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Nici nu a apucat Ro-
mânia să savureze mo -
mentul fericit de bilanŃ
al trimestrului trei pro -
vocat de creşterea eco-
nomică şi ştirile proaste
au reînceput să se adu -
ne. Nu a apucat pentru
că în bună măsură creş -
terea anuală de 4,4% şi
de 1,9 % trimestrială a
fost neaşteptată. De

bună seamă creşterea era aşteptată. Agricul -
tura a dat se pare rezultate superbune. 
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„Nu este ruşinos că fa -
naticii sunt zeloşi iar
înŃelepŃii, nu?

Voltaire
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Criza datoriilor suverane parcă
ne-a furat minŃile. Şi nu numai
pentru că, în Europa, cad capete
de politicieni şi guverne întregi
din pricina ei, ci pentru că a
ajuns să ne obsedeze pe toŃi, de
la mic la mare, de la sărac la
bogat într-un asemenea hal, încât
nu mai servim, dimineaŃa, la prânz
şi cină, decât deficite şi falimente
pe pâine. După ştiinŃa mea, de
pildă, Sebastian Lăzăroiu, ex-

consilier prezidenŃial, ex-ministru, ex-specialist în sonda-
je publice, este de formaŃie profesională sociolog. Ei
bine, nu, el a devenit între timp şi comentator econo -
mic, doctor în echilibre bugetare, alimentând obsesiile
românilor în materie de datorii externe şi interne cu teo-
ria savantă a deficitului zero. Adică, se osteneşte dom-
nia sa să ne explice, de prin colŃuri de ziare, de ce s-
a prăbuşit Grecia, de ce se închină primejdios, aseme-
nea Turnului din Pisa, economia Italiei, de ce trebuie să
strângă cureaua până la sufocare România. De ce?
Evident, pentru că nu au deficit zero. 

Inventatorul Albei ca Z@pada
din politica româneasc@, dixit:
Ce se taie, nu se fluier@!

PUNCTUL
PE EUROPA

continuare ^n pag. 3

O instituŃie care se ocupă cu cercetarea situa Ńiei
financiare mondiale, UBS Wealth Mana gement Re -
search, a scris pe site-ul propriu că falimentul elen
este inevitabil şi că va avea loc în următoarele luni.
Încă nu se ştie dacă va putea fi evitată expansi-
unea crizei extreme din Grecia şi în alte Ńări. Este
posibil ca fali mentul elen să se reverse cu grave
implicaŃii internaŃionale, chiar se apreciază că
această criză economică va fi Ńinută sub control,
însă cu mari costuri politice şi financiare. Zona
euro, probabil, va stagna anul viitor, iar pe lângă
Grecia, Spania, Portugalia, şi alte Ńări pot fi ame -
ninŃate grav de recesiune.

Obiectiv, cred că nu se mai poate studia economia ca domeniu sepa-
rat, ar fi o pierdere de resurse. Economia actuală ar trebui legată de
inginerie, sociologie, de biologie, de antropologie, fizică, totul corelat cu o
doză mare de istorie. 

Economia mondială
a intrat în actuala criză
economico-financiară
după o lungă perioa dă
de creştere economică
ale cărei motoare pă -
reau de neoprit, creş -
tere văzută adesea ca
şi consecinŃă a proce-
sului de generalizare a
regulilor econo miei de

piaŃă la nivel global. Pro-
movată de statele bogate ale lumii şi de insti-
tuŃiile financiare internaŃionale, economia de tip
liberal, bazată pe minima intervenŃie a statului
în economie a fost paradigma dominantă, a
ultimilor 20 de ani, general acceptată şi la care
s-a făcut adesea referire ca parte a „Consen -
sului de la Washington”.

22 noiembrie 1963. Asasinarea, la Dallas, 
a preşedintelui american J. F. Kennedy...

Seism în economie
- Certitudini }i incertitudini -

Statul 
asisten]ial
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Vedere din Roma

Prof.univ.dr. Liviu
MIHĂESCU

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Emil DAVID

Dan SUCIU

Criza economic@ }i
„Consensul de la Washington”. 
- O nou@ viziune asupra dezvolt@rii globale -
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dr. SilviaM~RGINEAN

Casa lui Constantin Noica - PăltinişJohn Williamson

Un trimestru bun
deschide un an prost
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Ispitirea 
lui Noica

std. master. C@t@lina-Larisa TOMA, ULBS
std. master. Sonia VINTIL~, ULBS pag. 6

Considera]ii }i interpret@ri
în ceea ce prive}te

na]ionalizarea b@ncilor
( câteva elemente pe marginea studiului
cu acela}i nume a domnului Dan Suciu)

Milton Friedman J. M. Keynes

Legea cadru a asistenŃei so -
ciale a fost votată pe articole in
Parlament, după multe amânări,
şi va fi până la urmă aprobată,
probabil, cu voturile actualei
majorităŃi de la guvernare. Pro -
iectul de lege a fost intens pro-
movat de Putere şi intens con-
testat de către OpoziŃie, fiecare
dintre părŃi aducând argumente

pentru poziŃia politică pe care o
susŃin. 

Această lege cadru a asis-
tenŃei sociale ar urma „să facă ordine în sistem”, clari -
ficând, unificând şi reducând numărul de prestaŃii
sociale şi valoarea lor. 

prof. dr. Eugen
IORD~NESCU

continuare ^n pag. 2
Sediul Ministerului Muncii
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Promotorii legii, reprezentanŃi ai

arcului guvernamental, propun o re -
ducere drastică a ajutoarelor şi pres -
taŃiilor sociale, justificând cu date pre -
cum: aproape 8.000.000 de români
primesc una sau mai multe prestaŃii
sociale finanŃate de către Ministerul
Muncii, 1.800.000 de români cu
vârsta între 15 şi 65 de ani trăiesc
exclusiv din ajutoare, 1.200.000 de
români trăiesc din venituri compuse
jumătate din ajutoare şi jumătate din
alte surse, Statul cheltuind anual
cam 2 miliarde de Euro pentru aces-
te prestaŃii. La televiziuni au fost
prezentate cazuri elocvente de abu -
zuri, mai ales în ceea ce priveşte
certificatele de handicap sau pen-
sionările pe caz de boală şi chiar
Preşedintele României a cerut în
repetate rânduri ca „pomenile” de la
Stat să înceteze, iar România să
treacă printr-un proces de reformă şi
să înceteze să mai fie un stat asis-
tenŃial. Astfel de măsuri de reformă
a sistemului sunt de asemenea sus -
Ńinute invocând criza şi lipsa resur -
selor financiare pentru plata lor. Pro -
motorii legii cred că asistenŃa/ pro-
tecŃia/securitatea socială pe care stat-
ul român le asigură astăzi sunt exa -
gerate şi au creat o adevărată cate-
gorie socială de „pomanagii”, care în
loc să muncească, trăiesc din aju-
toare. Nota de fundamentare a legii
pretinde că legislaŃia în vigoare este
stufoasă şi nu ajută la ieşirea din
sărăcie a celor vizaŃi, dar asigură în
schimb accesul bogaŃilor la sistemul
de asistenŃă socială. Un invocat stu -
diu al Institutului NaŃional de Sta -
tistică, pe care din păcate nu am
reuşit să-l găsesc după îndelungi
căutări, ar arăta chiar că 40% dintre
cei mai bogaŃi români ar încasa 7%
din totalul alocaŃiilor pentru Venitul
Minim Garantat şi 5% din totalul aju-
toarelor de incălzire.

OpoziŃia contestă proiectul invo -
când principii sociale, de solidaritate
şi coeziune, susŃinând că una dintre
funcŃiile fundamentale ale unui stat
este cea de redistribuŃie, pe baza
căreia trebuie să asigure o cât mai
bună protecŃie a cetăŃenilor săi. Mai
mult, în situaŃia de criză acută şi de
sistem pe care România o traver -
sează, costurile crizei ar trebui, spun
ei, raŃional distribuite, în aşa fel încât
să nu afecteze mai degrabă populaŃia
cu venituri mai mici.

Miza politică în acest caz este
clară şi se referă la atragerea sau
menŃinerea electoratului, în perspec-
tiva alegerilor de anul viitor, cel pu -
Ńin. ExistenŃa a cât mai multe pres -
taŃii „de dat” ar putea fi un factor
important de decizie în cadrul sis-
temlui electoral, mai ales în comune
şi micile oraşe. Cel puŃin unele ad -
ministraŃii teritoriale locale folosesc
prestaŃiile sociale ca pe o formă de
fidelizare a electoratului, în mod ge -
neral în favoarea primarului şi a par-
tidului din care acesta provine. De
aceea, poate că disputa putere-opozi -
Ńie în cazul acestei legi este mai acu -
tă, fiind vorba nu doar de natura şi
mărimea prestaŃiilor acordate, ci şi de
sursa de finanŃare şi decidentul care
le instituie şi apoi le acordă. Puterea
pare a prefera un sistem puternic
centralizat (nimic nou aici, în ultimii
ani fiind evident un proces de accen-
tuare a centralismului în Statul ro -
mân, deja cotat ca fiind unul dintre

cele mai centralizate sisteme din Uniu-
nea Europeană), iar opoziŃia preferă
mai degraabă un sistem local.

Disputele prezentate mai sus în
mod sintetic sunt evident dispute de
natură politică, însă nu pot fi igno-
rate, tocmai pentru că natura lor po -
litică va determina politicile publice
în acest domeniu, cu impact major
asupra sistemului social şi economic
din România.

Depăşind discuŃia partinică, trebuie
să spunem câteva lucruri despre Ro -
mânia şi sistemul său de protecŃie/
securitate/asistenŃă socială. În primul
rând, România este departe de a fi
un stat asistenŃial, din punct de ve -
dere al ponderii din PIB acordată
acestui tip de prestaŃii Ńara noastră
disputând ultimul loc din Uniune cu
Bulgaria. Dacă suntem sau nu un
astfel de stat e greu de stabilit după
alte criterii, pentru că până la urmă
contează sumele totale din PIB care
sunt distribuite românilor sub formă
de diferite prestaŃii, şi nu alte cifre.
E mai puŃin important, de exemplu,
că avem 1.000.000 de asistaŃi social,
dacă în medie fiecare primeşte câte
zece lei, pentru că ştim, tot de exem -
plu, că avem câteva mii de pensii ale
magistraŃilor şi asta cheltuie sume
exorbitante, dacă pensia medie este
în jurul a 10.000 de lei. Din acest
punct de vedere, deci, orice pretenŃie
referitoare la statutul de stat asisten -
Ńial (stat social?) este complet nejus-
tificată. Nivelul de securitate/pro -
tecŃie/asistenŃă socială în România
este printre cele mai reduse din
Europa. Putem vedea asta nu numai
în legătură cu banii, ci şi cu struc-
tura de servicii sociale în general.
Cea mai mare parte a serviciilor con-
crete de asistenŃă sau îngrijire so -
cială sunt realizate de către organi-
zaŃii neguvernamentale, reŃeaua de
servicii concrete a statului român
fiind săracă şi ineficientă. Cofinan -

Ńarea asigurată de către Ministerul
Muncii pentru servicii prestate de că -
tre organizaŃii neguvernamentale are va-
lori aflate între simbolic şi obraznic. 

În al doilea rând, trebuie spus că
birocraŃia pusă pe picioare de stat la
toate nivelele este aproape complet
ineficientă, acordarea sau neacor-
darea de prestaŃii sociale devenind în
unele cazuri o afacere profitabilă
pentru funcŃionari. Avem multe tipuri
de prestaŃii sociale, încurcate, inefi-
ciente, suprapuse şi aproape neges-
tionate de către stat, însă toate func -
Ńionează în baza unor legi votate de
către aceiaşi care le contestă acum.
Unele prestaŃii sunt acordate inco  -
rect, însă această situaŃie ar trebui
remediată prin construirea unui sis-
tem de acordare şi supraveghere mai
bun şi nu prin anularea acelei pres -
taŃii. Mai multă ordine în sistem şi
supravegherea reală a prestaŃiilor este
o sarcină a statului, de care acum
pare să scape: dacă sunt fraude, nu
mai acordăm prestaŃiile şi scăpăm de
o grijă.

ExistenŃa presupus reală a 1.800.000
de români care trăiesc exclusiv din
prestaŃii sociale ne dă o estimare cu -
tremurătoare a nivelului sărăciei ex -
treme în România. Cea mai simplă
soluŃie, care pare a fi preferată acum
de guvernanŃi, este aceea de a-i tri -
mite la muncă. Desigur, ca principiu
de acŃiune socială, promovarea acti -
vismului social este calea cea bună.
Insă de la dorinŃă la putinŃă e o cale
lungă. Să ne imaginăm doar că, prin
minune, a doua zi după aprobarea
legii, cei 1.800.000 de români devin
activi şi năvălesc la AgenŃiile de Şo -
maj, căutând locuri de muncă. Noua
lege, care nu le mai dă „pomană” nu
le creşte însă nivelul de angajabili-
tate! Locurile de muncă nu apar
peste noapte – aşa cum pretind
guvernanŃii de obicei, indiferent din
ce partid provin, exemplul ultim fiind
minunea prin care aprobarea Codului

Muncii a creat locuri noi de muncă
– şi în orice economie crearea de
locuri de muncă necesită politici
economice foarte serioase, care la
noi lipsesc cu desăvârşire. Mai mult,
majoritatea celor 1.800.000 de ro -
mâni nu au calificare sau au un nivel
redus de calificare, trăiesc în comu-
nităŃi rurale, unele izolate, o parte
sunt chiar analfabeŃi, iar capacitatea
de absorbŃie a pieŃei forŃei de muncă
pentru chiar 10% dintre ei este com-
plet inexistentă. Pentru aceste per-
soane este nevoie de cheltuieli supli-
mentare pentru a-i readuce în activi -
tate economică şi socială, cheltuieli
care să combine intervenŃia pasivă

(de genul alocaŃiilor băneşti directe
faŃă de beneficiar) cu cele active. Ori
din acest punct de vedere, al măsu -
rilor active pe piaŃa forŃei de muncă
disputăm în Europa, aşa cum bă -
nuiŃi, ultimul loc. Pentru acest tip de
persoane soluŃia nu e tăierea alocaŃi-
ilor sociale , care ar lăsa sute de mii
de familii fără banii de păine, ci com-
binarea acestora cu măsurile active
de stimulare şi cu subvenŃionarea
parŃială sau totală a locurilor de
muncă pentru ei. Un bun exemplu
referitor la cum poate fi asigurată o
mai mare presiune pentru ca un
cetăŃean să nu devină dependent de
prestaŃiile sociale îl poate constitui
sistemul francez.

Nu în ultimul rând, o serie de pres -
taŃii, care asigură condiŃiile de bază
pentru menŃinerea vieŃii, sunt obliga-
torii. Astfel, ca semnatară a Chartei
Drepturilor Omului, România ar tre-
bui să asigure un acoperiş deasupra
capului şi minimul de hrană şi asis-
tenŃă medicală, oricărui cetăŃean, fără
a solicita contraprestaŃie. Adică, fără a
pune condiŃii referitoare la altceva decât
la lipsa mijloacelor mi nimale de trai.
Din punct de vedere al drepturilor
omului, al caracterului social al demo-
cra Ńiei europene, fie care persoană are
dreptul în Ńara sa la minimul de sur -
se de existenŃă fi nanŃate din surse
publice, în condiŃiile în care se con-
stată că nu le are, indiferent de
motivul pentru care nu le are.

Înainte de a discuta ce prestaŃii
„oferă” statul român din banii noştri
românilor, ar trebui să stabilim odată
la ce bun un stat, dacă în general
ori de câte ori trebuie să contribuie
în vreun fel la bunăstarea şi fericirea
cetăŃenilor săi invocă lipsa de bani,
figurând în acelaşi timp pe lista sta -
telor care iau cel mai mare procent
din banii cetăŃenilor săi. Ar trebui să
comparăm „pierderea” pe care o pro -
duce cetăŃeanul bronzat, cu lanŃ greu
de aur la gât şi vilă cu turnuleŃe bu -
getului public luând 70 de lei pe lună
venit minim garantat pe care nu-l
merită, în comparaŃie cu pierderea
produsă, de exemplu, de construirea
a 100 de săli de sport în sate aproa -
pe depopulate, în plină criză, cu
sume exorbitante. Mai durează..?

Statul asistenŃial
prof. dr. Eugen IORD~NESCU
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Adică se împrumută pentru a trăi

mai bine decât le este îngăduit. Sau
pentru a supravieŃui, în cazul
României. Nu-i voie, este sinucidere
curată – decretează sociologul nos-
tru - şi se avântă apoi într-o sofisti-
cată şi penibilă demonstraŃie cu o
familie care, chipurile, cere un cred-
it de la bancă pentru a finanŃa edu-
caŃia copiilor, dar banca, vigilentă, n-
ar trebui să acorde împrumutul câtă
vreme observă că, în casa familiei
respective, robinetele de apă sunt
stricate, centrala termică e dată la
maxim, ferestrele nu se închid etanş,
oamenii au trei autoturisme din care
două stau în garaj, etc., etc. Deci,
familiei trebuie să i se refuze drep-
tul la educaŃia copiilor câtă vreme nu
ştie să-şi chivernisească gospodăria!

Povestioara pe care dl. Lăzăroiu,
în marea sa înŃelepciune, o oferă ca
pildă românilor săraci de minte
seamănă izbitor cu filozofia agricul-
turii de subzistenŃă pe care o prac-
tică Ńăranii noştri mai mult din dis-
perare decât din dorinŃă de câştig.
Adică, dacă ai o palmă de pământ şi
pe ea poŃi cultiva, de-a valma, roşii,
ceapă, salată, castraveŃi, fasole şi
cartofi, la ce-Ńi trebuie să te mai
dedai la luxul mărfurilor alimentare
din supermarketuri? Stai şi ronŃăie-Ńi
proviziile proprii şi fii fericit că nu
mori de foame!

Iertată-mi fie această digresiune,
dar ea arată până unde poate duce
fetişizarea unor idei fixe pe care le
proclamă unii în deplină necunoştinŃă
de cauză. Întotdeauna suntem mai
catolici decât Papa, numai pentru că
vrea cineva să fie mai Papă decât
Papa. Conform prognozelor oficiale,
în 2011 rata deficitelor bugetare la
nivelul Uniunii Europene va fi de 4,7
la sută. Pentru România, anul viitor,
FMI-ul, principalul nostru creditor, a
cerut un deficit de 3,5 la sută.
Guvernul a zis 2,5 la sută. A ieşit la
rampă preşedintele Traian Băsescu şi
a proclamat că deficitul trebuie să fie
sub două procente şi a rămas 1,9 la
sută. Sare şi Sebastian Lăzăroiu, ală-
turi de alŃi pseudospecialişti, şi cer în

cor deficit „zero virgulă zero zero zero”.
Cu nu prea multă vreme în urmă,

un dictator numit Ceauşescu ne-a
sugrumat cu obsesia lui de a avea o
Ńară cu datorie externă zero. Şi ce-a
ieşit?...

Nimeni dintre aceşti prooroci min -
cinoşi nu caută soluŃii şi în afara
austerităŃii şi prudenŃei excesive.
Nimeni nu vorbeşte de repornirea
motoarelor economiei şi posibilitatea
reluării creşterii produsului intern
brut. În UE, şi în România deopo -
trivă. CâŃi recunosc deschis că, fără
creştere economică, Europa se va
confrunta la nesfârşit cu problema
datoriilor şi va fi expusă la stagnare
economică, că fără încurajarea pro-
ducŃiei, crearea de joburi şi relan -
sarea consumului, sustenabilitatea mo -
delului social european va fi pusă tot
mai mult sub semnul întrebării?

Să luăm ca „studiu de caz” Ro -
mânia, cu multele ei probleme agra-
vate de obsesiile elitei politice.

La un potenŃial recunoscut de creş-
tere a PIB-ului de 4 – 4,5 la sută,
economia ajunge în aceşti ani de
criză cu greu la 1 – 2 procente de
creştere. Adică avem un motor slab
şi subturat. Cum ar putea fi el întărit
prin eliminarea a ceea ce trage în jos
economia şi punerea în valoare a
factorilor stimulativi ai economiei?

1. O importantă resursă de creş -
tere ar putea fi forŃa de muncă, în
special cea din mediul rural, repre -
zentând mai mult de o treime din
populaŃie, care nu participă aproape
cu nimic la formarea PIB, producând
doar pentru autoconsum. Se apreci-
ază că prin creşterea gradului de
pregătire, instruire şi calificare profe-
sională al oamenilor care trăiesc la
Ńară, sporirea mobilităŃii acestora prin-
tr-o infrastructură socială locală mai
bine dezvoltată, s-ar putea obŃine un
aport de 2 – 3 procente la PIB-ul
potenŃial. Cine are timp să ia în
seamă această provocare?

2. Este un lucru deja constatat
că, de-a lungul ultimilor ani, intrările
de capital străin în România au fost
în proporŃie de peste 40 la sută
strict speculative, iar ceea ce s-a
investit în economie a vizat mai mult
comerŃul decât producŃia. De aseme-
nea, capitalul din bănci prezintă în

momentul de faŃă riscul de a fi
retras ori, în cel mai bun caz,
îngheŃat. O atitudine mai prietenoasă
faŃă de investiŃiile care promovează
tehnologiile moderne şi competitive,
orientarea potenŃialilor investitori
străini către domenii productive „de
vârf” ar putea asigura – spun spe-
cialiştii – un avans al PIB-ului Ro -
mâniei de cel puŃin un procent peste
media zonei euro.

3. AbsorbŃia fondurilor europene
rămâne, de la primirea noastră în
UE, un permanent „călcâi al lui
Ahile”. Rata de absorbŃie este infimă
faŃă de potenŃial şi nevoile eco -
nomiei, birocraŃia în accesarea aces-
tora continuă să fie agresivă, proce-

durile complicate şi descurajante.
Scenariile cu absorbŃie accelerată a
fondurilor structurale arată că aces-
tea pot creşte PIB-ul României cu
cel puŃin trei puncte procentuale.
Când ne vom trezi oare la realitate?

4. Şi finanŃele publice ar putea
contribui la sporirea avuŃiei na -
Ńionale. Cum? Foarte simplu: prin
creşterea gradului de colectare a tax-
elor care, până în prezent, abia dacă
se ridică la 60 la sută din potenŃial.
Specialiştii apreciază, de pildă, că
zona agricolă este foarte slab fisca -
lizată, ceea ce face ca, şi în anii cu
producŃii agricole bune, statul şi
restul economiei să câştige infim de
pe urma agriculturii. Taxele necolec-

tate plus cheltuielile publice cu de -
dicaŃii politice şi de clan trag în jos
PIB-ul potenŃial cu cel puŃin trei pro-
cente.

Iată că, dacă vom aduna toate
aceste resurse nefolosite, vom putea
ajunge la o creştere anuală a pro-
dusului intern brut de circa zece
procente. În acest caz fericit, plă -
cerea d-lui Lăzăroiu de a ne înscrie
cu deficit bugetar zero, s-ar solda cu
posibilitatea reală a creşterii veni-
turilor românilor şi a fondurilor de
investiŃii măcar cu 6 – 7 procente.

Din păcate, în opinia sociologilor
– economişti şi în general a clasei
noastre politice, e mai simplu să tai
decât să adaugi ceva în plus.

Emil DAVID

Bucureşti. Parcul Herăstrău

Inventatorul Albei ca Z@pada din politica româneasc@, dixit:
Ce se taie, nu se fluier@!
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Însă, peste toate acestea vine

voinŃa politică şi orice model poate
deveni inutil. Astfel, când realitatea
se simplifică, modelul configurat va
folosi de fapt la ilustrarea unei vizi -
uni ideologice şi utilizează matemati -
ca pe post de argument incontesta-
bil: “aşa a ieşit din calcule”. Trebuie
însă pusă problema veridicităŃii ipo -
tezelor de la care pleacă respectivul
model matematic.

Interesant este că fiecare şcoală
de gândire economică are propriile
„legi”, la fel de implacabile, dar şi de
diferite unele faŃă de celelalte. Ştim
că legile fizice sunt exprimate canti-
tativ, prin aceeaşi formulă, de fiecare
dată, iar toŃi cercetătorii acceptă
legile sau le resping la unison. Însă
acest lucru nu e valabil şi pentru
economişti.

Dacă apreciem că economia este
echivalentă cu seismologia, poate în -
Ńelegem câte ceva, dar nu putem
afirma nimic concret. De exemplu,
„marele cutremur va veni cândva,
pentru că s-au acumulat tensiuni”, la
fel şi criza economică. ExplicaŃia cau-
ză-efect foloseşte ambelor domenii la
fel de bine, şi este la fel de exactă
şi folositoare. Se impun, deci, soluŃii
pentru ieşirea din criză. 

Istoria se repetă, iarăşi. De la in -
dependenŃa sa, în 1830, şi până în
prezent, Grecia a fost în dificultate
sau chiar incapacitate de plată de
mai multe ori, aceste perioade însu-
mate reprezentând jumătate din exis-
tenŃa statului grec. Dacă luăm în
consideraŃie numărul de falimente,
Grecia se află în fruntea topului euro-
pean. Poate că, pentru Grecia, un nou
blocaj financiar reprezintă mai mult o
situaŃie de rutină, decât o excepŃie.
Alte cazuri europene, pot continua cu
Spania (opt falimente), Germania (şapte),

Austria, Ungaria, iar apoi Austro-
Ungaria (şapte). În ultimele decenii
(după 1980), Europa a cunoscut încă
patru falimente naŃionale, analizate de
specialişti fiecare în parte: Polonia,
România, Rusia şi Turcia.

La fel, istoria consemnează că la
finalul lui 2001, confruntată cu un
nivel astronomic al datoriilor, Argen -
tina a decis să îşi declare falimentul.
În 2011, Grecia se găseşte în ace -
eaşi situaŃie. Dacă intră in faliment,
va fi a doua Ńară falimentară de la
începutul acestui mileniu.

Oare avem soluŃii pentru oprirea
cutremurului? Tot ce se poate face
este să învăŃăm din istorie şi să nu

facem de două ori aceeaşi greşeală.
Doar atât. Criza o să se termine la
un moment dat. Sau nu. 

În funcŃie de argumente proprii,
fiecare şcoală economică propune
soluŃii. Dar constatăm din consem-
nările istorice că doar întâmplarea
confirmă o teorie sau alta, niciuna
nefiind adecvată pe de-a întregul.
Dacă aplicăm însă teoria aleasă şi
dăm greş, adăugăm un nou capitol
la gândirea economică, „de ce dăm
greş şi cum modificăm o teorie eco-
nomică minunată dar care nu a func -
Ńionat”. Atunci, istoria consemnează
că economia nu se dezvoltă şi con-
statăm, cu costuri suplimentare, că

toate soluŃiile politice “miraculoase”
ale celor ce se vor realeşi nu func -
Ńionează.

Istoria economică este plină de
soluŃii dar şi de greşeli. Ca şi în
„criza” pe care o trăim. SoluŃiile,
adică falimentul celor care au pariat
greşit, au fost pe masa decidenŃilor
din prima zi. Nu este însă vina
economiştilor că există un stat co -
rupt în fiecare Ńară. Dar frumuseŃea
şi puterea pieŃei este că deşi pe ter-
men scurt politicul şi etatismul
câştigă, pe termen nu foarte lung,
soluŃia oferită de piaŃă va apare de
la sine. Este exact ce vedem azi în
lume. Probabil că totul putea fi oprit

în 2008 prin câteva falimente. Poate
nu s-a vrut. Aşa că falimentăm mai
mult acum. Poate că uneori econo -
miştii nu sunt foarte buni la estimări.
Dar pe seama competenŃelor acumu-
late, monetariştii trag de dobânzi,
alŃii relevă investiŃiile Statului ca so -
luŃie, ceilalŃi cer reducerea influenŃei
Statului în economie. Şi toŃi spun că
au dreptate. Doar aceia care folosesc
soluŃii care pornesc de la „piaŃă” au
de cele mai multe ori dreptate în
comparaŃiile cu realitatea economică.

Totuşi nu trebuie să ne pricepem
cu toŃii la cauzele cutremurelor, dar
ar trebui să avem idee cum să di -
minuăm consecinŃele acestora.

Seism în economie
- Certitudinii }i incertitudinii -

Prof.univ.dr. Liviu MIHĂESCU Paris - Opera

Vedere din St. Petersburg
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Aşadar, ce este Consensul de la

Washington? Sintagma se referă la
un set de 10 măsuri de politică eco-
nomică pe care guvernul Statelor
Unite şi principalele instituŃii finan-
ciare internaŃionale (Fondul Monetar
InternaŃional, Banca Mondială) le
considerau necesare pentru a obŃine
creştere economică. Acestea au fost
formulate la sfârşitul anilor 1980 şi
exprimau viziunea neo-liberală asupra
globalizării economice. Cadrul gene -
ral pe care orice Ńară ar fi trebuit să
îl adopte ca prim pas al reformelor
economice include: (1) disciplina fis-
cală – criterii stricte pentru limitarea
deficitelor bugetare; (2) prioritizarea
cheltuielilor publice – o reorientare a
cheltuielilor publice din zona sub-
venŃiilor acordate unor zone neper-
formante ale economiei către sec-
toarele capabile să genereze externa -
lităŃi pozitive şi efecte de creştere
economică; (3) reforma sistemului
de taxe şi impozite  – o bază de
impozitare largă cu rate marginale de
impozitare reduse; (4) liberalizarea
ratei dobânzii – aceasta era văzută
ca esenŃă a liberalizării financiare; (5)
cursul de schimb – liberalizarea cursu -
lui de schimb cu scopul de a stimu -
la creşterea exporturilor; (6) libera -
lizarea comerŃului; (7) liberalizarea
investiŃiilor străine directe; (8) priva-
tizarea; (9) dereglementarea – reduce -
rea barierelor de intrare şi ieşire pe
pieŃe; (10) drepturile de proprietate –
posibilitatea de a dobândi drepturile
de proprietate la costuri tranzacŃio -
nale minime. 

Părintele acestui set de reguli este
Johnn Williamson, care în primăvara
anului 1989 susŃinea în faŃa unei
comisii a Congresului SUA ideea că
Ńările în curs de dezvoltare nu vor
putea să - şi depăşească condiŃia, să
obŃină creştere economică şi să îşi
achite datoriile externe dacă nu reali -
zează schimbări profunde ale politi-
cilor economice. La momentul acela
se considera puŃin probabil ca aces-
te Ńări să realizeze o schimbare de
anvergură a politicilor economice. În
aceeaşi perioadă, Williamson îşi pre -
zintă ideile şi la un seminar în Marea
Britanie la Institute for Development
Studies, într-o lucrare al cărei titlu
era Ce înŃelege Washingtonul prin
reformă. Timpul a demonstrat că
regulile formulate de Williamson au
fost utilizate în anii 1990 ca ghid al
reformei în Europa de Est şi în
numeroase Ńări în curs de dezvoltare.
Modul de implementare poate fi con-
siderat o posibilă cauză a efectelor
negative pe care acestea le-au gene -
rat în anumite situaŃii. Într-o confe -
rinŃă susŃinută la Barcelona după
cinci ani de la formularea acestei
liste de 10 politici, Williamson îşi
exprima personal dorinŃa ca unele
dintre ele să fi fost corect interpre-
tate, dar şi ideea că efectele modu-
lui particular de interpretare nu ar fi
fost posibil de anticipat. Astfel, aces-
ta afirmă că şi-ar fi dorit ca în pri -
vinŃa liberalizării cursului de schimb
să fie făcută precizarea că aceasta ar
trebui să se facă trecând printr-o
etapă intermediară, că liberalizarea
investiŃiilor străine directe nu se re -
ferea şi la liberalizarea contului de
capital. În ceea ce priveşte privati-
zarea, Williamson afirmă că deşi a
fost una dintre ideile cu cea mai
largă susŃinere, realitatea a demon-
strat că aceasta poate fi un proces

afectat profund de corupŃie, că trans-
ferul proprietăŃii s-a facut uneori
către elite privilegiate şi că efectele
pozitive ale acesteia nu sunt semni-
ficative în lipsa pieŃelor funcŃionale
(John Williamson, A Short History of
the Washington Consensus, Barce -
lona, 24-25 septembrie 2004). 

Setul de politici propuse şi im -
puse de Consensul de la Washington
a generat reacŃii critice, printre pozi -
Ńiile cele mai cunoscute fiind cea a
lui Joseph Stiglitz care analizează
efectele distructive ale „fundamenta -
lismului de piaŃă” pentru statele în
curs de dezvoltare.

Dincolo de disputele referitoare la
efectele produse în Ńările în tranziŃie
sau în curs de dezvoltare în care
politicile au fost implementate, Con -
sensul de la Washington continuă să
producă reacŃii în rândul econo -
miştilor de marcă ai lumii contempo-
rane. Într-un articol recent, publicat
în Foreign Policy, Nancy Birsdall şi
Francis Fukuyama  afirmă că se con-
turează o schimbare a politicilor de
dezvoltare la nivel global, care pre-
supune o reevaluare importantă a
celor 10 reguli de aur ce au stat la
baza transformărilor din numeroase
state ale lumii în ultimii 20 de ani. 

Schimbările au în vedere atât ele-
mente de fond cât şi unele de
nuanŃă sau interpretare. Astfel,
punctul 1 al consensului de la Wa -
shington a dus la prioritizarea efi-
cienŃei economice în faŃa celei
sociale. Disciplina fiscală şi eficienŃa
au fost două dintre restricŃiile care
au condus implicit la scăderea chel-
tuielilor sociale. Costurile sociale ale
crizei economice actuale pun sub
semnul întrebării această opŃiune. 

Criza economică a determinat o
reluare a dezbaterii privind rolul şi
limitele intervenŃiei statului în eco -
nomie. Privatizarea, una dintre cele
mai importante componente ale eco -
nomiei de piaŃă, a fost văzută ca şi
premisă a funcŃionării libere a pieŃei.
Deşi existau teorii consistente care
arătau că există uneori situaŃii în
care piaŃa nu reuşeşte să aloce întot-
deauna optim resursele şi eşecurile
pieŃei sunt o realitate, mâna vizibilă
a fost o opŃiune de politică economi -
că respinsă în anii 1980 şi 1990 ca

urmare a faptului că a dus la sus -
Ńinerea unor industrii ineficiente. Po -
ziŃia comună în rândul instituŃiilor
financiare şi a statelor dezvoltate în
ultimii 30 de ani a fost că ame -
ninŃarea pentru creşterea economică
vine mai degrabă din partea incom-
petenŃei guvernelor şi a corupŃiei
decât din partea situaŃiilor de eşec al
pieŃei. În contextul reevaluărilor pro -
vocate de criză apare în mod firesc
întrebarea: poate statul să preia un
rol mai activ în economie? Ultima
dată când o recesiune globală a avut
originea în Statele Unite ale Americii,
la nivel mondial s-a înregistrat o
deplasare de la monetarism şi lais-
sez-faire către Keynesism şi politicile
bazate pe cerere. 

Criza actuală pare a fi fundamen-
tal corelată cu punctul 7 al Consen -
sului de la Washington. Încă de la
început, economiştii au sesizat faptul
că efectele pozitive ale liberei circu-
laŃii a capitalurilor nu au o susŃinere
teoretică la fel de consistentă ca libe -
ralizarea comerŃului, ale cărei ben-
eficii sunt bine documentate. În acest
context, majoritatea statelor dezvol -
tate şi instituŃiilor financiare inter-
naŃionale par să fi ignorat avertis-
mentul care a fost dat de criza din
Asia. Aceasta a arătat că o combi-
naŃie între pieŃe de capital deschise
şi un sector financiar nereglementat
poate constitui premisa pentru un
dezastru financiar. În acest context,
specialiştii din Ńările dezvoltate au
început să recomande pentru alŃii o
abordare etapizată, în care regleman -
tarea să fie urmată de deschiderea
pieŃelor de capital. LecŃia însă nu a
fost integral asimilată, având în ve -
dere recomandările ele au fost des-
tinate doar Ńărilor emergente, iar
acea combinaŃie explozivă a persistat
pe pie Ńele dezvoltate. 

Există opinii conform cărora una
dintre consecinŃele majore ale crizei
actuale pare a fi finalul dominaŃiei
americane în economia globală. Lu -
mea tinde să devină multipolară. Un
argument poate fi dat şi de faptul că
G7 nu mai este forul suprem de
coordonare a politicilor economice
globale, el fiind înlocuit de G20.
Acesta include un grup de noi jucă-
tori economici globali, state în curs

de dezvoltare precum Brazilia, China
şi India. Înainte de criză, Fondul
Monetar InternaŃional părea să devi -
nă desuet în condiŃiile în care pieŃele
de capital ofereau finanŃare în con -
diŃii mai bune, fără a impune con -
diŃionările FMI. Acesta avea chiar
probleme cu finanŃarea activitătii,
recurgând la reduceri de personal.
G20 a hotărât în 2009 menŃinerea
instituŃiilor de la Bretton Woods, iar
Ńări precum Brazilia şi China au fost
printre cei care au contribuit la fon-

durile speciale, care în final au sus -
Ńinut Grecia, Ungaria, Islanda, Irlan -
da, Letonia, Pakistanul şi Ukraina. 

Putem afirma că cerând econo -
miilor emergente să îşi asume un rol
mai important în economia globală,
Vestul admite implicit că nu mai e
capabil să gestioneze singur econo-
mia globală. Fenomenul, cunoscut
sub denumirea „the rise of the rest”
(creşterea celorlalŃi) presupune nu
numai dobândirea de putere politică
şi putere economică de către acest
nou grup de state, ci şi intrarea
acestora în competiŃia globală de idei
şi modele. 

Dezvoltarea globală pare a fi la
începutul unei noi ere. Modelele de
dezvoltare în mod tradiŃional erau
formulate în Ńările dezvoltate şi im -
plementate – adesea impuse – în
Ńările în curs de dezvoltare. Statele
Unite, Europa şi Japonia vor conti -
nua să reprezinte cele mai impor-
tante surse de resurse economice şi
idei, dar Ńările în curs de dezvoltare
vor deveni jucători semnificativi. łări
precum Brazilia, China, India şi Afri -
ca de Sud vor deveni deopotrivă
receptori dar şi emitenŃi de resurse
şi bune practici pentru dezvoltare. 

Consensul de la Washington va
lăsa locul unui alt tip de dezvoltare
globală, în care regulile economiei de
piaŃă coexistă cu eficienŃa socială iar
în rândul jucătorilor semnificativi re -
găsim economii emergente. Birsdall
şi Fukuyama afirmă că „de fapt, dez-
voltarea nu a fost niciodată ceva pe
care cei bogaŃi au oferit-o celor
săraci ci mai degrabă acel ceva pe
care cei săraci l-au obŃinut pentru ei
înşişi. Se pare că în sfârşit puterile
economice ale lumii au avut revelaŃia
acestui fapt în contextul crizei finan-
ciare actuale”. 

Criza economic@ }i „Consensul de la Washington”. 
- O nou@ viziune asupra dezvolt@rii globale -

dr. Silvia M~RGINEAN

Vedere din Washington

Francis Fukuyama

Joseph Stiglitz
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NaŃionalizare. Este un cuvânt dur,
pe care nici un bancher nu are cu -
rajul, zilele acestea să-l pro nunŃe, dar
la care se gândesc cu toŃii. Şi nu
pentru că ar vrea, ci pentru că sunt
nevoiŃi. Trei guverne din Uniunea
Europeană – Belgia, Grecia şi Spania
– au fost nevoite luna trecută să
preia mai multe bănci private pentru
a le salva de la faliment. Altfel spus,
să le naŃionalizeze. Cine va urma? Se
poate întâmpla aşa ceva şi în Ro -
mânia?

În momentul de faŃă, principala
problemă este că statele Zonei Euro
sunt îndatorate până la refuz către
bănci. În ciuda acestui fapt, pentru a
salva Zona Euro, statele care nu au
nici o şansă în a-şi plăti datoriile tre-
buie Ńinute în viaŃă. Pe de altă parte,
băncile, creditorii acestor state, sunt
puse sub presiune pentru că au prea
multe obligaŃiuni neperformante în
portofolii. Dar nici ele nu sunt lăsate
să moară, întrucât, dacă băncile nu
îşi primesc înapoi banii, întregul sis-
tem ajunge în colaps.

SituaŃia din Zona Euro este sim-
ilară cu cea dintre SUA şi URSS din
timpul Războiului Rece. Cele două
entităŃi trăiau într-o simbioză: una nu
putea exista fără cealaltă. De un duel
nu putea fi vorba, întrucât se ajun -
sese la o asemenea escaladare, în -
cât, în cazul unui conflict deschis,
distrugerea reciprocă era asigurată.
Acum, în relaŃia state-bănci simbioza
este evidentă, iar distrugerea reci-
procă este posibilă, dar se doreşte a
se evita. În mecanismul ante şi post
criză, băncile cumpără promisiunile
de plată ale statelor, care se anga-
jează să plătească, în cazul în care
lucrurile merg rău. Astfel, guvernele
au găsit bani pentru a-şi plăti promi-
siunile electorale din primele luni
după alegeri şi aberaŃiile din lunile
premergătoare alegerilor. Statul e fe -
ricit. Băncile, la rândul lor, îşi asigu -
ră profit ori cel puŃin supravieŃuirea.
Iar acel „lucururile merg rău” a so -
sit. Numai că statele sunt supraînda-
torate şi nu au de unde plăti. Dar nu
pot fi lăsate să moară, deficitul este
imens. Băncile sunt la limita falimen-
tului. Dar nu pot fi lăsate să moară.
Aşa că se pompează bani PUBLICI în
ele. Statele puternice ale Zonei Euro
au amintit deja de o soluŃie finală a
crizei, şi anume recapitalizarea
băncilor din bani publici. Adică NA -
łIONALIZAREA!

Pionerii naŃionalizărilor bancare
de tip modern au fost, culmea, chiar
americanii, în 2009, în plină criză
subprime. Circa 20 de miliarde de
dolari a pompat guvernul american
în Bank of America, sub formă de
ajutor, devenind astfel acŃionar al
celei mai mari bănci americane, pe
care a salvat-o de nişte pierderi
colosale. La acel moment, poate că
mulŃi s-au îngrozit, dar timpul a ară-
tat că autorităŃile americane au dat
dovadă de tărie când, în doar câteva
ore, au luat o decizie isto rică, care a
salvat naŃiunea, şi nu doar pe cea
americană. La fel au procedat şi în

cazul unor instituŃii bancare mai mici,
dar şi în alte industrii. În vara lui
2009, guvernul Statelor Unite a decis
să salveze gigantul auto General Mo -
tors – un adevărat simbol naŃional – şi
să pompeze 50 de miliarde de dolari
în schimbul a 60% din acŃiuni.

Interesant este că în majoritatea
situaŃiilor banii au fost deja recupe -
raŃi, ceea ce dovedeşte că naŃion-
alizarea a fost până la urmă nu doar
necesară, ci poate chiar profitabilă.
Statele Unite au recurs în 2009 la
ceea ce Doru Lionăchescu, preşedin-
tele casei de investiŃii Capital Part -
ners, numeşte acum „naŃionalizare
parŃială şi temporară“ sau „naŃiona -
lizare pozitivă“. Sună un pic ilogic,
dar trebuie să acceptăm că vremurile
actuale cer înŃelesuri noi pentru noŃiu -
ni vechi. În accepŃiune modernă, na -
Ńionalizarea nu mai are nimic de-a
face cu ceea ce au trăit părinŃii şi
bunicii noştri în 1948. Cine ar fi bă -
nuit că naŃionalizarea, regândită şi
aplicată la momentul oportun, poate
fi o acŃiune salvatoare?

Recent, şi liderii politici europeni
s-au pus de acord, în urma Summit-
ului din 23 octombrie, că cea mai
bună soluŃie pentru salvarea băncilor
aflate în dificultate este naŃionali -
zarea. Uneia dintre măsurile de na -
Ńionalizare i-au spus “Consolidarea fon-
durilor proprii băncilor de către state”.
În opinia liderilor Zonei Euro, pentru
ca băncile să îşi joace în continuare

rolul în finanŃarea economiei acor -
dând credite companiilor şi persoa -
nelor fizice, trebuie să dispună de
fonduri proprii suficiente. Statele vor
putea să consolideze aceste fonduri
prin participarea la capitalul băncilor,
operaŃiune care se va desfăşura Ńi -
nând cont de preŃul pieŃei şi de solva-
bilitatea instituŃiilor financiare. Para -
lel, statele trebuie să încurajeze apor-
tul de fonduri private. Companiilor
care beneficiază de un astfel de aju-
tor este posibil să li se impună con-
strângeri specifice.

Cea de-a doua măsură se nu -
meşte “Recapitalizarea băncilor aflate
în dificultate de către state”. Potrivit
declaraŃiei comune “statele îşi iau
angajamentul să împiedice orice fali-
ment al instituŃiilor financiare care
prezintă un risc pentru sistemul fi -
nanciar în ansamblu” şi sunt dispuse
să recapitalizeze băncile aflate în
această situaŃie.

Între timp, statele europene au
început deja naŃionalizarea băncilor,
iar principalele puteri ale Europei au
pus pe masă circa 920 mld. euro
pentru combaterea crizei.

Belgia nu ar fi reuşit luna trecută
să evite un cutremur financiar şi o
revoltă populară dacă nu ar fi decis,
rapid, să naŃionalizeze divizia bel-
giană a băncii Dexia. Statul belgian
a cumpărat pentru patru miliarde de
euro Dexia Bank Belgium, în cadrul
programului de salvare convenit şi
propus de guvernele din FranŃa, Bel -
gia şi Luxemburg. Dexia este de alt-
fel prima victimă a crizei datoriilor
suverane din Zona Euro. La fel a
procedat recent şi Grecia în cazul
Proton Bank, pe care a naŃionalizat-
o peste noapte, după ce s-a des -
coperit că banca ar putea fi implicată
în acŃiuni de spălare de bani. O situ-
aŃie similară există în Spania, unde
mai multe bănci mici au fost prelu-
ate de stat pentru a fi salvate.
Costurile salvării unei bănci nu sunt

deloc mici şi pot afecta chiar credi-
bilitatea statului respectiv. Expunerea
globală a Dexia pe riscuri de credit
este evaluată la 700 miliarde de
dolari, de peste două ori mai mare
decât PIB-ul Greciei, de exemplu.
Salvarea băncii a amplificat teama
investitorilor privind situaŃia din sec-
torul bancar belgian. AgenŃia de ra -
ting Moody’s a avertizat deja Belgia
că ar putea reduce ratingul de credit
al Ńării de la nivelul actual, în con-
textul în care Ńara avea anul trecut o
datorie de stat de 96,2% din PIB, ce
o situa pe locul trei în zona euro
după Grecia şi Italia. Dar toate aces-
te dezavantaje sunt mici pe lângă
faptul că s-a evitat destabilizarea
întregului sistem bancar european.

Ce s-ar putea întâmpla în Româ -
nia? O analiză recentă a JPMorgan
Chase ar putea calma spiritele pe
piaŃa bancară locală, încinsă şi ea de
păreri legate de o posibilă conta -
giune în cazul falimentului unor insti-
tuŃii de credit greceşti. Nici în cel mai
sumbru scenariu, situaŃia nu poate fi
catastrofală în România, pentru că o
eventuală „gaură“ provocată de ieşi -
rea capitalurilor greceşti ar fi mo -
destă, având în vedere că „finanŃarea
de la băncile-mamă din Grecia se
ridică la numai 3,5% din PIB“, spun
analiştii băncii. „AutorităŃile române
au resursele necesare să preia sub-
sidiarele şi să le vândă mai târziu,
iar rezervele băncii centrale, de aproa -
pe 30% din PIB, sunt suficiente pen-
tru a acoperi orice posibilă retragere
de fonduri“, se mai arată în raportul
JPMorgan. Vestea bună: statul ro -
mân este pregătit. Vestea rea: ana -
liştii americani nu exclud posibilitatea
ca în România chiar să fie nevoie de
o naŃionalizare, fie ea parŃială sau
totală. „Nu putem miza pe faptul că
nu va ajunge şi la noi (fenomenul
naŃionalizărilor – n.r.). Va ajunge mai
devreme sau mai târziu“, crede Doru
Lionăchescu de la Capital Partners.
Un astfel de scenariu este însă ex -
clus categoric de către oficialii BNR.
„În România nu există bănci gre-
ceşti, ci bănci româneşti cu capital
grecesc, care se supun regulilor
BNR“, după cum declară consilierul
guvernatorului Băncii NaŃionale,
Adrian Vasilescu. „La noi, majoritatea
băncilor au o bancă străină în spate,
care de multe ori este mai puternică
decât statul român. (...) Aceste bănci-
mamă nu vor lăsa să cadă sub-
sidiarele lor din România“, explică la
rândul său Andrei Caramitru, şeful
McKinsey România, filiala locală a
celei mai mari companii de consul-
tanŃă din lume.

“Nu este simplu să faci rost de
câteva sute de milioane de euro pen-
tru capitalizarea unei bănci şi re -
punerea ei în funcŃiune în sistemul
de drenare a banilor. Dar nici impo -
sibil. Şi cu atât mai mult obligatoriu
dacă apar pene de creditare sau risc
sistematic. Cu toate operaŃiunile la
îndemână, într-o perioadă a soluŃiilor
surpriză, aproape nici o variantă nu
trebuie exclusă. Creditarea trebuie să
continue.” (Dan Suciu)

Considera]ii }i interpret@ri în ceea ce prive}te na]ionalizarea b@ncilor
( câteva elemente pe marginea studiului cu acela}i nume a domnului Dan Suciu)
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Atât de de bune că, începând de
acum încolo, agricultura va fi un
handicap pentru procentele viitoarei
creşteri economice. August se pare
că a fost luna cu cele mai bune
comenzi în industrie, luna în care
industria germană a avut un record
de comenzi pentru industria româ -
nească iar construcŃiile au mişcat
pentru prima dată în acest an. Câte
din toate aceste realizări pot să con-
tinue, nu doar în trimestrul al pa -
trulea ci şi anul viitor, în afara agri-
culturii care pare să Ńină mai mult
de Dumnezeu decât de performanŃa
ministerului? ConstrucŃiile nu par a
avea suflu pentru anul viitor. Cre -
ditarea chiar dacă a avansat cât de
cât anul acesta, nu prea dă semne
de rezistenŃă. Comenzile industriale
pot Ńine câteva luni de acum încolo
dar pentru a adăuga ceva la pro-
dusul intern brut al anului viitor tre-
buie să Ńină ritmul de acum, ca să
nu mai spunem că, de fapt, trebuie
să-l depăşească. 

De fapt, în spatele acestor cifre stau
mai multe întrebari decât răspunsuri.
Întrebări fără răspuns, de vreme ce
multe din prognozele anului viitor
sunt în ceaŃă. Cele care se văd sunt
mai degrabă sumbre. Chiar dacă
pentru România ele arată rezonabile,
această rezonabilitate cu o creştere
în jur de 2% depinde în proporŃii
semnificative de contextul internaŃio -
nal. Şi dacă este vorba despre aceas-
ta, atunci rezonabilitatea lipseşte. Co -
misia Europeană arăta că riscul de

recesiune este imens (o interpretare
mai liberă ar spune iminentă). Creş -
terea economică este esenŃială în
contextul îndatorării şi al bugetului
precar pe care îl au mai toate eco -
nomiile europene. Fără creştere, fără
cerere internă şi fără stimuli interni
de la nivelul guvernului, creş terea
economică europeană e un vis prea
îndepărtat. Fără creştere economică,
industria românească riscă să stea
pe loc, dacă nu chiar să dea înapoi.
Odată cu acest trimestru al treilea al
anului 2011, a devenit clar, dacă nu
era până acum, că prin cipalul motor
pentru economia româ nească este
german, adică economia Germaniei.
Dacă nu mai trage cu o putere de
peste 2 procente pe tri mestru, put-
erea aceastei economii nu se resimte
până la noi. Şi pe această linie de
influneŃă cifrele pentru anul viitor
rămân toate sub semnul întrebării,

Nu este singurul semn de întrebare
care apare. Poate mai mult contează
cel al contaminării bancare. Băncile
europene trec prin clipe grele. Zilele
acestea se anunŃă necesităŃile de
capitalizare pentru atingerea unei rate
de solvabilitate de 9% iar necesităŃile
riscă să fie uriaşe. În plus, pierderi -
le cauzate de datoriile suverane fac
din băncile vest europene nişte insti-
tuŃii preocupate în principal de pro-
pria lor existenŃă şi mai puŃin de
dezvoltare. Ca urmare, sucursalele
lor în Europa de Est, chiar dacă sunt
mai bine protejate, controlate şi
unele chiar profitabile în ciuda credi -
telor restante în creştere, riscă să
rămână orfane. Principala problemă
este, în consecinŃă, retragerea even-

tualelor linii de finanŃare şi atunci
băncile locale vor fi nevoite să se
descurce singure, într-un fel sau altul.
Deja mari grupuri bancare europene
au anunŃat că băncile din Est rămân
pe picioarele lor şi trebuie să se
descurce singure, iar demersul BERD
de a convinge băncile occidentale să
păstreze expunerile pe Europa de Est
pare deocamdată cel puŃin să lase

indiferent bancherii care acum doi
ani au răspuns pozitiv unui astfel de
demers. Cea mai mică problemă care
apare de aici este cea de limitare a
resurselor de creditare şi de aici, de
carburant pentru creşterea econom-
ică a zonei. Enumerînd toate aceste
argumente, pare mai degrabă un
miracol decât o probabilitate. Atunci
structurarea bugetului pe o creştere

economică de 1,5 - 2,3% pentru
2012 este mai mult un act de curaj
decât o evaluare lucidă. E drept,
după un trimestru cu creştere record
pentru cum poŃi să vii să spui că
anul viitor nu avem creştere eco-
nomică. Ar fi ridicol. Dar pe fond,
este mai bine să cazi în ridicol decât
să  fii falit. Din păcate, acestea sunt
opŃiunile pentru 2012.

Un trimestru bun deschide un an prost
Dan SUCIU

SIBIUL TURISTIC - BUCUROS 
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Ca orice spirit cugetător şi filozo-
ful Constantin Noica a fost supus
unor ispite. Problema FiinŃei, a deve -
nirii ei, l-a ispitit încă din adolescenŃă
şi de din primii ani ai studenŃiei. De
fapt, tendinŃa şi dorinŃa filozofării se
întâlneşte cu predilecŃie la tineri.
Omul tânăr se simte atras să me -
diteze asupra rostului său în lume. 

Această pornire a plecat la
Constantin Noica de la studiul filo-
zofiei greceştii în special din fondul
de bază al filozofiei lui Parmenides,
pe care Platon îl numea „cel mare”,
pentru care ştiinŃa filozofiei constă în
afirmarea unei singure fiinŃe, aceasta
fiind veşnică, nemuritoare şi în ne -
garea nefiinŃei. Cele două laturi, fiinŃa
şi nefiinŃa, sunt într-o perfectă înge -
mănare şi Devenire.   

Devenirea este trecerea de la nefi-
inŃă la fiinŃă, dar aceasta este doar
o aparenŃă, o iluzie. Din devenire re -
zultă realitatea şi aceasta este fiinŃa.
Dar cunoaşterea deplină a fiinŃei este
realizată numai prin gândire. A gândi
şi a fi este acelaşi lucru.

Din cugetările sale de la acea
vreme mi-a rămas rămas în memo-
rie: „FiinŃa se manifestă peste tot ceea
ce se distribuie, fără să se împartă”
sau mai târziu în 1944 în „Jurnalul
filozofic”, spunea convingător că: „Re -
fuzînd devenirea, filozofia greacă a
găsit fiinŃa. Integrând-o, cea germană
a găsit spiritul”. 

În 1981 se lansa, la sala de con-
ferinŃe a „Casei Albastre” din cadrul
Complexului „Brukenthal”, lucrarea mo -
numentală, nu prin dimensiuni ci prin
amploarea ideatică, „Devenirea întru

fiinŃă” a lui Constantin Noica. A fost un
mare eveniment editorial şi deopo -
trivă de cultură, unic în Sibiu, nee-
galat ca valoare, până la acea dată.

Despre apariŃia cărŃii se ştia cu mult
timp înainte. Aveau partidul şi „organul”
său specializat, securitatea, metode
de a cunoaşte totul despre ce se în -
tâmpla în cultură, artă şi nu numai,
având în vedere că aceasta s-a tipărit
la Intreprinderea Poligrafică din Sibiu.

Editura care a avut curajul să
pună în circulaŃie problema fiinŃei, în
accepŃia filozofului de la Păltiniş, (de
pe poziŃia logicii dialectice, în formu -
lă triadică, diferită de cea materialist
dialectică marxista, a fost E.S.E. (Edi-
tura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică) avân-

du-l în acea vreme ca director, pe
abilul editor Mircea Mâciu, scriitor de
aleasă şi temeinică cultură filozofică. 

La Sibiu, în preajma apariŃiei căr -
Ńii, circulau în lumea intelectuală tot
soiul de ştiri, care mai de care mai
aberante şi mai incredibile. Potrivit
unora dintre acestea, partidul a dat
dispoziŃii confidenŃiale, dar clare şi
hotărâte, ca nici o instituŃie de stat
din sistemul culturii să nu găzdu -
iască lansarea cărŃi, să nu se facă
niciun fel de publiciate, totul să se
desfăşoare sub tăcere.

În ciuda restricŃiilor impuse, cartea
a fost lansată cu tot instrumentarul
de rigoare, datorită curajului şi verti-
calităŃii eminentului om de cultură dr.

Cornel Irimie, direc -
torul general al Mu -
zeului Brukenthal.
Acesta a aprobat, ca
în sala de conferinŃe
a mu zeului aflată la
Casa Albastră, clădire
aparŃinătoare muzeu -
lui, să aibe loc lan -
sarea cărŃii „De veni -
rea întru fiinŃă.” 

Personal, ca de alt-
fel şi alŃi colegi şi
prieteni, am aflat, ca
în folclor prin viu
grai, amănunte des -
pre prohibita lansare.
În ziua lansării, sala
cu o capacitate de
peste o sută de lo -
curi, a devenit neîcă -
pătoare. La in trare se
aflau doi „organiza -
tori” în ci vil, din
anturajul de apropiaŃi
ai profesorului, care
aveau ca sarcină ex -
presă din partea a
cestuia, să depisteze
„intruşii”, în special
cei dotaŃi cu apara -

tură de audio-video. 
Deşi am intrat la câteva minute de

la deschiderea sălii, de abia am reuşit
să găsesc un loc la „cucurigu”, în
ultimul rând, de unde aveam o des -
tul de bună pespectivă vizuală. Prin -
tr-un sumar tur de orizont, cu „coa -
da ochiului” am „inventariat” audito-
riul prezent. Se aflau oameni din sis-
temul culturii sibiene, scriitori, artişti
plastici, profesori de liceu, pe care îi
cunoşteam, se aflau şi foarte mulŃi
necunoscuŃi. Pe rândul din mijloc, des -
tinat protocolului, în faŃa căruia se afla
un spaŃiu de trecere, liber, se aflau
câŃiva invitaŃi mai de soi. Purtau cos-
tume de culoare gri, „sare şi piper”,
tunşi regulamentar, foarte atenŃi la
cei din jur. Mi-am dat seama că erau
de la „cooperativa ochiul şi urechea”.
La masa „ prezidiului” acoperită cu o

faŃă de masă de catifea albastră, se
aflau Profesorul Noica, Mircea Mâciu
şi încă câteva persoane pe care nu
le cunoşteam. 

Despre lucrarea „Devenirea întru
fiinŃă”, care se lansa, am aflat că ea
marchează întoarcerea lui Constantin
Noica pe tărâmul filosofiei pure pe
care a trecut-o pe un plan secundar
pentru a se ocupa, o bună perioadă de
vreme, cu demonstrarea existenŃei la
români a unei activităŃi de filosofare
permanente, autentice şi originale. 

A descoperit în demersul istoric
al filosofiei româneşti o evoluŃie logi -
că, firească, de la primele rădăcini de
sorginte istorico-filosofică din epoca
veche începînd cu Dimitrie Cantemir,
până la gândirea filozofică modernă
şi contemporană, la Nae Ionescu şi
Mircea Vulcănescu. (va urma)
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