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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

„Un om, care nu-şi recunoaşte
nici un defect, este fie un prost,
fie un ipocrit, fie o persoană în
care nu trebuie să ai încredere”

Joseph Joubert

PUNCTUL
PE EUROPA

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC
Lumea de ieri, de ast@zi, de mâine

Secven]e din istoria }i
actualitatea dictaturilor

Chile, septembrie 1973 }i reverbera]ii
„Omul liber e acela care n-are
nevoie să spună nici o minciună”

Nicolae Iorga.

... Încă din anii 1930, decidenŃii chilieni au încercat –şi au şi reuşit, întro bună măsură – să integreze clasele
populare şi clasele mijlocii urbane,
orăşeneşti în sistemul politic existent
atunci. Au fost eforturi pentru ca acesDan POPESCU
te clase să beneficieze – în condiŃii,
însă, inegale – de un mai bun acces la educaŃie şi la sănătate. Erau aceste clase, totuşi, o lume nemulŃumită. O anume democraŃie dominată în Chile de o burghezie funciară şi antreprenorială nu a putut parcurge distanŃa faŃă de clasele populare.
continuare ^n pag. 4-5

Concepte de politic@ }i guvernare

Incursiuni ^n universul
lui Platon }i Aristotel (II)

De asemenea, o altă similitudine este
dată de faptul că, în concepŃia ontologică a celor doi metafizicieni se conturează existenŃa unei lumi suprasensibile, bineînŃeles că mult mai puternic
la Platon, care promulga scopul existenŃei ca fiind fericirea sufletului eliberat de trup şi care a dezvoltat Teoria
Ideilor, afirmând că trupul este în duastd. Raluca Andreea litate cu sufletul şi că tot ceea ce
BOBOC, ULBS
oamenii văd trebuie înŃeles dincolo de
aparenŃele lumeşti, făcând apel la o forŃă supranaturală (sau
la mai multe) şi la Mitul Peşterii (prezentându-l ca situaŃia
unei "persona" care reuşeşte să înŃeleagă dincolo de aparenŃele evidente obŃinute prin simŃuri). Similar este surprins şi faptul că, cumpătarea, înŃelepciunea, curajul şi finalmente justiŃia
sunt cele patru virtuŃi ce trebuie armonizate şi respectate în
vederea obŃinerii fericirii sufletului.
continuare ^n pag. 6
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Investi]iile responsabile social
}i implicarea social@ a companiei (I)

InvestiŃiile Responsabile Social (engl. Socially Responsible
Investments - IRS) au crescut considerabil în ultimii ani, după
cum reiese din statisticile activelor gestionate de diferite fonduri de investiŃii din întreaga lume. Conform raportului din
2010 ce vizează tendinŃele investiŃiilor responsabile social, publicat de Forumul InvestiŃiilor Sociale din Statele Unite, valoarea activelor totale ale fondurilor care au utilizat cel puŃin una
dintre strategiile de investiŃie durabile şi responsabile s-a ridicat în anul 2010 la 3,07 trilioane USD, înregistrând o tendinŃă
de creştere cu mai mult de 13% faŃă de 2007. În plus, rapordr. Lucian BELAŞCU, tul evidenŃiază că un dolar din opt aflat sub management profesional în SUA este implicat, într-un fel sau altul, într-un astULBS
fel de tip de investiŃie.
continuare ^n pag. 3
Opinii

Pie]ele financiare
^n contextul globaliz@rii

Opinii

Rezultat al dezvoltării economice din
ultimele secole, relaŃiile financiar-monetare internaŃionale au cunoscut o adevărată explozie, în special în partea a
doua a secolului XX. Gradul tot mai
ridicat de integrare al pieŃelor financiare internaŃionale îşi pune amprenta pe
deplin asupra modului de derulare şi
de orientare a fluxurilor financiare internaŃionale. Globalizarea financiară este
un proces cu caracter ireversibil, cu
master. Patricia
influenŃe structurale şi funcŃionale în
DEAC, ULBS
ansamblul economiei mondiale. O condiŃie esenŃială a dezvoltării economice şi a progresului general o constituie perceperea şi înŃelegerea corespunzătoare a
modului de funcŃionare a pieŃelor financiare, a mecanismelor
şi instrumentelor specifice.
continuare ^n pag. 7

Pie]ele financiare
^n contextul globaliz@rii (I)
PiaŃa financiară este acel segment
din piaŃa mondială (internaŃională) sau
din piaŃa naŃională, pe care se concentrează cererile şi ofertele de bani
şi de valori mobiliare.
PiaŃa financiară este structurată în
piaŃa monetară şi piaŃa de capital.
master Maria-Delia
PieŃele monetare sunt specializate
TOCITU, ULBS
în tranzacŃii cu titluri pe termen scurt
(până la 1 an) cum ar fi: depozite bancare, cecuri, bilete la
ordin, certificate de depozit, cambii şi altele. PreŃul dreptului
de a utiliza fondurile oferite astfel pe piaŃa monetară este
reprezentat în principal de dobândă.

Cu prilejul S@rb@torilor Sfinte ale Cr@ciunului
}i Serb@rilor Anului Nou, “Euroeconomia XXI”
ureaz@ tuturor cititorilor }i colaboratorilor s@i
mult@ s@n@tate, ^mpliniri, bucurii.

La mul]i ani!

Ur@m colegului nostru Mihai Baciu
- cu mul]umiri pentru tot ceea ce am realizat
^mpreun@ - mult succes ^n noile sale activit@]i.

Redac]ia

continuare ^n pag. 2

Urm@torul num@r
al revistei va apare
^n data de vineri

17 ianuarie 2014
Erotismul interesat
}i reu}ita social@ (VI)
- Curtezane franceze -

LOUISE DE LA VALLIÈRE
(1644 - 1710)

Este prima metresă
en titre a Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea
(1643-1715). FRANÇOISE
– LOUISE DE LA VALLIÈRE
s-a născut în anul 1644,
într-o familie din mica
prof. univ. dr. Elena nobilime provincială. A
primit o educaŃie aleasă.
MACAVEI
A crescut în castelul Blois.
Nu era o frumuseŃe perfectă, dar atrăgea atenŃia prin fineŃe şi distincŃie, prin părul blond,
ochi albaştri şi un surâs fermecător. Nu avea
o inteligenŃă sclipitoare dar şi-o cultiva prin
lecturi. La 17 ani a intrat în lumea regală ca
domnişoară de onoare la Curtea Henriettei de
Anglia, sortită ca soŃie lui Filip de Orléans,
fratele lui Ludovic al XIV-lea.

De ce a c@zut totu}i Roma?

master. Damaris
BORZA, ULBS

1. Ce sunt pieŃele financiare? DefiniŃie
şi componente

De-a lungul timpului, istoricii au pus
întrebarea: “De ce a căzut totuşi Roma”?
şi care este paralela dintre căderea Romei
de atunci şi civilizaŃia europeană de astăzi, în condiŃiile crizei financiare globale?!;
În acest context s-au vehiculat mai multe
păreri ale specialiştilor de-a lungul timpului.
Căderea Romei a început cu Nero şi
Caligula, iar împăraŃii care s-au succedat au
văzut o Roma cedând la loviturile barbarilor (germanii, francezii, britanicii de astăzi);
continuare ^n pag. 3

Louise de la Vallière

Roma

Nelson Mandela, un preşedinte în memoria lumii.

continuare ^n pag. 8
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Pie]ele financiare ^n contextul globaliz@rii (I)
master Maria-Delia TOCITU, ULBS

urmare din pagina 1

PieŃele de capital sunt specializate
în domeniul tranzacŃiilor cu active financiare pe termen mediu şi lung.
Aceste titluri financiare sunt reprezentate în principal de acŃiuni şi obligaŃiuni. Pe piaŃa de capital apare o relaŃie directă între posesorul de fonduri
(investitorul) şi cel aflat în căutare de
resurse financiare şi care va emite
titluri, urmând ca în schimb să primească fondurile de care are nevoie.

2. De ce şi cum piaŃa financiară s-a
globalizat cel mai repede alături de
piaŃa muncii?
ExistenŃa şi gradul de dezvoltare a
pieŃei de capital a devenit pentru economie un criteriu şi o condiŃie, un etalon al gradului de evoluŃie şi dezvoltare a economiei de piaŃă funcŃională.
Din punct de vedere financiar, globalizarea este înŃeleasă ca integrarea
sistemelor financiare individuale ale
Ńărilor, cu pieŃele şi instituŃiile financiare internaŃionale.
Din perspectivă istorică, globalizarea financiară nu este un fenomen
nou, fluxurile de capital, existând de
o lungă perioadă, iar mărimea acestora de acum un secol fiind comparabilă cu cea de astăzi. Intensitatea
cu care se manifestă în prezent sunt
fără precedent, implicând participarea
activă a unui număr tot mai mare de
tari cu diferite grade de dezvoltare.
Dereglementarea majorităŃii sistemelor financiare, avansurile tehnologice în domeniul serviciilor financiare şi
diversitatea crescândă a căilor de manifestare a globalizării financiare fac,
însă tot mai dificilă refenirea la o stare
de fapt ante-globalizare. Este puŃin probabilă reversibilitatea globalizării financiare, în special pentru economiile parŃial integrate, fapt ce apare cu atât mai
important cu cât beneficiile globalizării nu pot fi cunoscute în acelaşi mod
de către toŃi participanŃii la proces.
Beneficiile potenŃiale ale globalizării
financiare vor conduce probabil la o
lume mai puternic interconectata din
punct de vedere financiar şi la o adâncime mai mare a gradului de integrare financiară a tuturor Ńărilor lumii cu
pieŃele financiare intemationale. Deşi
discutabil, cel mai important beneficiu
al globalizării financiare pentru Ńările

în curs de dezvoltare îl reprezintă dezvoltarea sistemului lor financiar, ceea
ce determina cristalizarea unor pieŃe
financiare mai complete, mai stabile
şi mai bine reglementate şi este esenŃial pentru realizarea creşterii economice, deoarece asigura agenŃilor deficitari resursele necesare pentru finanŃarea oportunităŃilor de investiŃii. Globalizarea financiară atrage, şi anumite
riscuri. Este foarte probabil că aceste riscuri să apară pe termen scurt,
atunci când are loc deschiderea Ńărilor
către exterior. Un risc foarte cunoscut
este cel al crizelor financiare. Există
diferite legături între globalizare şi
crize. Dacă infrastructura financiară
nu este potrivită, liberalizarea urmată
de intrările de capital poate slăbi sănătatea sistemului financiar local. Dacă
fundamentele pieŃei se deteriorează,
atacurile speculative vor apărea odată
cu ieşirile de capital. Pentru o integrare de succes, fundamentele economice trebuie să fie şi să rămână
solide. PieŃele locale trebuie să fie reglementate şi supravegheate corespunzător. Necesitatea unor fundamente solide este esenŃiala mai ales dacă, celelalte condiŃii rămân neschimbate, globalizarea financiară tinde să intensifice sensibilitatnea unei Ńări la şocurile externe. Mai mult, imperfecŃiunile
pieiei internaŃionale, precum aversiunea excesivă faŃă de risc sau, dimpotrivă, riscurile excesive asumate, ,,instinctul de turmă” (,,the herd instinct”),
suprareacŃia (,,the bandwagon effect”),
dar şi natura fluctuanŃa a fluxuriior
de capital produc şi amplifica crizele,
cu efecte de contagiune care pot
atenua arii foarte largi, de pe continente diferite, incluzând chiar Ńările
cu fundamente economice solide.
Astfel acest proces numit globalizarea pieŃelor financiare a cunoscut
o amplă şi rapidă dezvoltare datorită
necesităŃilor impuse de economia şi
lumea trecută şi prezenŃa.

3. În ce măsură procesul de globalizare este sau nu sinonim cu internaŃionalizarea pieŃei financiare?

Globalizarea nu se limitează la internaŃionalizarea mărfurilor produse, ci,
mai degrabă, la internaŃionalizarea întregului organism productiv, care tinde
să se transforme în structuri mobile reunind mai multe teritorii, fără a se stabili
în mod definitiv într-un anumit loc.

Etapele premergătoare fenomenului de globalizare le putem considera
că fiind fazele „internaŃională” şi „multinaŃionala”; noŃiunea de „internaŃional”
este un termen vechi, folosit în literatura de specialitate pentru a desemna
orice activitate desfăşurată pe teritoriul mai multor Ńări, în condiŃiile în care
fiecare Ńară (sau activitatea desfăşurată în fiecare Ńară) este privită şi gândită în mod individual, cu luarea în
considerare a diferenŃelor de mediu
economic şi politic, cultura, mentalitate, condiŃii naturale, etc.
Prima formă de manifestare a activităŃii internaŃionale s-a concretizat
în comerŃul cu bunuri şi servicii desfăşurate între Ńara de origine şi pieŃele străine. Astfel putem distinge două
tipuri de comerŃ; primul tip se bazează pe complementaritatea economiilor
naŃionale, specializarea fiecăreia dintre
ele se manifestă în şoldul comerŃului
exterior, excedentar sau deficitar, în
funcŃie de avantajul comparativ pus
în evidenŃă de diferenŃele relative de
productivitate realizate. Cel de-al doilea
tip de comerŃ se bazează pe economii
asemănătoare, cu acelaşi nivel de dezvoltare, intersectarea fluxurilor de export

şi import materializându-se în schimbul
intrasectorial sau intraproductiv, cu
pronunŃat caracter de diferenŃiere.
PieŃele globale nu sunt importante
numai pentru oportunităŃile lor de piaŃă,
ci mai ales pentru oportunitatea oferită
de ele de a avea acces la noi resurse.
Pe de altă parte, firmele trebuie să-şi
identifice avantajele specifice, să găsească modalităŃi de transfer a acestora în străinătate şi să înŃeleagă implicaŃiile proceselor de internalizare şi
externalizare. Succesul pe piaŃa externă
este garantat dacă se reuşeşte construirea unui model în care avantajele
specifice firmei sunt folosite pentru a
contracara dezavantajul natural de a fi
o companie străină într-o Ńară străină.
Ulterior aceste relaŃii de comerŃ s-au
dezvoltat, odată cu dezvoltarea societăŃii, pentru că momentul de cumpănă să apară după al doilea război
mondial când multe dintre firmele
americane care activau în Europa să
rămână pe acest teritoriu şi să se
transforme în ceea ce cunoaştem azi
că şi corporaŃii multinaŃionale. Este
momentul care marchează investiŃiile
străine ca formă de internaŃionalizare.
În timp ce, Ńările participante la război

erau preocupate cu reconstrucŃia, firmele americane (mai ales cele care
au activat în industria de armament,
industria constructoare de nave, etc.)
au speculat oportunităŃile pe care le
ofereau anumite zone din Europa şi
Asia. Având controlul asupra tehnologiei
şi producŃiei, pe o piaŃă externă destul
de instabilă, marcată de nevoi aceste
firme au devenit furnizori internaŃionali.
Ulterior, în scopul optimizării acestor schimburi, anumite firme care s-au
extins pe diferite pieŃe prin acŃiuni specifice acestora, decid să înfiinŃeze unităŃi de producŃie în străinătate, pe care
le susŃin singure sau în parteneriat cu
colaboratorii locali, marcând astfel debutul abordării „multinaŃionale”.
De vreme ce producŃia a început
să fie realizată în mai multe locaŃii,
produsele au putut fi adaptate mai
uşor la cerinŃele pieŃei. Dacă acum
câteva decenii penetrarea pieŃelor externe era apanajul unui număr redus
de companii (marile companii multinaŃionale), astăzi asistăm la o creştere
a numărului de firme mici şi mijlocii
care au realizat că oferta lor se pretează şi la pieŃe foarte îndepărtate.
Din perspectivă istorică, orice strategie economică multinaŃionala presupune cunoaşterea factorilor economici,
sociali, culturali din fiecare Ńară precum şi direcŃia de urmat pentru o
integrare a filialei în viaŃa economică
a regiunii. Pentru a evolua de la nivelul de „internaŃional” la cel de „multinaŃional” anumite firme au interzis folosirea termenului de „extern” în politica lor tocmai pentru a evita sensul
de separare a activităŃii din propria
tara de restul pieŃei externe. Aceasta
s-a dovedit o metodă eficientă de a
convinge angajaŃii să privească lumea
că o entitate integrată şi de a sprijinii formarea unei culturi organizatorice globale.
În acest context putem privi internaŃionalizarea ca o fază evolutivă a
globalizării, faza în care Ńările şi firmele tind să-şi dezvolte sistemele productive pe bază şi în concordanŃă cu
cerinŃele unei pieŃe globale. După cum
am mai subliniat, din perspectivă
istorică, faza multinaŃională implica
politici şi strategii care presupun o
interacŃiune cu toate pieŃele, cu preferinŃele locale, reprezentând un predecesor al fazei globale, care pune
accent pe standardizare şi integrare.

(va urma)
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Investi]iile responsabile social
}i implicarea social@ a companiei (I)

dr. Lucian BELAŞCU, ULBS

urmare din pagina 1

Canadian Socially Responsible Investment Review 2010 reprezintă un
raport realizat de către organizaŃia
canadiană a investiŃiilor sociale, în care
se arată că activele totale canadiene
investite în concordanŃă cu ghidurile
SRI au avut o valoare de 530,9 miliarde dolari canadieni, în iunie 2010,
cu o pondere de 19,1% din totalul activelor manageriate. The Responsible
Investment Annual Report 2011 publicat de AsociaŃia Australasiatică a InvestiŃiilor Responsabile a evidenŃiat, de
asemenea, o creştere a activităŃii şi
valorii activelor gestionate în conformitate cu orientările IRS în Australia
şi Noua Zeelandă: între 2010 şi 2011
investiŃiile responsabile au crescut de
cu 8%, de la 18,12 miliarde la 19,55
miliarde dolari australiani. Totodată, creşterea portofoliilor investiŃiilor responsabile social (1,8%) a fost mai ridicată
decât toate activele aflate sub management în cele două state. Japonia
este piaŃa lider în Asia, cu o valoare
totală a Fondului InvestiŃiilor IRS prin
ofertă publică de 267,356 milioane de
yeni japonezi în septembrie 2011, după
cum indică Raportul din 2011 asupra
investiŃiilor responsabile social din Japonia, realizat de Forumul InvestiŃiilor
Sociale din Japonia. Studiul Eurosif
SRI 2010 arată că investiŃiile durabile
şi responsabile europene au crescut în
mod semnificativ din 2008, cu o valoare totală a activelor de aproape 5
trilioane de euro la sfârşitul anului
2009. În acelaşi timp, raportul indică
diferenŃe semnificative între pieŃele naŃionale în termeni de mărime, creştere,
cotă de piaŃă şi strategii ale investitorilor responsabili sociali. Aceste cifre
indică faptul că investiŃiile responsabile social s-au maturizat în ultimii ani
şi s-au transformat dintr-o activitate
realizată de câteva fonduri de inves-

master. Damaris BORZA, ULBS
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Un istoric spune că declinul Imperiului a survenit din pricina mercenarilor germani infiltraŃi la comanda
legiunilor romane. “Germanizarea” ca
un rezultat al diluării culturii, loialitatea către comandanŃii Romani şi nu
către guvernul Roman, a dus probabil la sfârşitul acestui Imperiu.
După moartea lui Theodosie I, Roma
s-a împărŃit în: Imperiul Roman de
Răsărit (până în 1452), şi Imperiul
Roman de Apus, care dispare ca stat
în anul 476; Astfel, după aproape
1.000 de ani de eforturi, civilizaŃia
romană e distrusă de barbari, cea
care era considerată inferioară Romei.
Emil Cioran spunea că “a fost nevoie
ca barbarii să distrugă Imperiul roman
pentru ca Europa să se poată naşte.”
În plan economic, degradarea agriculturii a cauzat declinul economic al
Imperiului: animale au dispărut, iar
unele zone au fost deşertificate. Din
pricina multor migratori, Imperiul a
început să se clatine. Oraşele romane
nu erau făcute pentru populaŃii mari.
Sclavia, inflaŃia şi taxele prea mari
au dus la închiderea minelor, slăbind
şi mai tare economia. Acestea au
forŃat fermierii să renunŃe la agricul-

tiŃii într-o abordare adoptată de investitori instituŃionali importanŃi. În acest cadru este de aşteptat ca IRS să reprezinte o formă de influenŃă asupra
companiilor de a realiza şi implementa politici RSC, într-o manieră consistentă (Sparkes şi Cowton, 2004).

În ultimii ani putem observa tendinŃa
tot mai multor fonduri mutuale de a
investi în conformitate cu diverse criterii sociale. Astfel de investiŃii, considerate responsabile social, au apărut
în jurul anilor 1960 şi au atras tot mai
mult atenŃia mediului academic. Ele pot
fi definite în mod succint astfel: „procesul de integrare a valorilor personale şi a preocupărilor sociale în decizia de investire” (Schueth, 2003). S-au
înfiinŃat chiar fonduri mutuale noi, res-

ponsabile social.
Strategiile de bază folosite în IRS
sunt: (1) Screening-ul companiilor în
funcŃie de criterii foarte specifice de
includere, respectiv excludere. Se analizează impactul companiilor asupra
părŃilor interesate şi asupra mediului,
la nivel general. Pentru a lua decizia
de investire, fondurile studiază o serie
de aspecte în procesul de screening:
anumite industrii (tutun, alcool, armament, pornografie, energie nucleară,
jocuri de noroc, contracepŃie); respectarea anumitor norme (drepturile omului, protecŃia mediului, protecŃia animalelor, protecŃia consumatorilor, asigurarea condiŃiilor potrivite de muncă
pentru angajaŃi, etc.); (2) Alegerea investiŃiilor „de impact” – acele investiŃii
care rezolvă probleme sociale sau de
mediu, generând profit. Pentru atragerea investiŃiilor, companiile se implică
în rezolvarea problemelor din comunitate prin programe de responsabili-

tură şi să se mute în oraşe. Lipsa
mâncării, a apei, apariŃia unor boli,
epidemii au fost factorii care au ajutat la căderea Imperiului Roman. În
urma unor studii, se spune că între
anii 165 şi până în secolul III populaŃia Imperiului de Vest s-a înjumătăŃit.
S-a descoperit că oamenii au fost
subnuŃriti, iar condiŃiile tot mai degradante au dus până la urmă la căderea acestei societăŃi.
Dintr-o altă perspectivă, Imperiul
era măcinat de numeroase pericole,
atacuri externe; existau răscoale din
peninsulă şi din provinciile Galia, Egipt,
Africa; de asemenea, nesiguranŃa drumurilor, păgubeau economia; luptele
pentru tron, în care adesea erau implicate şi legiunile au dus într-un final
la sfârşitul unui imperiu cu o istorie
sângeroasă, plină de cuceriri şi războaie.
O mare parte din banii imperiului
proveneau aşadar din cuceriri, dar
pentru că în ultimul timp acestea
lipseau, banii se împuŃinau, oraşele
îşi pierdeau frumuseŃea, armata nu
mai putea fi întreŃinută; populaŃia era
hrănită cu “pâine şi circ” sau “pâine
şi jocuri”; chiar şi religia creştină întemeiată de Constantin nu putea salva
prăbuşirea Imperiului, din contra, creştinismul a avut un rol în declinul Romei,
făcând populaŃia mai puŃin interesată
de sloganul “aici şi acum”, aşteptând
în schimb răsplata în ceruri.

Se susŃine astfel, că Imperiul Roman s-a sfărşit din pricina războaielor
civile frecvente cu legiunile romane,
pentru controlul Imperiului. Întrucăt armata, dar şi autoritatea centrală deveneau tot mai vulnerabile, şi problemele sociale şi economice, au dus la
o încapacitate politică de a menŃine
controlul.
Din punct de vedere al politicii
economice, populaŃia era divizată: pe
de-o parte erau marii magnaŃi (capitaliştii bogaŃi şi cu influenŃă), care controlau pieŃele, şi care urmăreau mai mult
distrugerea sărăcilor, decât sărăcia,
iar pe de altă parte adepŃii economiilor sociale.
În Europa de astăzi, declinul demografic este major în condiŃiile în
care state mai puŃin dezvoltate se
înmulŃesc considerabil.
Unii specialişti prevăd un deznodământ fie ca cel al Romei, fie ca cel
existent în era Renaşterii, care se baza
pe “libertate, egalitate, fraternitate”.
Cauzele căderii Imperiului au fost
aşadar de natură politică, economică,
ideologică şi se tinde a se crede că
acestea persită şi în timpul nostru.
SoluŃia evidentă şi la îndemână
pentru a evita eşecul, şi a îmbrăŃişa
progresul, este “nevoia de conştiinŃe”,
adică de educaŃie, de cultură, de întreprinzători corecŃi, de proiecte valoroase, de voinŃa publică…

Principii investiŃionale
şi tendinŃe în evoluŃia investiŃiilor
responsabile social

tate socială corporativă.
Deşi există încă un grad mare de
eterogeneitate cu privire la IRS la nivel mondial, tendinŃa este de a converge către standardizare, odată cu
accelerarea şi accentuarea procesului
de globalizare. Conform Hill et al. (2007),
Ńările asiatice sunt caracterizate de
colectivism vertical, iar comunităŃile
de investitori nu consideră că este
oportun să judece acŃiunile şi motivaŃiile persoanelor aflate în poziŃii de
management, în special dacă aceştia
sunt consideraŃi membrii de rang
înalt ai societăŃii. De asemenea, IRS
pot atrage atenŃia asupra anumitor
firme sau persoane, scoŃându-le în
evidenŃă, iar acest lucru nu este dorit
în societăŃile asiatice. La polul opus,
Ńările din America şi Europa sunt caracterizate de individualism orizontal,
putând avea un impact diferit asupra
IRS. DiferenŃele de statut sunt mai
puŃin importante, se încurajează egali-

De ce a c@zut totu}i Roma?

tatea, elita corporativă are o toleranŃă
tot mai mică în faŃa greşelilor companiilor, societatea încurajează asumarea responsabilităŃii pentru faptele individuale. Prin urmare, investitorii europeni sau americani sunt mai înclinaŃi spre aprecierea activităŃilor responsabile social pe termen scurt. Totuşi,
aceste diferenŃe nu sunt insurmontabile. Indiferent de cultură, pieŃele acordă
o atenŃie tot mai mare asupra responsabilităŃii sociale corporative. Dacă,
în plus, ar exista pe viitor şi o clasificare publică a companiilor în funcŃie de
anumiŃi parametrii IRS, Adam şi Shavit
(2008) estimează că investiŃiile în aria
responsabilităŃii sociale ar creşte, îmbunătăŃind imaginea publică şi reputaŃia companiei, având şi efecte pozitive indirecte asupra profitului.
Roca et al. (2010) subliniază că, la
nivel global, pieŃele IRS se influenŃează semnificativ una pe cealaltă, răspunzând rapid la schimbare. Această
legătură s-a intensificat în ultimii ani,
cu precădere în perioada crizei economice, şi este observabilă simplu în
evoluŃia indicilor de IRS. TendinŃa în
viitor a pieŃelor IRS este de a deveni
din ce în ce mai integrate, deşi momentan nivelul de integrare este mai
scăzut. Autorii menŃionează că încă
există potenŃial crescut de diversificare internaŃională a investitorilor de
tip IRS: astfel, SUA şi Marea Britanie
sunt cel mai semnificativ interconectate pieŃe, fiind afectate puternic de
variaŃiile preŃurilor; Australia şi Canada sunt mai dependente de evenimente locale decât internaŃionale,
oferind beneficii mai mari decât SUA
şi Marea Britanie. Riscul de contagiune însă, este estimat a creşte pe
viitor. Deoarece considerăm că tendinŃa spre integrare este una semnificativă pentru investiŃiile responsabile social, capitolul al cincilea al lucrării găzduieşte propria noastră investigaŃie asupra acestui fenomen.
(va urma)

Ruine romane
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Lumea de ieri, de ast@zi, de mâine

Secven]e din istoria }i actualitatea dictaturilor (II)
Chile, septembrie 1973 }i reverbera]ii

Dan POPESCU
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De exemplu, la Santiago, dar şi la
Valparaiso, ş.a. se vădeau contraste
puternice între cartierele de afaceri şi
luxul lor – de înŃeles, dar afişat
aproape ostentativ – şi mizeria urâtă
a unei mari părŃi din populaŃia Ńării,
trăind în bidonville-urile de la marginile oraşelor amintite, dar nu numai de aici. Cu atât mai mult revolta mocnită devenea mai puternică cu
cât, cu precădere după 1960, se accentua contextul internaŃional al „războiului rece” – dintre „capitalism şi
socialism”, dintre „Statele Unite şi
URSS” – şi al confruntării ideologiilor respective, cât şi exemplul cubanez ce dezvolta dorinŃa celor săraci
de a nu înŃelege o anume egalitate
socială la nivelul doar al unei utopii.
Evident că o creştere demografică
notabilă în Chile în toŃi acei ani –
amplificarea caracteristică, de fapt,
Ńărilor slab dezvoltate – de exemplu
de la 6 milioane de locuitori în 1952
la 10 milioane în 1973, ranforsa şi mai
mult o anume „autoritate” a revendicărilor avansate de populaŃia defavorizată. Mai notăm că în Chile, în
1970, majoritatea populaŃiei era urbană, cu o creştere accentuată în decursul ultimelor decenii, creştere mai
ales, însă, la nivelul bidonville-urilor.
Într-un astfel de cadru, în Santiago
de Chile era grupată mai mult de o
treime din populaŃia Ńării, oameni care
nu ezitau de fel să-şi exprime nemulŃumirile. Împotriva cui? Împotriva celor
ce conduceau...
Sunt detalii care nu pot lipsi dintr-o astfel de analiză. Iată, dacă Chile
chiar a cunoscut un proces de creştere economică susŃinută, un rol în
amplificare al statului în sprijinirea activităŃilor industriale, mai ales din perspectivă internaŃională, o diversificare a
exporturilor, pe lângă cupru şi alte
minerale Chile exportând mai multă
celuloză, mai multe făini şi conserve
de peşte, şi chiar, spre 1970, unele produse electronice, chimice şi mecanice, lipsurile populaŃiei în general se
amplificau. Deoarece randamentele agricole se vădeau totuşi într-o anume

scădere, iar criza agriculturii de subzistenŃă apărea din ce în ce mai accentuată pe fondul creşterii demografice notabile amintite. PieŃele locale aveau evoluŃii dezolante. În plus,
economia chiliană devenea tot mai
dependentă de Statele Unite, cu profiturile mari „mergând” doar într-o
singură direcŃie: spre Statele Unite.
Cuprul chilian era extras din subsol
aproape exclusiv de companii americane, importurile erau, în cea mai
mare parte, tot din SUA, băncile americane posedau mai mult de jumătate
din datoria externă a Ńării. Cu o sumă
de astfel de crize şi cu Statele Unite
drept „culpabile”, Ńinta protestelor
sociale era evidentă, iar amploarea
lor urca...
...PreşedenŃia democratului creştin
Eduardo Frei (1964 – 1970) sub
deviza „RevoluŃia în libertate”, de care
am amintit, preşedenŃie cu un program reformist vizând, printre altele,
o redistribuire a proprietăŃii pământurilor în agricultură – redistribuire
îmbrăŃişată încă din 1940 de biserica catolică, vizând o veritabilă „chilenizare” a exploatărilor de cupru prin
preluarea acŃiunilor de către stat şi
stimulându-se producŃia, vizând o amelioarare a condiŃiilor de trai ale claselor populare dar şi o reformă a
sistemului de educaŃie şi conferirea
dreptului de vot şi pentru cele zece
procente din populaŃie care erau analfabete – nu a avut rezultatele scontate,
fiind sabotată, deseori, din „interior”,
de chiar militanŃi de stânga şi de
extremă stângă, dar şi de către cei
ce nu acceptau să-şi piardă privilegii
importante. De fapt, cum scrie Gilles
Bataillon, „RevoluŃia în libertate”, acest
concept „mai mult a generat conştientizarea grupurilor cele mai puŃin favorizate de puterea, de capacitatea
lor de a influenŃa, de a face jocurile
politice”. Exista, totodată, şi o anume
nemulŃumire în rândul armatei, oameni cu solde mici. FuncŃionarii din
ministerul JustiŃiei, cei care „împărŃeau” dreptatea erau şi ei nemulŃumiŃi de salarii mai mici decât normal.
În sfârşit, dar în contra acestor realităŃi şi fapte, oligarhia funciară, şefii
de întreprinderi şi chiar o parte – este

Salvador Allende împreună cu soŃia Hortensia Bussi.
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Pinochet atacă Guvernul.

drept, redusă – din clasa mijlocie
apreciau – fără raŃiune, observăm noi
– că ameliorarea condiŃiilor de viaŃă
pentru clasele populare „va genera
instabilitate şi va strica bunul echilibru social”.
Erau, deci, necesare, noi opŃiuni politice, economice. Erau necesare schimbări. Erau susŃinători, mai puŃini, ai
unei guvernări forte, alŃii ai unei revoluŃii de tip cubanez, iar alŃii doreau,
de fapt, o viaŃă mai bună pentru clasele populare, modernizarea mai mult
naŃională a economiei şi a Ńării, fără,
însă, ca aceasta să însemne obligatoriu „o poartă deschisă unor schimbări de inspiraŃie comunistă”. Iar alegerile au fost câştigate, democratic,
de Salvador Allende, socialist moderat, devenit astfel preşedinte al Republicii şi formându-se în 3 noiembrie

1970, prima „guvernare de Unitate Populară”. O etapă de evoluŃie se încheiase. Va urma o alta. Dar cum? Cum
se vor finaliza acŃiunile şi măsurile?
Ce ne va releva timpul?
Concret, într-o viziune proprie şi
în plan strategic, în anumite privinŃe
şi în plan tactic, Salvador Allende urmărea bararea dominaŃiei capitalului
străin, dar şi a celui naŃional, a oligarhiei financiare şi funciare atât de puternică, de potentă şi de influenŃă. Era
vorba, în fapt, de „un început al construirii socialismului”. Se avea astfel
în vedere naŃionalizarea minelor de cupru
spre a reorienta profiturile către Ńară,
nu către SUA. Pe urmă, de exproprierea şi controlul a aproape 300 de
întreprinderi în situaŃie de monopol
(mai ales cărbune, siderurgie, transporturi, bănci) care astfel vor putea
servi construcŃiei unei importante arii
de proprietate socială. Pe urmă, Allende
şi formaŃiunea sa aveau în vedere
continuarea reformei agrare angajate
de fostul preşedinte Frei, în speŃă,
exproprierea a 3000 marii domenii
estimate că erau rău exploatate, precum şi redistribuirea respectivelor
pământuri Ńăranilor grupaŃi în cooperative. Se mai urmărea o puternică
creştere a salariilor celor mai scăzute
din perspectiva realizării unei anume
echităŃi şi pentru a relansa economia
printr-o amplificare a consumului claselor populare. Mai era vorba de un
program ambiŃios în domeniile sănătăŃii publice, construcŃiei de locuinŃe
şi educaŃiei în favoarea claselor populare şi neprivilegiate astfel până atunci, punctându-se deschiderea de dispensare, de şcoli primare şi distribuŃia de furnituri şcolare cu precădere
în cartierele defavorizate. S. Allende
promisese, totodată, stabilirea de relaŃii diplomatice cu Ńările din ceea ce
la vremea respectivă se numea „blocul socialist”, etc.
... Privit cu ochii de astăzi şi examinând experienŃa mondială în domeniu, inclusiv a Marii Britanii în ce
privea naŃionalizările, dar şi a programelor de tip socialist din Europa de
Vest în vremea respectivă – FranŃa,
Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Ger-

mania, etc. – şi care au obŃinut un
număr mare de voturi cu prilejul mai
multor alegeri desfăşurate, măsurile
propuse de Allende, nu depăşeau,
totuşi, sfera unui socialism moderat.
Erau însă interese prea mari în plan
internaŃional dar şi în plan naŃional.
Bine consolidate, la care nu se putea
renunŃa decât cu pierderi punctuale
imense pentru titularii lor. Erau şi
interese ideologice deloc neînsemnate,
cu precădere având în vedere confruntările din „războiul rece”, etc. Toate
acestea, dar şi altele, au determinat
ca programul lui Allende să nu prindă
viaŃă. Nu a prins viaŃă nici ca urmare
a lipsei resurselor financiare necesare
aplicării unor astfel de reforme, cu reverberaŃii puternice în balanŃele fundamentale de echilibru economico-financiar ale economiei chiliene abordată mai ales din perspectiva legăturilor sale – unele perdante, altele
nu – cu Statele Unite. Se mai punea
şi problema proprietăŃii în fapt: este
sau nu este garantată, inviolabilă,
sacrosanctă în indiferent ce condiŃii,
obŃinută prin corupŃie şi generând
neajunsuri în economie? Erau, dar,
forŃe centrifuge, puŃine, însă forŃe centripete, destabilizatoare, destul de multe
şi importante.
Deşi Chile a beneficiat încă din
1925, ceea ce a diferenŃiat-o de cele
mai multe state din America Latină,
de „o constituŃie de inspiraŃie democratică şi liberală”, de o succesiune
relativ regulată la guvernare a mai
multor partide, unele de orientare de
dreapta, altele mai puŃin, poate mult
mai puŃin, înclinate mai degrabă spre
o democtaŃie creştină, societatea chiliană a fost şi era şi atunci bine segmentată în trei subculturi politice rivale (cele două menŃionate, la care adăugăm pe cea relativ de centru ca şi
unele orientări de extremă stângă sau
de extremă dreaptă). În aceste circumstanŃe, democraŃia câtă era – şi
era – „servea mai mult la atenuarea
şi chiar înlăturarea unor conflicte sociopolitice decât la construirea unei veritabile Ńesături sociale între indivizi
recunoscuŃi ca egali”, cum scrie G. Bataillon. Sunt multe de spus, în fapt,
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însă lui Allende şi guvernării sale i
s-au reproşat tensiunile în creştere –
care au determinat şi făcut posibilă
lovitura de stat – tensiuni generate
de interacŃiunea a patru fenomene.
Anume: a) tensiunile în creştere dintre sectoarele moderne şi altele mult
arhaice proprii unei societăŃi dependente şi dezarticulate, aflată într-un
proces de transformări accelerate; b)
ambivalenŃa culturii politice chiliene
în raport cu principiile democratice;
c) criza politică deschisă de către alegerea unui preşedinte socialist într-o
lume care, chiar dacă parŃial, nu agrea
principiile socialiste, prin educaŃie,
cutume, influenŃe mai mult sau mai
puŃin stipendate, etc.; d) „voinŃa unei
părŃi din elita economică şi politică,
sprijinită de o parte a populaŃiei şi
puternică prin susŃinerea tacită a Statelor Unite, de a opera o reîntoarcere
la ordine”, în speŃă, la cea iniŃială,
chiar printr-un putch militar.
... Ceea ce, de fapt, s-a şi întâmplat. Chile, în 1973, după trei ani de
guvernare Allende, era mai ales o
Ńară a cărei agricultură se afla în
criză şi unde cuprul rămânea principala bogăŃie, constituind esenŃialul
exporturilor. Era o parte a populaŃiei
ce avea nemulŃumiri, iar o alta, chiar
dacă mai mare, avea, practic, prea
multe speranŃe rămase ca speranŃe şi
doar mai puŃine certitudini. Lovitura
de stat condusă de generalul Augusto
Pinochet a impresionat astfel prin brutalitatea sa şi prin dimensiunile sale
„refondatoare”. Şi pentru Pinochet,
însă, dincolo de cuvinte, dificultăŃile
economice rămâneau dificultăŃi ce se
vădeau, deseori, insurmontabile. Aşa
încât, dincolo de un program de cuvinte „naŃional-mondialiste” şi fidel,
practic, celor care l-au subvenŃionat,
Pinochet a făcut să concubineze, chiar
să căsătorească, „un regim crunt represiv şi o politică economică ultraliberală”. Cu ce rezultate, despre ce a
fost vorba în fapt?
După cum scrie Adolfo Riquelme

Segovia, „între dimineaŃa zilei de marŃi,
11 septembrie 1973, momentul în care
forŃele armate comandate de generalul Augusto Pinochet au intrat în acŃiune, şi oprirea parŃială şi oficială, în
ziua de joi, 13 septembrie, la prânz,
a focului permanent, împotriva inamicilor, foc instaurat de junta militară
în seara care a urmat loviturii de stat,
Chile a suferit o metamorfoză pe cât
de rapidă, pe atât de brutală. Lovitura de stat s-a caracterizat prin violenŃa şi radicalitatea sa nu doar împotriva celor care au fost definiŃi drept
inamici, şi supuşi ca atare unei represiuni multiforme şi fără limite, dar,
totodată, şi împotriva instituŃiilor democratice şi Statului de Drept, care
au fost demontate, înlăturate cu aceeaşi
rapiditate cu care Ńara întreagă a
intrat sub controlul noii puteri”. Un
citat mai lung, dar semnificativ în
conŃinutul şi reverberaŃiile sale.
Au fost practic distruse toate instituŃiile alese democratic, Allende,în
toŃi cei trei ani de guvernare a sa,
având pe agendă şi în practică „cel
mai strict respect faŃă de cadrul legal
al democraŃiei formale”. Este drept, a
acordat mult mai puŃină atenŃie decât
era necesar, bazându-se pe „o majoritate morală”, spiritului de conciliere
atât de caracteristic deceniilor precedente. Şi el, cât şi cei din jurul său,
susŃinătorii săi, au plătit astfel greu
şi, în mare, mare măsură, nemeritat,
regimul Allende nefiind, în fapt, o caricatură a democraŃiei. Dar erau greu
de corelat, de pildă, construcŃia socialistă apropiată de cea din epocă, din
Est, cu democraŃia, pluralismul şi libertatea. Şi erau la fel de greu de conciliat, cum se vădeşte şi astăzi în cele
mai multe Ńări, libertatea şi egalitatea,
ş.a. Să revenim însă.
Abia ajuns la putere, Pinochet s-a
şi pus pe înlăturat şi mai apoi pe
omorât oameni. Au fost distruse registrele electorale, au fost interzise partidele politice, mass-media a fost supusă unui sever control şi a fost
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suprimată autonomia organismelor societăŃii civile. S-a mers până la înlocuirea Rectorilor din toate universităŃile naŃionale, catolice sau private,
de către generali şi amirali fideli noii
puteri. LibertăŃile şi drepturile persoanelor au fost restricŃionate sever.
Iar starea excepŃională a fost menŃinută mulŃi ani apoi... Au fost eminamente asasinate personalităŃile şi oamenii
de stânga. La finalul regimului Pinochet
în 1997 – 1998, după aproape 15 ani
de putere cvasiabsolută, junta militară
a dat o lege care îl urca „de drept”
pe conducătorul ei, generalul Pinochet,
în continuarea exercitării funcŃiei de
şef al statului, ceea ce făcea ca acesta să nu fi fost ales niciodată de popor, democratic, într-o astfel de înaltă demnitate – bilanŃul uman a fost
„greu”. Din 10 milioane de locuitori
câŃi număra Chile în 1973, mai mult
de 3200 – dintre cei care „nu simpatizau” cu generalul – au fost omorâŃi sau daŃi „dispăruŃi”, în vreme ce
mai mult de 35 mii de persoane au
fost torturate în timpul detenŃiei lor
de către poliŃie şi armată. Câteva bune
procente din populaŃie au ales calea
exilului, fără să mai punem la socoteală pe toŃi cei care erau de fapt –
şi erau mulŃi – „exilaŃi în interior”...
„Utilizarea terorii de către sistemul
Pinochet s-a fundamentat pe o ideologie a securităŃii naŃionale radical
anticomunistă pe cât era de opusă
liberalismului democratic. O astfel de
ideologie s-a combinat într-o manieră
progresivă cu o formă de neoliberalism economic extrem... O asemenea
convergenŃă între un militarism naŃional închis de tendinŃă strict autoritară
şi convingerea că grandoarea naŃiunii
impune totala deschidere a Ńării către
capitalismul mondial poate fi calificată drept doctrina <<naŃional mondialistă>>” scrie acelaşi A.R. Segovia.
Practic, însă, „naŃional – mondialismul” a fost în măsură să afecteze,
să compromită şi doctrina naŃională
şi tezele mondialiste, considerăm noi
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ca atare. Despre ce a fost vorba? Încă
de la început, piaŃa a devenit elementul central nu doar în domeniul atribuirii resurselor, aprovizionare, producŃie, distribuŃie pentru firme, ci şi
în ceea ce a privit integrarea socială.
S-au realizat astfel mutaŃii profunde
faŃă de timpul lui Allende, dar şi faŃă
de vremea anterioară lui, privind funcŃionarea economiei şi a societăŃii. De
exemplu, sub justificarea potrivit căreia
capitalul privat trebuie „să redevină
mecanismul esenŃial al procesului
economic” – deşi nu fusese contestat de fond acest rol –, întreprinderile naŃionalizate de guvernul Allende
au fost restituite foştilor proprietari.
Au fost privatizate, apoi, mari întreprinderi din serviciu public, fără a se
Ńine seama de efectele respective ale
acŃiunii asupra celor mulŃi. S-a pus
capăt controlului preŃurilor şi s-au redus progresiv barierele vamale – fără
calculele necesare de rigoare – care
protejau practic producŃia naŃională
de concurenŃa străină; într-o vreme
în care producŃia naŃională constituia
un important indicator pozitiv chiar
pentru Ńările, economiile vestice. PiaŃa
capitalurilor a fost „drastic” liberalizată, iar investiŃiile străine din industria
minieră, forestieră, precum şi din sectorul financiar au fost puternic încurajate, inclusiv pe seama unor înlesniri neperformante naŃional. Măsuri
în aceeaşi logică au fost adoptate în
ce privea transporturile, mediul, urbanismul, etc. De exemplu, transportul
urban a fost „abandonat” iniŃiativei
private, amplificând sensibil preŃurile
biletelor şi făcându-l interzis pentru
mulŃi dintre cei care înainte îl foloseau, iar protecŃia mediului a intrat
într-un adevărat haos, etc.
... Erau aici ideile lui Milton Friedman susŃinute de tineri economişti
care au fost investiŃi cu răspunderi
importante. Unele acŃiuni au reuşit o
relansare a economiei, cu precădere
în ce privea schimburile cu Statele
Unite. Altele, însă, nu, o mare parte
a populaŃiei a sărăcit abrupt, clivajele
sociale s-au accentuat. „Momentul”
Pinochet costase Ńara imens. Pe bază
de corupŃie şi clientelism – iată, noŃiuni universale – au fost furate sume
imense din banii publici şi trecute în
conturi private. Nu avea cum să
meargă economia împinsă dirijat spre
un liberalism extrem în condiŃiile în
care în Ńară domnea o dictatură criminală extremă. Termenul scurt a reprezentat un reper, însă şi el s-a stins
destul de repede. P.I.B-ul se micşora
continu. Ceea ce a reconstruit dinamica opoziŃiei, în speŃă logica de acŃiune şi acŃiunile propuse de partidul

democrat creştin şi de partidul socialist. Iar în momentul referendumului
pentru validarea ca preşedinte a generalului Pinochet, „motorul” acestor
schimbări, în octombrie 1988, 56%
din sufragiile experimate au spus
„nu”. Deşi „presiunea” fusese evidentă. În decembrie 1989 au avut loc
alegeri, primele, de fapt, de când Augusto Pinochet a luat puterea, era
preşedinte. Iar acesta şi partidul său
le-au pierdut în mod zdrobitor.
Din punct de vedere economic,
Chile a părăsit modelul Pinochet, reinvestind statul şi instituŃiile cu roluri
importante în economie. Pe de altă
parte, prin respingerea fermă de către
popor a dictaturii – prima oară, după
uciderea lui Allende, când a putut să-şi
spună cuvântul – Pinochet, refugiat
la Londra, este extrădat şi arestat în
1998. Chile era condusă de un preşedinte democrat, creştin-democrat,
Patricio Aylwin. Din cauza, printre
altele, a vârstei avansate a fostului
dictator, instrumentarea procesului s-a
prelungit, iar, finalmente, moartea lui
Pinochet a fost în măsură să „stingă
focul”. N-au plătit, decât cu foarte
puŃin, nici cei dovediŃi că au fost părtaşi la crimele amintite. În fapt, potrivit a numeroşi specialişti, „justiŃia
chiliană a rămas complezentă atunci
când a fost vorba de foşti militari”.
Rănile provocate de Pinochet s-au mai
vindecat, dar cicatricile au rămas, vizibile şi dureroase. Oricum, astăzi, Chile
este un stat democratic, cu o economie emergentă în plin progres.

P.S. Dacă, totuşi, ne întrebăm de
ce, totuşi, o bună perioadă de timp
s-a vădit – şi încă se mai vădeşte –
lipsa de performanŃă economică a
României, iar corupŃia, până la nivelurile cele mai înalte, a proliferat,
printre alte răspunsuri unul ar fi şi
acesta: în general, nu au prea ajuns
în funcŃii de decizii, politice şi economice, oameni cu performanŃe recunoscute afară, respectiv la nivelul
modelelor pe care declarăm că vrem
să le urmăm. Nu doar că nu au
ajuns, ci le-a fost barat şi drumul, s-au
„bucurat” de o incredibilă indiferenŃă
– şi chiar mai mult – care i-a determinat pe aceştia să aleagă, de multe
ori, alte opŃiuni. De exemplu, plecarea din Ńară. Probabil, „ca să nu strice
preŃul, ca să nu strice compoziŃia”,
cu mentalităŃile lor altele decât cele
dinauntrul sistemului corupt şi „leneş”.
Rămânem cu şmecherii care fac averi,
îndeosebi din bani publici, pe socoteala noastră. De altceva nu sunt în
stare... Cât a pierdut şi pierde Ńara
astfel? Imens şi din toate părŃile...
cm
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Aristotel îl contrazice pe Platon în
Teoria Ideilor, el afirmând că materia
provine din ea însăşi, nu din idee. Ca
şi forŃă motrice a unei bune existenŃe
spre fericire, Aristotel promovează plăcerea, onoarea şi contemplarea, şi, deci
aspiră mai mult spre o fericire a lumii
sublunare, după cum o promulgă el.
Datorită deosebirilor ontologice, economice şi politice dintre cetăŃeni se
profilează anumite clase sociale, care
sunt în mică proporŃie diferite în perspectiva celor doi filosofi. Platon împărŃea Cetatea Ideală în trei clase sociale,
şi anume: clasa agricultorilor, comercianŃilor şi meseriaşilor; clasa războinicilor sau gardienilor şi clasa şefilor.
CetăŃenii erau divizaŃi în clase în funcŃie de o selecŃie foarte amănunŃită,
ce pornea de la o educaŃie comună
şi se efectua în funcŃie de virtuŃiile
pe care le deŃinea fiecare (cumpătare,
curaj şi înŃelepciune). IniŃial se selectau războinicii, cei care, pe lângă cumpătare dădeau dovadă şi de curaj, iar
ulterior, din aceştia se stabilea clasa
conducătorilor, cei care exprimau înŃelepciune. Prin această înŃelepciune,
Platon transpune suprimarea plăcerilor. Din această selecŃie ideală platoniciană reiese o justiŃie, o dreptate
care ia în considerare capacităŃile native ale indivizilor, nu neapărat interesul fiecăruia. O astfel de educaŃie,
de o stricteŃe dusă la extrem, împletită cu împărŃirea meticuloasă, dar
controlată şi necontenită a cetăŃenilor
pe clase imprimă o esenŃă conservatoare, dar, în spectrul său, egală.
La Aristotel se remarcă două clase
distincte: oamenii liberi şi sclavii. El consideră că, în mod natural, munca productivă este adresată sclavilor. Oamenii liberi, stăpânii de sclavi, ar trebui să fie
oameni funciari înstăriŃi, care să deŃină
şi importante resurse băneşti. Dintre
aceştia se vor selecta războinicii, iar
când avansează în vârstă vor forma magistraŃii, iar mai apoi clasa sacerdotală.
Atât Aristotel, cât şi Platon au sesizat necesitatea apărării statului, a obŃinerii de produse necesare traiului,
cu sprijinul agricultorilor şi meşteşugarilor ce produceau cu ajutorul sclavilor, dar şi a conducătorilor ce trebuie
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să gestioneze cât mai eficient activitatea în ansamblu. Ambii mizează pe
pregătirea conducătorilor în sfera filosofiei, pentru că înŃelepciunea ar
trebui să fie motorul justiŃiei, justiŃie
care era socotită de origine divină,
suprasensibilă, astfel, singurii care pot
înŃelege corect premisele ontologice
ale lumii sunt filosofii.
Cei doi metafizicieni se opun categoric comerŃului, promovându-l că o
"profesiune neonorabilă", care "murdăreşte" sufletul. Activitatea de comerŃ
era intitulată hrematistică după Aristotel în "Politica". Tot în această operă, era estimat ca fiind natural schimbul, deoarece, o familie va schimba
bunuri cu o alta, pentru completarea
celor necesare traiului. O societate va
practica schimburi comerciale cu o
alta pentru a schimba mărfuri de care
dispun excedentar şi a acoperii deficitul altora. El face diferenŃă între hrematistica şi schimb, schimbul fiind
specific economiei domestice şi fiind
natural pentru agonisirea celor necesare traiului, hrematistica fiind crearea avuŃiei şi bunăstării prin belşugul
banilor, care, se preciza că, prin natura lor, sunt în sine, un "nimic", că
nu au decât valoare impusă prin lege.
Din acestea, surprindem conceptele
celor doi, care se pliază foarte bine
pe o economie închisă, controlată, în
care se va produce atât cât e nevoie,
fără a avea ca Ńel îmbogăŃirea, averea, ci doar o existenŃă necesară pentru a atinge scopul suprem al societăŃii, fericirea comună.
Această fericire comună este de
discutat, deoarece în perspectiva lui
Platon, statul are ca scop realizarea
ideii de bine, a unui scop divin, Dumnezeiesc, prin justiŃie. Astfel, el nu
porneşte de la fericirea individuală ci
de la ideea unei societăŃi perfecte, pe
când Aristotel afirmă că scopul statului este să conducă la fericirea indivizilor care îl compun, prin plăcere,
onoare şi contemplare. Pe când Platon
urmăreşte o fericire supremă, Aristotel este focusat pe o fericire individuală si, probabil, mult mai realistă.
Pentru a realiza cunoaşterea ca
scop existenŃial al filosofilor, Aristotel
apelează la logică şi la utilizarea mai
multor ştiinŃe, iar Platon priveşte cunoaşterea că un proces întreg, unic,
facând apel la mituri şi la meditaŃie
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filosofică intensă. Aristotel analizează
societatea dintr-un spectru complet,
menŃionând antiteza bine-rău, drept-nedrept, în timp ce dascălul lui se referă strict la aspiraŃia spre ideal, spre
divin, fiind mult mai riguros din toate
punctele de vedere.
O temă de un interes general a fost,
un timp îndelungat, egalitatea sexelor. Platon promova această egalitate
(femeile vor primi aceeaşi educaŃie ca
şi bărbaŃii şi vor ocupa aceleaşi funcŃii
în cetate, pentru dublarea forŃei acesteia), iar Aristotel, deşi consideră femeile mai înalte existenŃial decât sclavii
(opusul Ńărilor barbare), le acceptă
ca fiind supuse bărbatului, virtutea
femeii fiind tăcerea şi supunerea, iar
a bărbatului conducerea. De aici vedem
o mai mare esenŃă economică în expunerea lui Platon, care urmăreşte utilizarea completă a forŃei de muncă,
eficientizarea şi creşterea producŃiei
şi traiului familiei şi astfel a societăŃii.
Platon susŃinea proprietatea comună
asupra femeilor, copiilor şi averii (în
"Republica", copiilor li se oferea o

educaŃie unitară, identică şi nu li se
permitea să îşi cunoască părinŃii, toŃi
considerându-se fraŃi între ei. Mai apoi
aceştia se triau în agricultori, gardieni şi conducători. Este de menŃionat
că femeile însoŃeau în luptă şi primeau aceeaşi educaŃie ca şi bărbaŃii).
Aristotel confruntă această proprietate comună cu argumentul că statul
trebuie să fie o masă de familii şi de
indivizi, uniŃi într-un scop comun şi
pentru eficientizarea traiului, iar dacă
toate elementele ar fi comune, cetăŃenii
nu s-ar mai preocupa atât de mult de
îngrijirea lor (a bunurilor sau copiilor),
fiind mai neglijenŃi şi aşteptând totodată acŃiunile altora în acest sens.
Platon vede în statul sau cetatea
ideală ca fond de guvernare o aristocraŃie foarte strictă, controlată, pe
când Aristotel face o distincŃie clară
între proprietate comună şi proprietatea privată şi precizează că, proprietate comună asupra bunurilor,
privează de la două virtuŃi: înfrânarea
şi dărnicia, în sensul că oamenii nu
mai au libertatea de decizie la realizarea acestor două virtuŃi.
În concepŃia lui Platon, guvernarea ideală este aristocraŃia, dar, în locul acesteia, se întâlneşte iminent timocraŃia (un guvern militar). În timp,
militarii cunosc gustul bogăŃiei şi
atunci se trece la oligarhie (guvernarea unor oamenii bogaŃi). El remarcă,
că aceasta va duce la reforma săracilor, iar mai apoi la democraŃie. Mai
departe, indivizii, prea cuprinşi de libertate nu mai sunt capabili să judece
corect valoarea unui om, făcând alegeri
greşite, ajungându-se astfel la tiranie.
Aristotel aseamănă statul Ideal cu o
cetate asediată, pentru că se impunea respectarea unei justiŃii de fier.
De menŃionat este că Aristotel împarte atât constituŃiile, cât şi sistemele de guvernare în bune şi rele.
Apreciind virtutea că fiind motorul
unui stat ce are ca scop fericirea,
consideră că monarhia ar răspunde
acestei nevoi, statul fiind astfel condus de o persoană virtuoasa. Tot el
apreciază că acest sistem de guvernământ ar putea degenera în tiranie.
De asemenea, mai precizează încă două
forme de guvernământ ce îi par "pure"
şi anume aristocraŃia şi republica.
O altă temă de pus în discuŃie
este împărŃirea pământului şi a avantajelor sociale. Platon împarte în ce-

tate pământurile egal între cetăŃenii
săi, astfel încât fiecare să îşi poată
menŃine acel gen de viaŃă conform
cu funcŃia care îi revine, plasând dreptatea şi justiŃia în egalitatea avuŃiilor
dintre indivizi. Aristotel surprinde două
tipuri de dreptate: cea distributivă,
adică distribuirea avantajelor sociale
proporŃional cu virŃutiile şi valoarea
pe care o posedă individul şi cea comutativă, care se regăsea în contracte şi schimburi şi se referea la o
justiŃie în care valorile ce se schimbă trebuie să fie egale.
Având simŃul dreptăŃii şi al moralităŃii, conturat după Socrate, atât Aristotel, cât şi Platon au interzis împrumutul cu dobândă (cu camătă), sub
pretextul că acesta duce la dorinŃa de
îmbogăŃire, de înmulŃire a averii, pentru că obiectul sau îl face un lucru
fără valoare, după cum preciza Aristotel.
Cei doi filosofi definesc economia
din perspective diferite. Dacă pentru
Aristotel economia reprezintă studiul
gospodăriri averii, familiei, a stăpânilor de sclavi, iar activitatea statală era
considerată politică (Cartea I. Statul
şi Bazele sale - "Politica"), pentru învăŃătorul său economia reprezenta organizarea statală, cu venituri şi cheltuieli, cu împărŃirea pământurilor, educaŃia indivizilor şi diviziunea muncii.
Se evidenŃiază şi faptul că, pentru
prima dată se precizează diferenŃă
dintre valoare şi valoare de schimb
în “Politica”, prin celebrul exemplu de
încălŃări care are o valoare de întrebuinŃare, iar mai apoi valoare de schimb.
Ilustrând comparaŃia unor doi mari
filosofi ai lumii, ce au pus bazele
multor ştiinŃe precum economia, politica, filosofia, logica, ce au înfiinŃat
primele instituŃii de învăŃământ superior şi au oferit spectre de deschidere către contemplare şi formarea
unor raŃionamente cu privire la conceptele acestor ştiinŃe, punând astfel
bazele civilizaŃiei europene, nu putem
decât să remarcăm complexitatea şi
strălucirea cu care cei doi au abordat premise gnoseologice şi ontologice, şi uşoara discrepanŃă însoŃită de
o continuă raportare a lui Aristotel la
dascălul său. Astfel, nu ne rămâne
decât să cercetăm labirintul cognitiv
al operelor celor doi autori şi să ne
lăsăm suprinşi de claritatea unor concepte şi idei care sunt valabile şi
astăzi pe scena lumii internaŃionale.
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În contextul actual, nici o operaŃiune
comercială internaŃională nu se poate
derula fără accesul direct la piaŃa financiară internaŃională. Astfel, cunoaşterea acesteia de către toŃi operatorii
economici interesaŃi de o dezvoltare
a afacerilor lor în plan internaŃional
devine obligatorie.
PiaŃa financiară internaŃională (piaŃa
capitalului internaŃional) reprezintă ansamblul de instituŃii, reglementări şi
relaŃii care iau naştere cu scopul mobilizării de resurse de capital de la
deŃinătorii din diferite Ńări pentru a fi
plasate către beneficiari din afara Ńărilor de origine a acestora. RelaŃiile financiar-valutare internaŃionale reprezintă o componentă de bază a pieŃei
financiare internaŃionale, fiind ansamblul mecanismelor şi instrumentelor
uzitate de diferite instituŃii financiare
sau direct de către operatorii economici, cu scopul de a mobiliza resursele financiare necesare derulării de
operaŃiuni comerciale sau de cooperare în plan internaŃional sau de realizarea
unui proiect de investiŃii într-o altă Ńară.
Din punctul de vedere al mai multor specialişti în domeniu, momentul
declanşator al fenomenului monetar-financiar internaŃional îl constituie Tratatul franco-prusac din 1871, soldat
cu obligarea FranŃei la efectuarea unei
plăŃi externe importante ca despăgubire de război. De-a lungul secolului
al XIX-lea, piaŃa capitalului internaŃional sau piaŃa financiară internaŃională
s-a confundat cu piaŃa financiară de
la Londra, la care s-a adăugat mai apoi,
între anii 1985-1914, piaŃa financiară
din Paris. Privite din perspectiva unor
centre financiare, aceste două pieŃe
aveau rolul de a distribui economiile
provenite din străinătate şi de la populaŃie. După primul război mondial,
apare piaŃa financiară din New York,
iar căderea sa din anul 1929 a marcat începutul marii crize economice.
Însă, totuşi, cea mai mare parte a
tranzacŃiilor – reprezentate de exporturile de capital pe termen lung – se
efectuau în afara acestei pieŃe, prin
donaŃii, investiŃii directe, credite, ajutoare multilaterale.
În anul 1960 singura piaŃă de emisiuni străine era cea de la New York,
trei ani mai târziu apărând primele
emisiuni euro-obligatare, iar la interval de doi ani mai târziu, euro-notele
pe termen mediu, euro-creditele dezvoltându-se şi ele foarte rapid.
Dezvoltarea pieŃei de capital constituie o consecinŃă a necesităŃilor manifestate de investitori şi de cei care doresc să-şi plaseze capitalul lor financiar.
În prezent, sfera relaŃiilor finanaciar-valutare s-a extins de la relaŃiile
financiare internaŃionale publice către
fluxurile financiare private, volumul valoric al tranzacŃiilor financiare depăşind cu mult volumul tranzacŃiilor comerciale din economia mondială. Dezvoltarea burselor de valori internaŃionale a influenŃat profund evoluŃia pieŃelor financiare internaŃionale, generând
de asemenea specializarea şi integrarea acestora. În mod practic, fără apariŃia unor reglementări bursiere care
să permită un mai bun control al
desfăşurării tranzacŃiilor pe aceste pieŃe
organizate, fără apariŃia instrumentelor derivate care să permită la rândul
lor extinderea mecanismelor de acoperire a riscurilor fianciare, electronizarea şi informatizarea tranzacŃiilor
financiare internaŃionale, dezvoltarea
pieŃei financiare nu ar fi fost posibilă.
Se poate asista în ultima perioadă

la o reducere a importanŃei fluxurilor
financiare derulate prin intermediul instituŃiilor financiare consacrate sau
cele derulate la nivel guvernamental,
crescând tot mai mult ponderea fluxurilor financiare cu caracter privat. Volumul cel mai mare al resurselor financiare continuă să fie mobilizat în
cadrul pieŃelor financiare organizate,
chiar dacă în ultima perioadă au apărut şi s-au dezvoltat o serie de pieŃe
paralele dereglementate (cum ar fi cazul euro-pieŃelor). DeŃinând cea mai
mare parte din cuantumul fluxurilor
financiare, Ńările dezvoltate rămân principalul actor financiar, atât în calitate
de beneficiari, cât şi ca furnizoare de
resurse financiare. łările emergente,
deşi au încă o contribuŃie firavă la

derularea operaŃiunilor financiare, mai
ales în calitate de beneficiari şi mai
puŃin de furnizori de resurse, sunt tot
mai active în acŃiunile lor de mobilizare a resurselor fianciare.
TranzacŃiile internaŃionale se dovedesc a fi printre cele mai complexe
activităŃi economice şi presupun atragerea unui volum inpresionant de resurse financiare. În mod practic, este
tot mai dificil pentru o companie interesată să-şi extindă afacerile pe pieŃele externe să reuşească fără să fie
nevoită să recurgă la resurse financiare atrase de pe diferitele pieŃe financiare locale sau internaŃionale. Se poate
observa astfel, că finanŃarea internaŃională capătă un rol din ce în ce mai
important în derularea tranzacŃiilor
internaŃionale, indiferent de forma pe
care o îmbracă acestea (ex.: operaŃiuni
de import – export, investiŃii străine
directe sau de portofoliu, cooperări
sau alianŃe strategice). ÎnŃelegerea modului în care funcŃionează practic sistemul financiar internaŃional, a componentelor de bază ale acestui sistem
(pieŃele monetare – valutare, pieŃele
de capital, instituŃiile de intermediere
financiară), a instrumentelor utilizate
de operatorii din cadrul acestui sistem, dar mai ales a comportamentului care stă la baza alocării resurselor
financiare reprezintă condiŃii esenŃiale
de dezvoltare economică durabilă.
Globalizarea pieŃelor financiare, însoŃită în mod inevitabil de o dezvoltare fără precedent a mecanismelor
de funcŃionare ale acestora, accentuează rolul finanŃării în desfăşurarea
cu succes a afacerilor internaŃionale.
FinanŃarea internaŃională se constituie
ca un domeniu perfect integrat în substanŃa tranzacŃiilor economice internaŃionale. Alegerea tehnicilor de finanŃare sau a instrumentelor sintetice
oferite de piaŃa financiară internaŃională presupune, în primul rând, o

bună cunoaştere a acestora de către
cei implicaŃi în mod direct – companii private sau instituŃii financiare
publice sau private.
Un factor important în acest proces de alegere îl constituie riscul pe
care trebuie să şi-l asume deopotrivă
cel care se finanŃează cât şi fiannŃatorii. Riscul, legat de incertitudinea ce
apare în cadrul tranzacŃiilor internaŃionale, se dovedeşte a fi greu de evaluat şi de gestionat. Direct legată de
riscurile asumate şi de complexitatea
mare a schemelor de finanŃare internaŃională este şi problema costurilor.
Aceasta, împreună cu riscul, reprezintă criterii fundamentale pe care se
bazează întreg aparatul decizional în
activitatea economică.

PiaŃa financiară se află într-o continuă dezvoltare, cu un ritm alert, în
conformitate cu noile tendiŃe ale economiei mondiale, punându-se la punct
din ce în ce mai multe tehnici şi instrumente financiare perfect adaptate
la complexitatea crescândă a tranzacŃiilor internaŃionale. Din perspectiva
unor pieŃe emergente şi a unor operatori ce se confruntă cu o lipsă acută
de resurse financiare, aceste tehnici
trebuie iniŃial cunoscute pentru a putea
fi utilizate cu succes ulterior.
EvoluŃia pieŃelor de capital nu poate
fi privită decât în contextul unei strânse
legături cu procesul de globalizare.

PieŃele de capital
– din perspectiva procesului
de globalizare –
Globalizarea poate fi definită ca
un ansamblu de structuri şi procese
economice, sociale, tehnologice, politice şi culturale provenite din caracterul schimbător al producŃiei, consumului şi schimbului de bunuri şi servicii care alcătuiesc baza economiei
politice internaŃionale. Asistăm la o
creştere a diferenŃierii din punct de
vedere structural a acestor bunuri şi
servicii, care sunt întinse de-a lungul
graniŃelor politice tradiŃionale şi a sectoarelor economice, şi care au rezultat din puternica influenŃă a schimbărilor politice şi economice. Aceste schimbări despre care vorbim sunt dinamici transnaŃionale şi multinaŃionale, cu
un impact major asupra rezultatelor
în determinarea ariilor de discuŃie (de
exemplu, mediul înconjurător, reglementarea comerŃului) şi pot face ca
actorii economici globali şi locali să
fie mai autonomi decât în trecut.
Globalizarea poate fi considerată ca
un rezultat al unui proces îndelungat
de construire a pieŃei mondiale. Nu
este sinonimă cu internaŃionalizarea

sau transnaŃionalizarea de capital, ea însăşi e o dublă transformare ce s-a produs în secolele 18 şi 19. Ambele procese
erau înrădăcinate în dezvoltarea modurilor mercantiliste de reglementare a
relaŃiilor sociale mondiale şi, în mod
special după primul război mondial,
într-un model numit “de la centru la
periferie” al dezvoltării multinaŃionale.
Reglementările sunt şi ele supuse
globalizării, în sensul că actorii economici conducători ai acestui nou proces de reglementare nu mai sunt în
exclusivitate statele.
Patru principale trăsături pot explica originea procesului de globalizare:
• integrarea economiilor naŃionale pe
pieŃele internaŃionale;
• tranziŃia de la o “economie cantitativă crescută” la o “economie calitativă crescută”;
• sfârşitul bipolarităŃii şi al tradiŃionalei
lupte între socialism şi capitalism;
• configuraŃia noilor blocuri de comerŃ.
Cu toate acestea, globalizarea nu
este nici uniformă şi nici omogenă.
Este o diferenŃă semnificativă între gradul de globalizare ca reflectare a schimbului (FDI – Foreign Direct Investement)
şi finanŃarea internaŃională. GraniŃele
sale nu pot fi stabilite şi elementele
sale componente şi caracterul multidimensional necesită în continuare o
explorare corespunzătoare.
AnumiŃi oameni de ştiinŃă consideră
globalizarea ca fiind un pas secund
către interdependenŃa complexă, care
acceptă faptul că noŃiunea de interpenetrare transnaŃională nu este nici
ea una omogenă. AlŃii susŃin ideea
că procesul de globalizare modifică
profund cadrul structural al alegerii
raŃionale în cadrul relaŃiilor internaŃionale, din momentul în care rolul actorului economic principal – statul – este
supus unei transformări structurale
critice. Statul, în mod obişnuit, face
faŃă crizelor privind eficienŃa atât la
consumatori, cât şi la producători.
Prin urmare, apare nevoia înŃelegerii şi propunerii unor noi structuri
şi mecanisme de direcŃie la nivel global şi local, care să aibă în vedere
nevoile politice şi sociale ale statului,
mişcările sociale şi religioase, modalităŃile de comunicare, organizaŃiile multinaŃionale şi altele.
Astfel, procesul globalizării apare ca
o mişcare de bunuri şi servicii, inclusiv capitalul, mai liberă atât în interiorul naŃiunilor, cât şi între acestea.
Cu cât avansează şi se dezvoltă procesul de globalizare, cu atât graniŃele
naŃionale devin din ce în ce mai nesemnificative, mai puŃin relevante.
Globalizarea înseamnă mai mult
decât un flux de bani şi de mărfuri
la scară mondială. Globalizarea pieŃelor,
estomparea barierelor de timp şi spaŃiu, dispariŃia graniŃelor fac ca oamenii să trăiască mai intens, mai profund şi mai imediat decât niciodată.
Globalizarea integrează nu numai economiile, dar şi cultura, tehnologia şi guvernarea şi are ca efect creşterea interdependenŃelor dintr-o epopoarele lumii.
Tehnologiile globale, reŃelele globale,
ideile globale şi solidaritatea globală
pot îmbunătăŃi viaŃa popoarelor de pretutindeni şi pot mări libertatea de opŃiune.
În sens larg, globalizarea (în franceză
– mondializarea) înseamnă apartenenŃa
tuturor indivizilor şi societăŃilor la un
sistem societal unic de valori umane
(integrate într-un mediu de dezvoltare
durabilă, în acord cu armonia naturii
şi rspectul faŃă de cerinŃele acesteia),
în calitatea lor de locuitori ai Terrei,
cu toate drepturile şi responsabilităŃile ce le revin.

Globalizarea nu este un fenomen
nou. Procesul de globalizare s-a dezvoltat de-a lungul a o sută de ani şi
continuă încă.
Dar, în evoluŃia procesului de globalizare au intervenit multe schimbări,
mai ales în ultimele două decenii, care
îl fac diferit faŃă de profilul său din
trecut. Lucrul principal care este tranzacŃionat în zilele noastre pe piaŃa internaŃională este însuşi capitalul, mai
degrabă decât mărfurile sau alte produse. Schimbările tehnologice permit
capitalului să se mişte aproape în
mod instantaneu. Modificările din politica monetară, ca şi cele privind natura bunului supus tranzacŃionării şi
cele legate de importanŃa capitalului au
creat o piaŃă internaŃională distinctă,
diferită faŃă de etapele precedente.
Anterior, produsele şi capitalul erau
mai legate, înrădăcinate de un anumit
spaŃiu. În ziua de astăzi, multe din lucrurile tranzacŃionate şi produse pe piaŃa
internaŃională, cum ar fi, spre exemplu, tehnologia calculatoarelor, sunt
extrem de mobile şi dezrădăcinate.
Globalizarea prezintă anumite beneficii evidente, concretizate în noi opor-

tunităŃi pentru dezvoltare; o mai bună
alocare a resurselor; o rată mai ridicată a profitabilităŃii şi a productivităŃii; o mai rapidă difuzie a inovării;
şi nu în ultimul rând, acces mai uşor
la pieŃele de capital.
Dar, la fel de bine cum se conturează beneficiile globalizării, tot aşa se
iveşte şi latura opusă, reprezentată de
pericolele pe care le generează globalizarea:si anume: inegalităŃile economi-

ce şi sociale la nivel de Ńări şi de continenŃe; creşterea marginalizării; cât şi
noi ameninŃări privind securitatea individuală, cum sunt:
• insecuritatea economică şi financiară, crize economice şi financiare
extise datorită legăturilor dintre pieŃe;

• insecuritatea locului de muncă şi a
venitului, datorită restructurării conti-

nue a economiilor şi a instituŃiilor de
protecŃie socială;
• insecuritatea sănătăŃii, datorată în
special migraŃiei pe piaŃa muncii şi
turismului, care au permis răspândirea HIV/SIDA şi a altor boi grave;
• insecuritatea culturală, datorată extinderii reŃelelor glbale şi a dominaŃiei
unor producători de filme, emisiuni
TV etc. pe piaŃa globală;
• insecuritatea personală, datorată utilizării noilor tehnologii în mod fraudulos, pentru trafic de droguri, comerŃ
cu arme, spălarea banilor negri etc.
– crimă organizată;
• insecuritatea mediului, datorată degradărilor produse de industrie şi de exploatarea iraŃională a resurselor naturale;
• insecuritatea politică, datorată conflictelor armate în diferite zone ale
globului şi comerŃului ilicit cu arme.
Accentuarea procesului de globalizare reclamă în mod stringent creşterea vitezei de transformare în planul
dezvoltării socio-economice a sistemelor locale aflate în decalaj şi scoaterea lor din starea de inerŃie care le
împinge spre subdezvoltare.
Globalizarea oferă mari oportunităŃi
pentru avansul omenirii, dar aceasta
numai în condiŃiile unei guvernări
puternice. Făra o guvernare hotărâtă,
pericolele şi conflictele globalizării pot
deveni o realitate a secolului 21, prin
promovarea intereselor unor naŃiuni
şi corporaŃii în defavoarea altora; prin
conflicte datorate volatilităŃii financiare necontrolate; cât şi prin crima organizată la nivel global cu atingeri în sfera
politicului, afacerilor şi a poliŃiei.
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A remarcat-o Regele Soare şi tânăra timidă, puternic îndrăgostită de
suveran, era copleşită de sentimentul
pe care i-l inspirase suveranului. Pentru
a o scuti de indiscreŃiile răutăcioase
ale celor de la Curte, regele a trimis-o
la Mânăstirea Chaillot. A readus-o la
Curte, i-a oferit palatul Brion unde se
întâlneau în taină. Louise îl iubea cu
pasiune, fără un interes anume, îl însoŃea la vânătoare iar suveranul a făcut din ea inspiratoarea serbării „Plaisirs
de L’Isle Enchantée”. Doamna de La
Fayette scria despre Louise: „Se gândea numai să-l iubească pe rege şi să
fie iubită de el”. RelaŃia lor amoroasă
ajunsese să le deranjeze şi pe soŃia regelui, Maria Teresa, şi pe regina-mamă, Ana de Austria. Fermecătoarea
curtezană i-a dăruit regelui patru copii,
doi au murit, doi au fost recunoscuŃi
de rege: Marie-Anne de Bourbon, viitoarea domnişoară de Blois, şi Louis,
viitorul conte de Vermandois. Louise
a primit titlul nobiliar de ducesă de
Vaujours, rente care-i permiteau să se
administreze economic. L-a iubit cu
pasiune pe rege, dar simŃea că nu-l
face fericit, neavând abilitatea de a-l
întreŃine prin conversaŃie. De aceea
şi-a apropiat-o pe doamna de Montespan, o femeie veselă, antrenantă,
spirituală, şi i-a prezentat-o regelui.
Curând însă pasiunea ei sinceră pentru Regele Soare a fost subminată de
relaŃia pătimaşă cu marchiza de Montespan care i-a ocupat locul de favorită
a regelui şi cu care a intrat în concurenŃă. Dezamăgită, a plecat pentru
a doua oară la Mânăstirea Chaillot.
Apropiatul suveranului, Colbert, a readus-o pe Louise la Curte. A dus însă
o viaŃă retrasă, refugiindu-se în lectură,
cu preferinŃă pentru texte filosofice.
Louise nu concepea să se despartă
de idolul ei.
Firavă şi tensionată, Louise s-a îmbolnăvit şi a făcut o criză religioasă.
A scris în jur de 300 de pagini, un text
este intitulat „Rugăciuni şi reflecŃii
asupra îndurării divine”. S-a rugat la
Dumnezeu pentru iertare, a promis

că-L va sluji şi, în 1671, s-a refugiat
în Mânăstirea Dames de la Visitation
din Chaillot de unde l-a anunŃat pe
rege de hotărârea ei de a-şi schimba destinul. Regele şi-a trimis câŃiva
emisari s-o determine să se răzgândească. Louise a răspuns rugăminŃii
regelui, s-a întors la Paris unde a
stat trei ani. Era însă devastată de
gelozia faŃă de doamna de Montespan, favorita regelui.
Confesorului ei, abatele Cèsar, i-a
descris frământările şi suferinŃele în
48 de scrisori, elaborate în perioada
1673-1693. Louise a mărturisit că, „iubindu-l pe rege, a iubit un idol”. La
insistenŃele ei, regele a încuviinŃat retragerea ei definitivă la mânăstire, ea
şi-a luat rămas bun de la suveran, el
a vărsat o lacrimă. Cina de adio a fost
organizată de rivala ei de temut,
doamna de Montespan. Louise, adoratoarea regelui, s-a călugărit la Mânăstirea Carmel, orânduită după regulile Sfintei Tereza, unde a mai trăit în
rugăciune şi penitenŃă autoimpusă încă
36 de ani. Fosta metresă en titre a
Regelui Soare, devenită călugăriŃă
carmelită, s-a stins din viaŃă, ducând
cu ea iubirea pasională pentru rege,
probabil în anul 1710. La înmormântare, stareŃa a caracterizat-o astfel:
„A fost una dintre cele mai desăvârşite pilde de ispăşire pe care ni
le-a dat Dumnezeu”.

ATHÉNAÏS DE MONTESPAN
(1640 - 1707)

Françoise de Rochechouart – Montemart, cu supranumele ATHÉNAÏS, a
avut ca părinŃi pe prim-gentilomul lui
Ludovic al XIII-lea şi pe una dintre
doamnele de onoare ale Anei de
Austria. Ludovic al XIII-lea şi Ana de
Austria erau părinŃii regelui Ludovic
al XIV-lea (1643-1715). Copila a fost
crescută cu mare grijă de mama ei,
profund religioasă, era catolică, şi
remarcată prin virtute. Din respect şi
admiraŃie pentru mama ei, Ana de
Austria a desemnat-o pe frumoasa şi
fascinanta Athénaïs drept domnişoară
de onoare a Mariei Teresa alături de
alte cinci doamne. S-a căsătorit cu
marchizul de Montespan, deşi avea o

zestre modestă.
Athénaïs era o frumuseŃe accentuată, blondă, ochi albaştri, înălŃime medie, cu tendinŃe de îngrăşare, era provocatoare şi vicleană, cu o inteligenŃă
sclipitoare, cu darul de ai fascina pe
cei din jur cu veselia ei, cu conversaŃia ei spirituală. Tânăra frumuseŃe
i-a fost prezentată Regelui Soare de
către Louise de La Vallière, i-a trezit
interesul suveranului căruia i-a devenit
amantă en titre, fapt ce i-a stârnit gelozia Louisei de La Vallière. Suveranul
se simŃea foarte bine în compania ei,
îl stimulau inteligenŃa şi farmecul ei
iar relaŃia lor a durat 12 ani. S-a dovedit a fi fost o persoană fastă pentru suveran care, în perioada relaŃiilor lor, a avut succese diplomatice,
victorii militare, ani rodnici în mecenatul artistic, în construirea palatului
şi a parcului de la Versailles. Încântat de prezenŃa ei, Regele Soare o
scotea în evidenŃă, era mândru că
trezea admiraŃie în jur, la Curte, şi
diplomaŃilor veniŃi la Curte, ceea ce-i
alimenta orgoliul inteligentei metrese.
Cu fleru-i artistic, Athénaïs l-a secondat pe Regele Soare în activitatea de
mecenat. Ea a fost aceea care i-a
susŃinut pe Racine şi pe Boileau ca
istoriografi regali, pe La Fontaine ce
i-a dedicat un grupaj de fabule. I-a
comandat lui Molière o piesă de teatru despre viaŃa de Curte şi celebrul
dramaturg a răspuns cu „Les amants
magnifiques”.
Favorita Regelui Soare era atent
preocupată să-l încânte pe suveran
cu Ńinuta-i elegantă, cu broderiile şi
bijuteriile. Epata prin amenajările interioarelor. În palatul regal şi-a amenajat două spaŃii de întâlnire erotică
cu Ludovic al XIV-lea. Primul era
Trianonul de porŃelan, construit după
modelul unui palat chinezesc din Nanjing, cu patru pavilioane. În mijloc trona un pat mare ornat cu aur, argint
şi înconjurat de oglinzi, o cameră cu
parfumuri, numeroase glastre cu flori
din serele palatului. Al doilea spaŃiu
- cuibuşor de nebunii – Templul Venerei, avea o mare piscină cu apă
parfumată.
Athénaïs a născut patru copii pe

Athénaïs de Montespan

care regele nu i-a recunoscut, marchiza de Montespan fiind căsătorită
iar copiii aveau statut clar de bastarzi.
SoŃul ei, marchizul de Montespan era
exasperat de viaŃa scandaloasă a soŃiei sale la Curtea regală unde s-au
declanşat ostilităŃi din cauza imoralităŃii şi a creşterii numărului de bastarzi. S-a dat şi un decret prin care
se refuza legitimarea bastarzilor. Însuşi regele a încălcat litera decretului şi
a legitimat pe unii dintre bastarzi. S-au
făcut presiuni din partea evlavioşilor
asupra regelui şi asupra amantei sale
de a renunŃa la relaŃia lor. Cei doi s-au
despărŃit timp de 6 luni, marchiza s-a
retras la reşedinŃa ei de la Clagny,
timp în care a vizitat-o pe doamna
de La Vallière la mânăstire şi a întrebat-o cum se simte în atmosfera claustrată a mânăstirii, ducesa a mărturisit că se simte liniştită şi împăcată.
Athénaïs îşi pierduse din strălucire,
începuse să se îngraşe şi naşterea

unui alt copil nu l-a cucerit definitiv
de rege. Acesta era atras de alte frumuseŃi seducătoare, cum era, spre
exemplu, Isabelle de Ludres, domnişoară de onoare a Henrietei a Angliei. În graŃiile Regelui Soare a intrat
doamna de Maintenon, guvernanta
copiilor regelui şi ai marchizei, regele
s-a îndrăgostit fulgerător de o domnişoară de 18 ani, frumoasa de Fontages care, după 2 ani, a murit la naşterea unui copil. Astfel încât a apus
relaŃia erotică a Regelui Soare cu
marchiza de Montespan. Între timp a
devenit publică afacerea otrăvurilor
orchestrată de sinistra doamnă Voisin, condamnată şi executată, iar marchiza a fost acuzată că şi-ar fi procurat afrodisiace pentru menŃinerea relaŃiei cu regele, că ar fi participat la
liturghiile negre. Nu se ştia ce era
adevărat şi ce nu, oricum preferinŃele
regelui erau îndreptate spre doamna
de Maintenon.
(va urma)
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