în ceea ce ajung dup@
abso lvire. Absen]a acestui marketing
formeaz@ o discrepan]@ între ceea ce se
înva]@ pe b@ncile }colii române}ti }i ceea
ce iese pe pia]a muncii. De asemenea,
se poate considera ca fiind }i o oportu-
nitate datorit@ migra]iei externe a
lucr@torile cu un nivel educa]ional ridicat,
ceea ce înseamn@ c@ peste hotare î}i fac
treaba cu acela}i sistem de înv@]@mânt
românesc în spate. Problema înv@]@ -
mântului nu este c@ nu instruie}te bine
elevul sau studentul, deoarce exist@  un
num@r mare de speciali}ti, mai ales în
domeniul IT. Studentul ^ns@, nu este
îndrumat c@tre ceea ce poate face în via]@
cu ceea ce a înv@]at. Din acest punct de
vedere, sl@biciunea ar putea fi a media,
pentru c@ nu arat@ }i lucrurile valoroase
din ]ar@, dar }i ale mediului de business,
în egal@ m@sur@, care nu }tie ce s@ fac@
pentru a-l îndruma. Deocamdat@, cultura
antreprenorial@ româneasc@ este slab dez-
voltat@, de}i reprezint@ baza pentru dez-
voltarea IMM-urilor. Cercetarea-dezvoltarea
se afl@ înc@ la un nivel redus. Exist@ o
leg@tur@ fragil@ între inovare }i economie.
În consecin]@, sistemul de educa]ie are
nevoie de reform@, iar profesorii trebuie
s@ încerce ei în}i}i s@ schimbe ceea ce
vor livra în urm@torul deceniu. 
Costul sc@zut al for]ei de munc@, cu care
am tot defilat pân@ în prezent, în încer-
carea de a atrage capital str@in, consid-
erat anterior punct forte al României, se
dovede}te a fi tot mai pu]in un punct
forte. Dac@ acum 5 ani puteam consid-
era for]a de munc@ numeroas@, cu cos-
turi reduse }i un nivel acceptabil de
educa]ie ini]ial@, ca fiind un punct tare,
acum poate deveni chiar un punct slab.
Ceea ce este la mare c@utare acum este
munca calificat@, mai pu]in costul sc@zut.
A}adar, for]a de munc@ poate fi consid-

erat@ o sl@biciune, nu e important s@
avem for]@ de munc@ ieftin@, ci de cali-
tate superioar@, ceea ce înseamn@ c@ la
pre]ul la care se afl@, s@ aib@ o produc-
tivitate peste nivelul sugerat de pre].
Politicul este v@zut ca }i o  amenin]are,
fiind model de neasumare de respons-
abilit@]i }i de ne-urm@rire a oric@ror
obiective. Cel mai mare risc pe care îl
aduce politicul în mediul business este
impredictibilitatea enorm@ cu care
trateaz@ mediul de afaceri (schimb@ri
peste noapte).
Dac@ este s@ ne uit@m la stat ca la o
întreprindere, este o întreprindere
corupt@, pentru c@ modelul de manage-
ment pe care îl folose}te este unul
autodistructiv. Statul trebuie s@ se gân-
deasc@ precum o organiza]ie obsedat@ de
ideea de a supravie]ui. 
Dimensiunea este oportunitate, dat@ de
variabila numeric@, referitoare la popu-
la]ie, fiind printre primele din Uniunea
European@. Dar }i de apetitul de consum,
care nu a atins nivelul necesar pân@
acum 2 ani. S-a realizat un studiu în
România despre atitudinea consumatoru-
lui afectat de criz@. În medie, la nivel
interna]ional, pe un e}antion de 7 ]@ri,
70& din consumatorii intervieva]i au
sus]inut c@ î}i vor p@stra comportamen-
tul alterat de criz@. Cu alte cuvinte, au
descoperit c@ se pot descurca cu mai
pu]ine vacan]e, cu ma}ini mai mici, pot
s@ a}tepte s@ cumpere la promo]ii etc.
În România, numai 52& au sus]inut c@
î}i vor p@stra acest comportament, adic@
de îndat@ ce lucrurile vor reveni din
punctul de vedere al comportamentului
de cump@rare la un nivel normal, vor
continua s@ cumpere. Aceast@ diferen]@
este o mare oportunitate care, combinat@
cu num@rul de consumatori, d@ un
poten]ial chiar palpabil acestui punct. 
Românii sunt consumatori emo]ionali.
Pân@ acum, încrederea }i dorin]a de
cump@rare dep@}eau cu mult puterea de
cump@rare, acum 2 ani }i jum@tate. Ast@zi,
este cea mai sc@zut@ din toat@ regiunea.
Pesimismul fa]@ de viitor este în mod viz-
ibil mult crescut în ultimii 4 ani. Referitor
la atitudinea consumatorului, 86& consid-
er@ c@ lucrurile s-au înr@ut@]it în ultimele
6 luni }i 75& consider@ c@ lucrurile se vor
înr@ut@]i }i mai mult în urm@toarele 6 luni.
În mediul interna]ional, 70& consider@ c@
lucrurile se vor îmbun@t@]i în urm@toarea
jum@tate de an. 
Lumea s-a divizat între eroii }i r@uf@ -
c@torii crizei. Printre eroi, sunt prietenii
}i familia, care sunt surse de informare.
Locul secund este ocupat de internet, iar
pe locul 4 se afl@ supermarketurile, alia]i
ai consumatorilor prin promo]ii. Sondajul
este reprezentativ pentru România pe
segmentul de vârst@ 21-45ani, din medi-
ul urban, persoane active din punct de
vedere financiar, ceea ce înseamn@ c@ au
un venit prin faptul c@ lucreaz@. Printre
r@uf@c@tori, se afl@ Guvernul }i politi-
cienii. Aproximativ 91& din popula]ie nu
are încredere în ace}tia. Media inter-
na]ional@ se afl@ în de-aproape în clasa-
ment (90&). Pe locul al doilea, este

mass-media. Acest lucru nu înseamn@ c@
nu urm@resc posturile de televiziune,
ziare sau reviste, dar credibilitatea pe
care o pun pe aceste surse este infim@.
Pe locul al 3lea este publicitatea, iar pe
locul al 4lea sunt b@ncile. Cu toate aces-
tea, suntem una dintre na]iunile cu un
consum foarte mare de informa]ii. 
Media pare s@ însemne chiar o
amenin]are, pentru c@ fiecare informa]ie
este interpretabil@ din cauza credibilit@]ii.
Ultimii 20 de ani au adus ceva prosper-
itate, mai ales la nivel individual, dar nu
au atras dup@ sine o cre}tere a nivelului
de civiliza]ie }i a calit@]ii generale a vie]ii.
Din punct de vedere al activelor pe care
unii rom$ni le au, este clar c@ a existat
o progresie chiar geometric@ (ma}ini,
c@l@torii în str@in@tate, case). Cu toate
acestea, în to]i ace}ti ani nu a existat
niciun moment în care media s@ spun@
c@ românul tr@ie}te mai bine. Atâta
vreme cât românilor li s-a spus încontin-
uu c@ tr@iesc prost, poate nu ar trebui
s@ îi condamn@m c@ au ajuns s@ }i
cread@ acest lucru. 
Tot amenin]are este }i sistemul de
administra]ie public@, îmb@trânirea popu-
la]iei sau sistemul democratic nefunc -
]ionabil. În schimb, justi]ia se afl@ unde-
va între sl@biciune }i amenin]are. Justi]ia
nu ar ajuta la cre}terea calit@]ii actului de
management. Ar putea stabili ni}te limite.
La nivel social, avem tendin]a s@ ne
uit@m foarte mult dup@ elite. Dar avem
o caren]@ social@ pentru c@ nu avem
activit@]i sociale. Nici oamenii de elit@ nu
au practic@ social@, cum ar fi înfiin]area
unui grup de reac]ie sau de opozi]ie.
Diferen]a const@ în faptul c@ ^n societ@]ile
mature exist@ o mas@ critic@ a acelui sis-
tem de valori, care, la noi, în ultimii 20
de ani nu a apucat înc@ s@ se dezvolte.
Suntem într-o faz@ incipient@ a antre-
prenoriatului în zona social@, a ONG. Vor
exista tot mai mul]i oameni rezonabili
care se vor întâlni }i vor discuta prob-
leme sociale imediate, }i vor chiar trece
la ac]iune spontan@. Indiferent de dome-
niul de activitate, activitatea multor orga-
niza]ii de afaceri este focalizat@ în prici-
pal pe supravie]uire }i atunci rolul lor de
participant la via]a social@ este redus, de
multe ori, la un simulacru, pentru c@ ei
abia reu}esc s@ î}i pl@teasc@ salaria]ii. 
Mediul privat de afaceri reprezint@ un
punct tare. În lumea de ast@zi, nu î]i po]i
permite s@ a}tep]i ca afacerile s@ apar@.
Trebuie s@ mergi acolo unde sunt afac-
erile. Sectorul de afaceri este un motor
de cre}tere din punct de vedere finan-
ciar, chiar }i pentru lumea politic@.
Mediul de afaceri nu folose}te în
momentul de fa]@ chestia asta ca pe o
arm@. Mediul de afaceri nu este în stare
s@ se coaguleze }i s@ produc@ o alterna-
tiv@. Este nevoie de personalitate }i este
nevoie de bani, iar banii sunt în mediul
privat. Câ]iva oameni din mediul privat
autohton cu bani s-ar putea aduna }i
furniza o alternativ@. Este nevoie de
acceptarea nevoii de schimbare prin lib-
eralizarea pie]elor }i modernizarea mod-
elelor de afaceri, dezvoltarea infrastruc-

turii de afaceri, dar }i dezvoltarea e-
comer]ului, cauzat de accesul dificil la
informa]ie în domeniul business. 
Oamenii de la ]ar@ pot fi a}eza]i la opor-
tunit@]i, care au îns@ nevoie de ceva în
plus pentru a materializa sensul adev@rat. 
La nivel na]ional, ar trebui s@ ne focal-
iz@m asupra unui num@r dat de oameni.
Un num@r redus, pentru c@ problema
noastr@ acum este c@ încerc@m s@ le
facem pe toate odat@, convin}i fiind c@
le facem bine. Este nevoie de o strate-
gie pentru acest lucru. 
Adaptabilitatea este un alt puncte forte al
României. Românii nu au fost pu}i nicio-
dat@ în situa]ii limit@, ci s-au strecurat.
Probabil c@ am ajuns s@ o facem
inco}tient, dar demonstreaz@ versatilitate
}i adaptabilitate, pe care dac@ o canal-
iz@m de aici încolo ne poate ajuta foarte
mult. Îns@, mai trebuie lucrat la nivel de
înv@]are pe tot parcursul vie]ii, care deo-
camdat@ este destul de scazut în rândul
românilor care au doar educa]ia ini]ial@,
care nu sunt foarte receptivi în a partic-
ipa }i la alte cursuri de ini]iere/ per -
fec]ionare/calificare sau reorientare în
domeniul profesional. 
Comunicarea în limbi str@ine reprezint@
puncte forte al românilor. Mult peste tot
ce este în ]@rile din jur. Oamenii sunt
deschi}i la minte. 
Dac@ SWOT-ul este pe termen scurt,
Codul muncii este un mare dezavantaj,
pentru c@ îi descurajeaz@ }i pe cei care
în ciuda condi]iilor se gândesc s@ vin@.
%n opinia noastr@, Codul muncii este cel
mai mare ap@r@tor }i stimulent pentru
lene }i furt, platforma de negociere din-
tre companie }i individ are prejudec@]i
masive împotriva organiza]iei. 
Accesabilitatea redus@ în interiorul }i
exteriorul ]@rii denot@ infrastructura de -
gradat@ }i insuficient@, inclusiv infra-
structura turistic@, este un alt aspect din
lista punctelor slabe. 
România, ca destina]ie turistic@, printr-un
turism de ni}@, ar putea deveni o real@
oportunitate, prin modernizarea Capitalei,
cât }i a altor centre urbane cheie, dar }i
prin transfomarea managementului deo-
camdat@ neadecvat al mediului }i a
maketingului necorespunz@tor. 
Agricultura este supraintensiv@ în munc@,
dar }i ineficient@, iar suprafa]a agricol@
este excesiv de fragmentat@, ceea ce
constituie un punct slab, dar modern-
izarea acestei agriculturi s-ar transforma
într-o oportunitate.
Rata de absorb]ie a fondurilor europene
este un punc slab. Nici o banc@ din Ro -
mânia nu are un produs de finan]are al
fondurilor europene, de}i sus]in c@ de]in
astfel de produse. Astfel c@ accesul la
finan]are este înc@ destul de dificil.
Nimeni nu controleaz@ în România tehnic
finan]@rile, ci doar din perspectiva finan-
ciar-contabil@. Nimeni nu e interesat s@
vad@ efectele proiectelor, ci vor doar s@
vad@ facturi }i acte doveditoare. 
Repornirea economic@ este o chestiune
de conjunctur@ interna]ional@. Economia
european@ ne va scoate din acest@
situa]ie. Dar calitatea vie]ii în România
depinde mai mult de aceast@ lips@ de
civiliza]ie }i de partea social@ }i chiar
dac@ sunt companii care fac bani în con-
tinuare, acesta nu este un indicator care
ne arat@ cum tr@im. Schimbare va fi
extrem de dificil@, iar din punct de
vedere politic va trece o perioad@ pân@
când lucrurile se vor schimba. Suntem
parte din ceva care o s@ înceap@ s@
func]ioneze }i o s@ ne târasc@ la modul
cel mai propriu în direc]ia cea bun@. 
Motivele pentru care Uniunea European@
a acceptat aderarea României, motivele
sunt tot acolo }i se încadreaz@ la opor-
tunit@]i. A}tept@m momentul în care
economicul se va decupla de politic.
Sper@m ca politicul s@ devin@ tot mai
pu]in relevant }i mai izolat, moment în
care va fi posibil@ schimbarea. Nu avem
motive s@ a}tept@m ca politicul s@ ajute
economicul. Cele mai bune momente au
fost atunci când nu ne-au încurcat, nu
c@ ne-ar fi ajutat.

Analiza SWOT a României
- puncte de vedere -

stud. masterand
Adina-Maria FLE{ER



PREZENT {I PERSPECTIV~ ECONOMIC~ VINERI 28 IANUARIE 20116

urmare din pagina 1
La sfâr}itul secolului al XIX-lea, cei mai
importan]i geostrategi europeni
dezb@teau ce ]ar@ va deveni în 1920
urm@toarea mare putere a lumii. În
unele cercuri, principalele op]iuni erau
Statele Unite }i Argentina, deoarece
ambele ]@ri se bucurau de resurse nat-
urale abundente. Majoritatea elitelor
bitanice angajate în aceast@ dezbatere
au ales Statele Unite, dar mai mul]i
exper]i ai Europei Continentale optau
pentru Argentina ca urm@toarea mare
putere a lumii subliniind puternica
tradi]ie a influen]ei europene de acolo
}i lipsa problemelor rasiale care existau
în Statele Unite. Pe parcursul secolului
al XX-lea au mai existat }i alte predic]ii:
în anii ’50 se considera c@ pân@ la
mijlocul anilor ’70 Uniunea Sovietic@ va
deveni for]a economic@ dominant@. Mai
târziu, în anii ’70, opinia conven]ional@
era c@ Germania va domina lumea; la
sfâr}itul anilor ’80, Japonia era cea care
ava s@ conduc lumea. Astfel ca, potriv-
it gândirii conven]ionale de ast@zi, mul]i
exper]i afirm@ c@ secolul XXI va fi dom-
inat de China. 
Conform unui studiu realizat de banca
britanic@ HSBC, în 2050, PIB-ul Chinei
se preconizeaz@ c@ va  atinge 24.600
miliarde dolari (la valoarea din 2000 a
dolarului). În aceste condi]ii, pentru
mul]i speciali}ti, China reprezint@ un
enorm paradox. Pe de o parte, China
nu are alt@ variant@ decât s@ încerce s@
men]in@ rate de cre}tere ridicate pentru
a elimina poten]iale tensiuni politice }i
sociale, iar pe de alt@ parte, pe m@sur@
ce cre}te rapid, China risc@ s@ devin@
un balon economic }i financiar pericu-
los pentru lume. {i totu}i, China acu-
muleaz@ deja materii prime, în scopul
de a alimenta ma}ina economic@ în
continu@ expansiune. Economia chinez@
a crescut în 2010 cu 10,3&, dup@ un
avans de 9,8& în ultimele trei luni,
conform datelor biroului de statistic@ de
la Beijing, preluat de The Guardian.
Cre}terea economic@ peste a}tept@ri, în
urma c@reia China a devenit oficial cea
de-a doua mare economie a lumii, }i
infla]ia ridicat@ risc@ s@ duc@ la

supraînc@lzirea economiei, atrag aten]ia
economi}tii. Anali}tii aten]ionez@ c@
expansiunea creditelor împinge în sus
infla]ia, aceasta afectând }i produsele
non-alimentare în condi]iile în care
m@surile de temperare a credit@rii au
fost timide. Mul]i dintre anali}ti se tem
c@ galopul de 10& înregistrat anul tre-
cut de economia chinez@ reflect@ un
balon speculativ pe pia]a imobiliar@,
umflat în mare parte cu ajutorul cred-
itelor. Dac@, în situa]ia Chinei, acumu-
larea va continua, atunci va ap@rea o
problem@ major@ atunci când balonul
chinez va exploda, iar China ar putea
deveni o amenin]are defla]ionist@ pen-
tru lume. În scenariul colapsului,
China nu ar avea alt@ variant@ decât
s@ arunce aceste stocuri de materii
prime }i bunuri pe pia]a mondial@ la
pre]uri de dumping.
Un alt element paradoxal al Chinei,
identificat de speciali}tii in globalizare,
const@ în rolul fluxurilor de capital. Pe
de o parte, China are nevoie de
tehnologia lumii industrializate, sub
forma unei infuzii constante de
investi]ii de capital directe, specializate
din str@in@tate, iar pe de alt@ parte
China este un important exportator de
capial, folosindu-}i rezervele b@ncii
centrale (care ast@zi sunt enorme, în

mare parte deoarece Beijingul î}i ]ine
moneda subevaluat@ deliberat) pentru
investi]ii în str@in@tate menite s@-i ofere
avantaj strategic. Un exemplu este
modul cum capitalul bancar chinez ia
cu asalt sectorul bancar european:
Industrial and Commercial Bank of
China inten]ionez@ s@ deschid@ noi fil-
iale în Europa în urm@toarea perioad@,
dublându-}i astfel prezen]a pe pia]a
european@, conform The Wall Street
Journal, citat de Ziarul Financiar.
De asemenea, China a acordat împru-
muturi mai mari, ]@rilor în curs de
dezvoltare, pe parcursul ultimilor doi
ani, decât a acordat Banca Mondial@.
În situa]ia în care China pune aceast@
stare de fapt pe seama satisfacerii
nevoii de materii prime, publica]ia
Financial Times consider@ aceast@
situa]ie unul din semnele dorin]ei
Chinei de expansiune, dornic@ de afir-
mare ca cea mai mare putere econom-
ic@ la nivel mondial. În contul împru-
muturilor acordate, China a semnat
acorduri cu mai multe ]@ri produca-
toare de energie pentru a finan]a
exploatarea petrolului sau a altor
resurse naturale. Rând pe rând, ]@ri
produc@toare de petrol precum Rusia,
Venezuela sau Brazilia au fost nevoite
s@ acorde o serie de beneficii econom-

ice Chinei.
Dup@ ce anul trecut China }i-a ar@tat
disponibilitatea de a finan]a deficitul
bugetar al unor ]@ri europene cu prob-
leme, precum Grecia sau Portugalia,
iat@ c@ la începutul anului 2011 a
ap@rut o }tire în publica]ia spaniol@ El
Pais, citând surse guvernamentale
spaniole, conform c@reia vice-premierul
Chinei a declarat c@ ]ara sa dore}te s@
cumpere de aproximativ }ase miliarde
de euro o parte din datoria public@ a
Spaniei, adic@ o valoare egal@ cu
suportul financiar acordat de c@tre
China celorlate dou@ state europene
(Grecia }i Portugalia) împreun@.
Cu toate acestea, Financial Times relev@
ca unele din aceste credite, beneficiind
de o important@ sus]inere din partea
guvernului chinez, au fost acordate in
condi]ii mai favorabile decât cele ale
B@ncii Mondiale sau ale altor institu]ii
financiare. China dispune de rezerve
valutare de peste 2.500 de miliarde de
dolari }i a ^nceput, din anul 2009, sa
accentueze sprijinul acordat companiilor
de stat, care sunt în c@utare de opor-
tunitati de achizi]ie de active }i materii
prime pe pia]a mondial@.
{i totu}i, provenien]a acestor rezerve
determin@ apari]ia paradoxului men]io nat
mai sus, de care vorbesc speciali}tii.

Astfel, conform declara]iilor unui parla-
mentar chinez, autorit@]ile locale din
China au datorii cumulate de mii de
miliarde de dolari, pe care le-au ascuns
folosind vehicule investitionale pentru
împrumuturi. "Valoarea mare a datoriilor
pe care autorit@]ile locale le-au contrac-
tat la sfâr}itul lui 2008 pentru a atenua
impactul crizei financiare globale va
deveni o povar@ grea pentru dezvoltarea
noastr@ de acum înainte", a declarat Yin,
care este membru al comisiei pentru
finan]e }i afaceri economice în
Parlamentul Chinei. Autorit@]ilor locale
chineze li se interzice prin lege s@ ia
imprumuturi directe. A}a c@ pentru a
pl@ti planurile lor ambi]ioase de dez-
voltare pentru ora}ele de provincie, au
^nfiin]at vehiculele de investi]ii care s@ ia
împrumuturi bancare garantate prin
active, de obicei, terenuri sau garan]ii
guvernamentale. Trebuie subliniat, astfel,
riscul ridicat de neplat@, cauzat de fap-
tul c@ autorit@]ile locale au pu]ine
resurse financiare. În aceste condi]ii,
aceste datorii ar putea frâna avântul
economic al Chinei în momentul în care
vor ajuge la maturitate, ceea ce va pune
sub semnul întreb@rii dac@ este China
marea putere mondial@ sau este doar
un balon speculativ, a}a cum consider@
mul]i economi}ti.
De}i performan]ele economice au fost
mai mult decât impresionante, cu o rat@
de cre}tere anual@ de 10&, conducerea
Partidului Comunist se confrunt@ totu}i
cu o provocare enorm@: integrarea în
for]a de munc@ a oamenilor din
provinciile îndep@rtate de coast@.
David Smick consider@ c@ un succes al
Chinei va aduce beneficii enorme
economiei mondiale. O economie asiat-
ic@ în cre}tere accelerat@, care cump@r@
cantit@]i tot mai mari de exporturi
americane, este unul dintre cele mai
eficiente mijloace de reducere a enor-
mului deficit de cont curent american. 
În ciuda unor neajunsuri, China a
devenit o putere economic@ global@ de
mare calibru, dar cu conducere
îndoielnic@. Beneficiaz@ de rezervele
foarte mari ale b@ncii centrale, de
peste 2.500 de miliarde de dolari (mai
mari decât ale oric@rei ]@ri din lume).
Începând cu 1980, peste o sut@ de
milioane de chinezi s-au mutat din
mediul rural la ora}, în c@utarea ver-
siunii chineze a visului american. În
ceea ce prive}te evolu]ia viitoare nu se
poate spune c@ este sigur c@ econo-
mia chinez@ va respecta scenariul
actual, existând chiar voci pesimiste în
acest sens, ceea ce poate determina
pe viitor o explozie a balonului chinez
cu efecte nefaste pentru restul lumii.

Paradoxala expansiune economic@ 
a Chinei

asistent univ. drd. Alin. OPREANA

La sfâr}itul anului trecut – din p@cate,
noi am aflat abia acum – s-a stins din
via]@, dup@ o grea suferin]@, prof. univ.
dr. Ivanciu Nicolae V@leanu, dasc@l
prstigios al ASE Bucure}ti cu o activi-
tate didactic@ }i }tiin]ific@ foarte bogat@
}i care a format în decursul anilor
câteva zeci de doctori în economie,
mai mul]i dintre ei, în prezent, la rân-
dul lor, conduc@tori de doctorat.
S-a n@scut în februarie 1927, în
comu na Borcea, jude]ul C@l@ra}i unde
a absolvit }i Liceul Comer cial. A
absolvit ASE Bucure}ti în 1953 luân-
du-}i titlul de „doctor în economie” în
1956, la Univer sita tea „M.V. Lomo -
nosov” din Mos cova. De atunci a
lucrat aproape neîntrerupt la ASE

Bucure}ti, Catedra de Economie
Politic@, Catedra de Istoria Gândirii
Economice }i Catedra de Doctrine
Economice Contemporane. A realizat
primul manual de „Istoria doctrinelor
eco nomice universale. Istoria doc-
trinelor economice româ ne }ti”. În
1978, va fi distins cu premiul „P.S.
Aurelian” al Academiei Române. A
sprijint sensibil tineretul, munca sa,
promovarea sa, dorin]a de afirmare,
de nou. Are o contribu]ie de seam@ la
valorificarea tradi]iilor g$ndirii eco-
nomice rom$ne}ti }i universale. În
str@i n@ tate a conferen]iat }i a ]inut
prelegeri în Polonia, Repu blica
Moldova, Siria, Fran]a, Ungaria.
În 1992, a devenit deputat, pre}e dinte

al Comisiei de Politic@ Extern@ a
Came rei Deputa]ilor, membru al Dele -
ga]iei Române la Adunarea parlamen-
tar@ a Consiliului Europei, fiind ales,
deopotriv@, vice pre}edinte al Adun@rii
Parlamentare a Cooper@rii Economice
a M@rii Negre }i trezorier (1993 –
1996). În noiembrie 1996 a fost
acreditat ambasador în Ame rica
Central@, nu mult timp apoi retr@ -
gându-se din via]a politic@. A fost
membru al Comisiei de Istorie Eco -
nomic@ }i de Istoria Gândirii Eco -
nomice de pe lâng@ sec]iunea de pro-
fil a Academiei Române.
A l@sat urma}ilor un num@r impor-
tant de lucr@ri }i studii de valoare,
mai ales din domeniile de specializare.

Cu un prilej aniversar al Catedrei de
Econo mie Politic@ de la ASE Bucu -
re}ti, mult regretatul academician prof.
univ. dr. doc. N.N. Constan tinescu for-
mula urm@ toarea apreciere: „Activi -
tatea îndelungat@ }i laborioas@ ce o
realiza]i în calitate de profesor }i om
de }tiin]@ de renume în înv@]@mântul
superior româ nesc }i în }tiin]ele eco-
nomice... constituie un frumos exem-
plu de savant ce }i-a consacrat întrea-
ga via]@ }i competen]@ for m@rii }i
educ@rii nume roaselor genera]ii de
economi}ti }i doc tori în }tiin]@”. Era,
^n aceste cuvinte, chintesen]a vie]ii
profesorului Ivanciu Nicolae V@leanu.
Dumnezeu s@-l odihneasc@.

Dan Popescu

In Memoriam

Vedere din Hong Kong
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Ideologia globaliz@rii neoli berale
a fost pe creasta valului din primii
ani ai deceniului al optulea al se -
colului trecut. De fapt, nu era o idee
nou@ în istoria sistemului mo dern al
lumii, de}i a pretins c@ este a}a. Mai
degrab@, era foarte veche ideea c@
guvernele lumii ar trebui s@ se dea
la o parte din calea întreprinderilor
mari }i eficiente, în încercarea lor de
a domina pia]a mondial@. Prima
implica]ie politic@ era aceea c@ toate
guvernele ar trebui s@ le permit@
acestor corpora]ii s@ treac@ în mod
liber fiecare frontier@ cu m@rfurile }i
cu capitalul lor. A doua implica]ie
politic@ era aceea c@ toate guvernele
ar trebuie s@ renun]e la orice rol ca
proprietari ai acestor companii pro-
duc@toare, privatizând tot ceea ce au.
Cea de-a treia implica]ie politic@
const@ în faptul c@ toate guvernele ar
trebui s@ reduc@ sau chiar s@ eli mine
orice fel de securitate social@. 

Ca }i alternativ@ la ideile care
circulau în cele mai multe ]@ri din
lume, }i anume, c@ economiile tre-
buie s@ fie mixte (stat plus între-
prinderi private), c@ guvernele ar tre-
bui s@-}i protejeze cet@]enii de agre-
siunile corpora]iilor str@ine cvasi-
monopoliste }i c@ guvernele ar tre-
bui s@ încerce s@ egalizeze }ansele
în via]@ prin transferarea beneficiilor
c@tre reziden]ii lor mai pu]in înst@ri]i

(în special educa]ie, s@n@tate }i garan -
tare a vie]ii }i a nivelurilor de venit),
se cere, printre altele, taxarea rezi-
den]ilor înst@ri]i }i a întreprinderilor
corporatiste. 

Contraofensiva neoliberal@ a fost
condus@ de guvernele de dreapta ale
Statelor Unite }i ale Marii Britanii
(Reagan }i Thatcher), la care se
adaug@ cele dou@ mari agen]ii finan-
ciare interguvernamentale – Fondul
Monetar Interna]ional }i Banca Mon -
dial@ }i ceea ce a început s@ se
numeasc@ Washington Consensus.
Sloganul acestei coali]ii politice glo -
bale a fost numit  TINA, ceea ce în -
seamn@: There is No Alternative.
Inten]ia era s@ comunice tuturor
guvernelor c@ trebuie s@ se alinieze cu
recomand@rile politice sau vor fi
pedepsite prin cre}tere redus@ }i cu
refuzul asisten]ei interna]ionale în

cazul confrunt@rii cu vreo dificultate.
Programul globaliz@rii neoliberale a
folosit stagnarea mondial@ a profitului.
Iar Washington Consensus a promis
mari cre}teri economice tu turor }i o
ie}ire din aceast@ stag nare a profitului
global. Din punct de vedere politic,
sus]in@torii globaliz@rii neoliberale au
avut un foarte mare succes. Guvern
dup@ guvern a înce put s@ privatizeze
industriile, }i-a deschis frontierele la
tranzac]iile co merciale }i financiare }i
a redus protec]ia social@. Cea mai
dramatic@ consecin]@ vizibil@ a fost
c@derea regimurilor comuniste în
Europa de Est }i Central@ }i a fostei
Uniuni Sovietice, c@rora li se adaug@
adop tarea unei politici deschise fa]@
de pia]@ de c@tre China înc@ socialist@
dup@ nume.
Singura problem@ cu acest succes
politic este c@ nu s-a întâlnit cu suc-

cesul economic. Mondializarea s-a
desf@}urat mult mai rapid în do -
meniul economic decât în cel politic
}i cel al mentalit@]ilor. Stagnarea
profitului în întreprinderile industriale
din toat@ lumea continu@. Cre}terea
pie ]elor de m@rfuri de peste tot nu
s-a bazat pe profituri productive, ci
pe manipul@ri financiare speculative.
Distribu]ia venitului peste tot în lume
a devenit intens asimetric@.  

Deziluzionarea în raport cu glo-
ria unei “pie]e” f@r@ restric]ii a
început s@ apar@ la începutul anilor
’90. Pu tea fi observat@ în multe eve -
nimente: întoarcerea la putere a
guvernelor cu programe de protec]ie
social@, reapari]ia vocilor care cer
politici protec]ioniste guvernamenta -
le, în special din partea sindicatelor
}i a organiza]iilor muncitorilor rurali.
Econo mistul Joseph Stiglitz sus]ine:

”Ceea ce este frapant în ceea ce
prive}te mondializarea este ecartul
creat între promisiunile sale }i
realit@]ile pe care le-a dezvoltat.” 
Mondializarea, în desf@}urarea sa, nu
este perceput@ în toat@ lumea }i de
to]i la fel. Nu toate ]@rile se bucurau
de avantajele fenomenului de glob-
alizare. Aceasta este asociat@  }i cu
tendinta de aplatizare, de }ter gere
treptat@ a obiceiurilor, a tradi]iei, aso-
ciat@ chiar cu pierderea identit@]ii
na]ionale. Mondializarea continu@ s@
adânceasc@ decalajele în dezvoltare
ale lumii, sedimenteaz@ inegalit@]ile
dintre ”boga]i” }i ”s@raci”, afecteaz@
mediul ambiant pân@ la punerea în
pericol a umanit@]ii. Acestea sunt
efectele unei pie]e libere mondiali -
zate. Mondializarea a generat foarte
mul]i perdan]i }i doar pu]ini câ}ti -
g@tori. Realitatea a eviden]iat ”con-
curen]a tuturor împotriva tuturor”.
[@rile dezvoltate se str@duiesc s-o
impun@, s@-i cunoasc@ }i s@-i uti-
lizeze poten]ialul de eficien]@ în
favoarea lor. [@rile emergente }i mai
ales cele în dezvoltare vor s@-}i dez-
volte economiile }i s@ atrag@ mondia-
lizarea pe ]@râmurile lor pentru a
reu}i în tentativa lor. Dar faptul c@
modul în care se realizeaz@ mondia -
lizarea are }i efecte nefavorabile
asupra multor economii, c@ afecteaz@
negativ mediul, c@ în ]@rile mai pu]in
dezvoltate nu-}i produce efectul be -
nefic a}teptat }i genereaz@ adesea
dificult@]i mari, c@ distribuirea eficie n -
]ei pe care o genereaz@ este extrem
de contestat@, a creat o mi}care ad -
vers@ care încearc@ sa-i reuneasc@ pe
to]i nemul]umi]ii. În partea defavori -
zat@ a lumii s-au reaprins mai vechi
nemul]umiri }i s-au n@scut aspira]ii
de corectare a inegalit@]ilor }i ine-
chit@]ilor, printr-un proiect co mun de
revendic@ri }i mijloace de ac]iune.

(va urma)

Altermondializarea (I) 
- con]inut, unele semnifica]ii -

stud. masterand
Adina-Maria FLE{ER

Dar o glum@ cinic@, evocând celebrul
banc în care doctorul spune familie
pacientului c@ are dou@ ve}ti, una buna
}i una rea: opera]ia a reu}it, pacientul
a murit. Mai în glum@, mai în serios,
cam a}a arat@ economia româneasc@
dup@ „reforma” propus@ de guvernul
Boc. Desigur, economia nu are cum s@
moar@ iar pe termen lung cre}terea va
ap@rea. {i pentru a r@mâne în acela}i
spirit u}or macabru evocat de Franks,
dac@ cre}terea apare pe termenu lung
nici nu mai conteaz@, pentru c@ a}a,
cum spunea Keynes într-o fraz@ prea
des citat@, dar prea corect@ , „pe ter-
men lung suntem cu to]ii mor]i”.  De
fapt, începând cu a doua jum@tate a
anului trecut, fiecare trimestru care
trece }i este de sc@dere economic@
înseamn@ un dezastru pe care nu ni-l
putem permite tocmai pentru c@
înseamn@ bani r@t@ci]i, falimente, joburi
pierdute }i mult@,mult@ suferin]@. Mai
mult, dac@ tot chinul indus de
reformele structurale – unele necesare,
indiscutabil – nu se traduce prin
apari]ia cre}terii economice sustenabile,
e inutil. În fond, întregul program al
Fondului Monetar trebuia s@
preg@teasc@ economia pentru cre}tere
s@n@toas@. Trebuia s@ asaneze sectorul

public pentru a nu mai devaliza econo-
mia de resurse. Trebuia s@ permit@
economiei s@ respire }i s@ o fereasc@
de }ocuri }i crize suplimentare. Nu
facem acum bilan]ul acordului de}i din
aceast@ perspectiv@ este justificabil@ o
doz@ de pesimism în leg@tur@ cu
bilan]ul acordului. E drept, au ap@rut
noi obiective pe parcursul desf@}ur@rii
lui care ]inea cont de crizele de par-
curs (bugetare, fiscale ba chiar mon-
etare) dar scopul de fond, al relans@rii
economice, pare ratat. Mai e un
trimestru pentru a puncta m@car formal
apari]ia cre}terii chiar la finalul acordu-
lui, dar întârzierea este oricum un fapt
care nu mai mir@ pe nimeni.
Decât pe Jeffrey Franks. Dar tocmai
aceast@ mirare, surpinde. Mare majori-
tate din condi]ionalit@]ile împlinite pe
care s-a bazat de-a lungul timpului
acordul cu FMI nu avea implica]ii asur-
pa cre}terii economice: nici rea}ezarea
salariilor, nici p@strarea deficitului, nici
pensiile. Sunt dou@ excep]ii semnifica-
tive. Prima viza arieratele. Tocmai
împlinirea acestei condi]ionalit@]i ar fi
putut sus]ine economia. Nu s-a împlin-
it niciodat@, iar toleran]a ar@tat@ practic
pentru neîmplinerea acestui criteriu îi
face p@rta}i la nereu}ita pe care o
reprezint@ cre}terea economic@. Atunci
când condi]ionalit@]ile nu vizeaz@

cre}terea economic@, devine tot mai
clar c@ guvernul nu se preocup@ de
acest lucru. Ele, condi]ionalit@]ile de
aceast@ natur@, puteau ap@rea. O sum@
fix@ pentru cheltuile de capital ,a}a
cum s-a întâmplat cu chelutielile salar-
iale,  putea fi impus@ de la bun început
în acord. Guvernul ar fi trebuit atunci
s@ cheltuieasc@ ace}ti bani cu aceea}i
tenacitate cu care a }tiut s@ taie salarii
în sectorul public. Privatiz@ri }i eficien-
tiz@ri de întreprinderi publice, din nou,
puteau fi impuse, f@r@ s@ se ]in@ cont
de oprobiul public la care a ajuns pri-
vatizarea (acest lucru nici nu ar fi con-
tat de vreme ce toate celelalte m@suri
au avut aceea}i reac]ie public@ }i a fost
total ignorat@ de guvern). FMI va încer-
ca s@-}i justifice programul prin una
din m@surile pentru care a lucrat cel
mai mult }i care cel pu]in teoretic ar
fi putut sprijini economia: acordul de la
Viena, confirmat la Bruxelles prin care
b@ncile str@ine }i-au p@strat 95& din
expunerile pe România. Mecanismul a
fost complicat pentru c@ b@ncile nu
mai puteau aduce bani de acas@. În
consecin]@, banii Fondului, ajun}i în
trezoreria BNR, au permis reducerea
rezervelor minime obligatorii, ceea ce a
permis b@ncilor s@ aib@ sume disponi-
bile. Din p@cate cercul s-a închis prost.
Cum statul a fost mereu într-o foame

nebun@ de bani (peste 1 mld de euro
împrumuta]i lunar de pe pia]a intern@)
suma s-a scurs spre stat nu pe credite
mai eficiente economic. Desigur, nici nu
a existat o cerere solvabil@ pentru cred-
ite, dar dac@ statul nu ar fi fost clientul
ideal atât de activ, b@ncile ar fi trebuit
s@-}i asume riscuri }i s@ crediteze totu}i
mai mult. Am fi adus riscul în b@nci dar
monitorizate atent, pericolul acestui

demers s-ar fi limitat. Dar am fi împins
}i mai mul]i bani într-o economie sub-
capitalizat@ care nu prea are ce motoare
s@ mai a}tepte pentru cre}terea mult
visat@. A}a cum arat@ lucrurile acum,
cre}terea poate veni doar ca fenoment
natural. Are aceea}i lips@ de determinare
ca un fenomen meteorologic. A}a c@
dac@ avem noroc, plou@. Sau cre}tem.
Oricum, opera]ia a reu}it….

Opera]ia a reu}it, pacientul e mort
Dan SUCIU
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O bun@ perioad@, dup@ prima
vizit@ la Las Vegas pe care am f@cut-
o în toamna anului 1993, memoria
mea vizual@ a fost marcat@ de
incredibilul spectacol de lumini mul-
ticolore poten]ate de o mi}care fre-
netic@ non-stop, f@r@ asem@nare în
lume pe care cuvintele mele oricât
de me}te}ugit a} încerca s@ le com-
bin,  nu o pot restitui dec$t în parte.
Imagina]ia mea de pictor a fost inci-
tat@ pân@ la cote de nedescris.

Pentru a putea în]elege „feno -
menul” Las Vegas,(c@ci Las Vegasul
este un fenonen unic, în felul lui, pe
planet@)  mi-am propus, ca pân@ la
urm@toarea vizit@, s@ m@ documentez
despre cele mai importante date

referitoare la trecutul istoric al lo -
calit@]ii }i al statului Nevada, la ceea
ce înseamn@ turismul în accep]ia
american@, la resursele de finan]are
pentru dezvoltarea unei mega afaceri
profitabile, probleme de management
turistic }i cultural, de psihologia indi-
vidului, a grupului sau a unei colec-
tivit@]i, pân@ la ce cot@ se ridic@ fan-
tezia omeneasc@, despre curaj,
despre gândirea pozitiv@, }i înc@
multe altele pe care mintea mea
obi}nuit@ cu „minunile societ@]i mul-
tilateral dezvoltate”, de la acea vre -
me, nu le prea în]elegea.

Am vizitat mai multe centre de
turism din Dow Town-ul Los Ange -
les-ului, cu programe speciale desti-
nate Las Vegas-ului de unde am luat
materiale documentare (pliante, bro -
}uri de publicitate, h@r]i,) 
Prima etap@ a document@rii mele s-
a m@rginit la elemente de istorie.
Din cele mai multe surse am dedus
c@ majoritatea c@ut@torilor de aur din
întraga Americ@, din secolele al 18-

lea }i al 19-lea, care aveau ca ]int@
final@ z@c@mintele aurifere din Cal -
ifornia, trebuiau s@ traverseze aridul
}i neprimitorul de}ert Mojave care
solicita un efort supraomenesc, din
cauza c@ldurii excesive (45-50 se
grade Celsius la umbr@) }i a lipsei
de ap@ potabil@. În mijlocul de}er -
tului, un izvor de ap@ natural@ a
creat o oaz@ de verdea]@ , ca un dar
dumnezeiesc, pe locul c@reia s-a
construit Las Vegas-ul de ast@zi.
Acest loc a fost decopetit de amer-
icanul Jedediah Smith care a
^ntocmit h@r]i }i planuri topografice.
Rafael Rivera a descoperit izvoarele
arteziene de pe valea Las Vegasului.
Primul care a pus bazele unei
a}ez@ri a fost savantul explorator
John C. Fremont.

Dezvoltarea rapid@ a Las Vegas-
ului a fost determinat@ de constru-
irea Hidrocentralei Hoower,(finalizare
în 1935)  de pe râul Colorado, care
la acea vreme reprezenta o mare
realizare economic@ pentru economia

american@ dar }i o premier@ tehno-
logic@ de înalt@ performan]@. Aceast@
uria}@ lucrare a angrenat importante
sume financiare dar }i un mare
num@r de for]e de munc@. A con-
tribuit la o dezvoltare f@r@ precedent
a turismului. Foarte mult@ lume din
America dar }i de pe celelalte conti-
nente doreau s@ vad@ }i s@ cunoasc@
marea realizare: Barajul Hoower, cu
toate frumuse]ile înconjur@toare. Cei
ce au conceput ca oaza de verdea]@
din mijlocul unui de}ert s@ devin@ o
oaz@ de distrac]ie, de lumin@, lux }i
câ}tig, s-au bazat pe o component@
definitorie a spiritului american:
aceea de competi]ie.

Americanii sunt într-o perma-
nent@  competi]ie cu toat@ lumea dar
în primul rând cu ei în}i}i. Pentru a
dep@}i pe cei din jur (dup@ p@rerea
lor) nu este un lucru prea compli-
cat. Este suficient s@ cuno}ti bine
ceea ce a f@cut cel de lâng@ tine }i
dac@ realizezi ceva în plus l-ai
dep@}it. Mai greu este îns@ s@ te

autodep@}e}ti. America a creat posi-
bilit@]i ca s@ se autodep@}easc@. Las
Vegasul este o demonstra]ie în acest
sens pentru to]i care-l v@d.

Istoria acestui foarte tân@r mare
ora}, cu tot ce ascunde în spatele
luminilor, a fastului, luxului, a zâm-
betului, }i are, har domnului ce s@
ascund@!, dac@ se va încumeta
cineva s@ o scrie, cuprinde în
momentele ei de mare tensiune,
valori incomensurabile ale devenirii
fiin]ei umane.

Dac@ în 1941 erau doar c$teva
cazinouri printre care amintesc pe:
El Rancho-Vegas Hotel, Last Fron -
tier, Thunderbird, Club Bingo }i cele-
brul Flamingo Hotel, acum  dup@
70 de ani, sunt peste 1000 de
super hoteluri- cazinouri capabile
s@ potat@ asigura unui num@r de
peste 30 de milioane de turi}ti
anual cele mai extravagante
condi]ii de distrac]ie, într-o imens@
gam@ de produse turistice pentru
toate gusturile }i pungile.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~

Despre America - Însemn@rile unui pictor. Las-Vegas II

30 ianuarie 2011: asasinarea lui Mahatma Gandhi,
figur@ legendar@ pe drumul dob$ndirii independen]ei
de c@tre India, omor$t de c@tre un extremist hindus
care ^i repro}a promovarea nonviolen]ei active.

Cazinoul Flamingo - Las Vegas 


