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Abstract. The paper takes into consideration multiple dimensions of the
global crisis but it also looks to the potential or already existing political
and democratic consequences. The Western order seems to face a stalemate
in many respects while several limitations challenge the postwar
tremendous growth and prosperity. The author defines some of the current
crises of the nowadays global system as well as the decline of the quality
of democracy, as it appears in the 2011 Report of the Economist Intelligence
Unit („Democracy under stress“).
The financial and budgetary imbalances, the economic and resources
crisis, the lack of popular support for many governments, politicians or
democratic institutions such as traditional political parties and parliaments
largely open the door for a democracy’s potential crisis with unpredictable
consequences.
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Cea pe care o trãim nu este, cu siguranþã, prima crizã sistemicã a lumii mo-
derne. Probabil, nici ultima. Nu este nici cea mai gravã sau cea mai tragicã. Dar
este diferitã de toate celelalte prin faptul cã nu se întrevãd soluþii raþionale ime-
diate, în cadrele ºi cu mijloacele existente, iar anxietatea ºi frustrãrile oamenilor
sunt tot mai adânci. Modernitatea însãºi a fost înþeleasã, încã din etapa nascentã,
acum douã secole (vezi Robert Pippin1 despre Hegel), ca încorporând în esenþa
ei tensiuni permanente ºi crize succesive. Pâna la un punct, am putea chiar des-
luºi cum situaþiile de cumpãnã, crizele ºi conflictele istorice prin care au trecut
societãþile moderne ºi postmoderne au generat finalmente înnoiri ºi deschideri,
fie ele politice, economice, instituþionale, culturale sau tehnologice. Dacã spu-
nem „progres“, trezim probabil sensibilitãþi de o anumitã naturã sau intrãm în
dezbateri ideologice sterile. Cred, totuºi, cã putem gândi chiar ºi în sensul aces-
tui concept atât de controversat. Costurile dramatice ale crizelor sunt însã o altã
temã de discuþie, pentru o altã ocazie.
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În orice caz, multiplele crize ale lumii moderne par sã fi determinat de cele
mai multe ori pânã acum (re)ajustãri majore în direcþia compensãrii sau anulãrii
dezechilibrelor iniþiale, chiar cu preþul generãrii altor dezechilibre ºi al însãmân-
þãrii germenilor viitoarei crize. În trecut, soluþiile erau însã clare pentru toatã lu-
mea de bunã-credinþã: înfrângerea agresorilor, drepturi ºi libertãþi acordate na-
þiunilor ºi cetãþenilor, democraþie, cooperare internaþionalã, integrare. Aºa au stat
lucrurile cu cele douã rãzboaie mondiale ale secolului trecut ºi cu Rãzboiul Re-
ce, care au scris ºi rescris istoria Europei ºi apoi a lumii întregi. Acum însã, ni-
meni nu ºtie cu precizie ce trebuie fãcut.

Victoria aliaþilor a generat, în 1945, premisele instalãrii ordinii atlantice, a de-
mocraþiei liberale ca regim al bunãstarii acceptat ºi promovat de naþiunile cele
mai dezvoltate, la început în perimetrul Alianþei Nord-Atlantice, iar ulterior, dupã
prãbuºirea Uniunii Sovietice ºi încheierea Rãzboiului Rece, ºi în statele central
ºi est-europene. În 1989, Francis Fukuyama2 credea cã istoria s-a sfârºit odatã cu
victoria definitivã a liberalismului ºi democraþiei asupra regimurilor dictatoriale
ºi nimic semnificativ nu mai poate apãrea ca formã de progres (avans) al umani-
tãþii în afara aranjamentelor instituþionale ºi a soluþiilor consacrate propuse de
lumea occidentalã.

Nu putem trece cu vederea cã dupã fabulosul triumf al Occidentului ºi al va-
lorilor democraþiei liberale asupra comunismului din 1989, sfârºitul istoriei a pã-
rut mai degrabã o stagnare a lumii, o capacitate mereu în scãdere a democraþiilor
occidentale de a mobiliza speranþe ºi energii, de a inova ºi de a produce soluþii
la problemele „neideologice“ ale lumii contemporane, de a propune un proiect
nou. Ultimele douã decenii au consemnat o acumulare a dezechilibrelor de tot
felul, de la cele uºor cuantificabile precum deficitele balanþelor financiar-buge-
tare pânã la cele mai profunde precum dezechilibrele sociale (reducerea clasei
de mijloc ºi creºterea sãrãciei3), demografice (îmbãtrânirea populaþiei4), ale me-
diului (poluare, extincþia unor specii, perforarea stratului de ozon etc.) cultural-
identitare (denunþarea recentã a multiculturalismului în Germania, Marea Brita-
nie, Franþa5) ºi nu în ultimul rând politico-democratice (alegãtorii nu se mai simt
reprezentaþi de aleºi). Pe de altã parte, resursele par tot mai puþine ºi mai scumpe
în lumea de azi (energie, apã, hranã, cunoaºtere etc.), iar competiþia naþiunilor,
grupurilor ºi indivizilor pentru accesul la resurse se profileazã a fi marea provo-
care a lumii de mâine.

A obosit oare democraþia în efortul de a cãuta ºi produce continuu prosperi-
tate, respectiv soluþii eficiente ºi prompte la problemele tot mai complicate ale
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lumii contemporane? Îºi pierd într-adevãr oamenii încrederea în valorile, regu-
lile, mecanismele ºi instituþiile democraþiei? Au crescut prea mult ºi prea repede
pretenþiile noastre? Sunt cumva exagerate „aºteptãrile“ generaþiilor nãscute în ºi
dupã „deceniile de aur“ ale capitalismului din epoca Welfare State? Este posibil
sã asistãm cândva la eºecul politicii, cãderea democraþiei ºi un nou rãzboi?

Acestea sunt întrebãrile majore ale zilei, cele care preocupã deopotrivã medi-
ile politice, economice ºi academice cele mai sofisticate. În Raportul 2011 al
Economist Intelligence Unit (Democracy under stress — Democracy index
2011)6, concluziile sunt urmãtoarele: încrederea popularã în instituþiile politice a
continuat sã scadã în multe state; tensiunile sociale în creºtere pot ameninþa de-
mocraþia în unele þãri; democraþia în Statele Unite este afectatã de polarizarea
foarte accentuatã a veniturilor; populismul ºi sentimentele anti imigraþie (putem
traduce fãrã teama de a greºi xenofobia) sunt în creºtere în Europa; în fine, de-
mocratizãrile promise sau sugerate la un moment dat de „primãvara arabã“ în
Orientul Mijlociu ºiAfrica de Nord au rãmas în faza de proiect, iar incertitudinea
s-a instalat în aceastã parte a lumii greu încercatã.

Pentru a da câteva exemple surprinzãtoare, Franþa este pe locul 29 (categoria
„democraþie afectatã“, din care mai fac parte încã 13 state membre ale Uniunii
Europene, inclusiv România, dintr-un total de 53 de democraþii de rangul II), Pa-
risul având chiar un indice democratic sub Costa Rica, Mauritius sau Capul Verde.
În Europa de Est, 12 þãri au înregistrat un declin al democraþiei: doar Republica
Cehã apare ca „democraþie deplinã“ (categoria I) în regiune, ocupând poziþia a
16-a în clasamentul mondial, înaintea Marii Britanii ºi a Statelor Unite de pe lo-
curile 18-19. Majoritatea þãrilor din Europa de Est sunt în categoria „democraþii
afectate“, Ucraina a retrogradat în categoria inferioarã, a III-a sau „regimuri hibride“,
clasându-se pe locul 79, iar Rusia ºi Belarus sunt în categoria a IV-a, „regimuri
autoritare“. România este pe locul 59 în 2011 dupã 56 în 2010, în condiþiile în
care Botswana este pe locul 33, iar Sri Lanka a urcat pe poziþia 57. Este de men-
þionat cã indicele democratic este o sintezã a cinci indicatori evaluaþi distinct: ca-
litatea procesului electoral, funcþionarea guvernãmântului (instituþiile publice),
participarea politicã, cultura politicã ºi libertãþile civile. În cazul României, de
exemplu, indicele democratic general este de 6,54, iar scorurile cele mai slabe se
înregistreazã la participarea politicã a cetãþenilor (4,44) ºi cultura politicã (4,38).

Reþinem din acest raport ºi faptul cã 51,6% din populaþia lumii nu trãieºte în
cadrul unui regim democratic, ci în regimuri hibride (37 de state) sau autoritare
(52 de þãri).

„Eroziunea democraþiei“ este aºadar o tendinþã explicitã a anului 2011, de-
monstratã de Raportul E.I.U., în continuarea „regresului din perioada 2008-
2010“ ºi a „stagnãrii din perioada 2006-2008“. Ce ne spun aceste concluzii? Pe
de o parte, cã democraþia începuse sã „oboseascã“ în a stârni entuziasmul naþiu-
nilor lumii chiar cu câþiva ani înainte de 2008, momentul declanºãrii oficiale, sã
spunem, a crizei în Statele Unite. La vremea respectivã, datele la nivel macro
arãtau cã economia globalã era încã în creºtere, dar este foarte posibil ca frus-
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trãrile profunde ale populaþiei din cele 167 de þãri ºi teritorii cuprinse în analizã
sã fie un indicator mai prompt, mai fin ºi mai subtil decât simpla variaþie a PIB
sau a indicilor pieþelor financiare internaþionale. În al doilea rând, raportul De-
mocracy under stress — Index 2011 aratã cã democraþia poate sã dea ºi „înapoi“,
nu numai „înainte“, cum mulþi credeam în anii ’90 când toatã lumea vorbea des-
pre Toffler7 ºi al treilea val al democratizãrii. Refluxul ar fi, iatã, posibil chiar ºi
acolo unde rãdãcinile de culturã politicã democraticã sunt mult mai adânci decât
în Europa postcomunistã. Din cele 48 de state de pe glob în care democraþia a
cunoscut un declin „tehnic“, mai mult sau mai puþin relevant, în ultimii doi ani
(2010-2011), ºase nu sunt democraþii recente (Statele Unite, Franþa, Italia, Spa-
nia, Portugalia ºi Grecia), nici þãri sãrace sau postcomuniste, dar legãtura cu re-
cesiunea economicã pe care o traverseazã în ultimii ani este evidentã.

Prin ce putem defini cel mai fidel criza actualã? Spuneam anterior cã ultimele
douã decenii au adus o acumulare meschinã de dezechilibre de tot felul, afectând
în special ceea ce generic numim Occidentul ºi societatea de consum, cu nucleul
de bazã reprezentat de democraþiile avansate din NATO ºi Uniunea Europeanã.
Este deja un loc comun sã spunem cã, prin amploarea acestor economii ºi pon-
derea lor în cadrul economiei globale, criza din Statele Unite ºi din zona euro în-
seamnã practic premisele unei crize globale. Cum se manifestã aceastã crizã?
Sunt mai multe paliere de derulare a impasului actual în care a intrat lumea: criza
financiar-bugetarã, criza economiei reale ºi a accesului la resurse, criza de cre-
dibilitate (legitimitate) a guvernelor ºi elitelor politice. Alþi autori indicã ºi alte
tipuri de crize, de exemplu profesorul canadian de economie politicã Stephen
Gill8 vorbeºte despre o „crizã a leadershipului global“, filosoful Andrei Marga9
descrie „criza motivaþiei“ ºi „criza raþionalitãþii“, Jack Hollander10 de la Berkeley
vede o „crizã a mediului“, dar ne vom limita în aceastã abordare doar la cele trei
crize mai mult sau mai puþin mãsurabile, deja evocate. Corolarul acestor trei
crize înlãnþuite ar putea deveni (deocamdatã este doar potenþialã sau în unele
locuri în fazã incipientã) criza democraþiei, în niciun caz „a capitalismului“, cum
este tentat sã creadã11, economistul Nouriel Roubini, mergând pânã la ultima ei
consecinþã: confruntarea, rãzboiul.

Sã le explicãm pe rând, succint. Criza finaciar-bugetarã este fãrã îndoialã cea
mai discutatã, cea mai vizibilã, cea mai uºor cuantificabilã ºi totodatã cel mai
simplu de explicat: de multã vreme, în statele dezvoltate, cheltuielile sunt mai
mari decât veniturile, ceea ce pânã acum s-a compensat prin împrumuturi con-
tinue ºi crescânde pe pieþele financiare. A consuma mai mult decât se produce a
devenit aproape un mod de viaþã al societãþilor occidentale ale bunãstãrii, extins
în numeroase cazuri pânã la nivel de familie sau indivizi. Viziunea keynesianã12,
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a ocupãrii forþei de muncã ºi consumului ca motor al creºterii economice, a do-
minat deceniile supranumite Golden Age, pânã la intrarea în coliziune cu teoriile
monetariste ale ºcolii de la Chicago, din anii ’60 ºi ’70 (Milton Friedman13 ºi
adepþii), cu neoliberalismul ºi thatcherismul anilor ’80. În pofida contestãrilor
teoretice ale dreptei, în bunã mãsurã justificate, consumerismul ºi bunãstarea ba-
zatã pe credit au continuat sã susþinã în mare parte creºterea economicã în so-
cietãþile dezvoltate, chiar ºi în SUA sau Marea Britanie aflate sub guvernãri con-
servatoare. De pildã, în 2011 statisticile canadiene arãtau cã, deºi economia a-
cestei þãri a trecut relativ bine sub guvernarea conservatoare Harper peste ºocul
din 2008-2009 ºi a revenit pe o creºtere moderatã de 2-2,3%, aproape 70% din
creºterea economicã vine din consum, nu din investiþii! Iatã cât de importantã a
devenit încrederea consumatorilor în economiile dezvoltate. Ce s-ar întâmpla
însã în cazul unui ºoc puternic care ar reduce brusc consumul (ne referim aici la
consumul de gospodãrie, dar în primul rând la companii)? Ce s-ar întâmpla dacã
circulaþia banilor s-ar opri, dacã nimeni nu ar mai cumpãra altceva decât strictul
necesar, dacã bãncile ar îngheþa împrumuturile pe un fond de neîncredere? Ni-
mic mai interesant decât comparaþia fãcutã de unii economiºti cu mersul pe bici-
cletã: dacã te opreºti, cazi. Aici este practic capcana datoriilor: creeazã depen-
denþe în lanþ care „obligã“ atât debitorii cât ºi creditorii sã continue jocul, dacã
nu vor sã moarã împreunã. Este probabil motivul pentru care administraþiile suc-
cesive de la Washington ºi pieþele de capital internaþionale cred, de mai bine de
o jumãtate de secol, cã Statele Unite nu pot intra niciodatã în faliment: datoria
de peste 1.500 miliarde de dolari este prea mare ca sã nu existe întotdeauna in-
teresul bancherilor ºi administratorilor de fonduri private, interne ºi externe, sã
hrãneascã în continuare „uriaºul“ ca sã nu cadã peste ei! Too big to fail. Dacã fa-
limentul Greciei pare deocamdatã multora inacceptabil (2% din economia Uniu-
nii Europene), cine poate îndrãzni sã ia în calcul intrarea SUA în încetare de plãþi
sau prãbuºirea celei mai mari pieþe a lumii? Cine ar scãpa nestrivit? Cine din lu-
mea democraticã nu depinde astãzi, direct sau indirect, de piaþa americanã? Când
doi coloºi ai finanþelor din America au falimentat în septembrie 2008 (Fannie
Mae ºi Freddie Mac), lanþul falimentelor a antrenat în mai puþin de un an decli-
nul a aproape 10% din economia mondialã, însemnând peste 200 de bãnci mici
ºi mijlocii, societãþi de asigurare-reasigurare, giganþii auto, industriile orizontale
furnizoare, platforme de producþie închise definitiv sau relocate în þãri mai ief-
tine, branduri istorice eºuate, dealeri de tot felul care ºi-au încetat activitatea, a-
genþii guvernamentale restructurate, „tãieri“ bugetare ºi servicii publice diminu-
ate, zeci de mii de case pierdute numai în SUA, peste douã milioane de firme
mici închise ºi afaceri de familie compromise în þãrile afectate, vieþi distruse etc.
La început a fost vorba de douã corporaþii mamut care au înregistrat pierderi de
cca. 15 miliarde de dolari în aºa-numita subprime mortgages crisis, o reflectare
„imobiliarã“ a naivitãþii ºi lãcomiei din ultimii 15-20 ani, care au fãcut posibilã
creditarea cumpãrãrii unor case al cãror preþ crescuse prin vânzãri succesive chiar
ºi cu 800% (!) faþã de valoarea iniþialã. Raportat la situaþia din 2008, trebuie spus
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cã datoria publicã actualã a Statelor Unite este de 100 de ori mai mare decât cea
pe care o aveau împreunã cele douã companii la vremea respectivã, cu diferenþa
cã încrederea pieþelor în achitarea la timp a ratelor scadente face ca spirala înda-
torãrii guvernamentale sa meargã (încã) mai departe. Dar dacã într-o zi...?

Dincoace de Atlantic, Europa îºi trãieºte intens propria ei crizã. Aº spune mai
degrabã cã aceasta este doar o expresie cu un anumit specific comunitar (presiu-
nea pe moneda comunã euro) a aceleiaºi crize mai profunde, generalizate, a so-
cietãþii bunãstãrii de tip occidental creatã dupã al doilea rãzboi mondial, bu-
nãstare bazatã pe un consum care depãºeºte mult ceea ce se produce efectiv ºi
pe acumularea continuã de deficite. Fãrã a intra în detalii financiare, trebuie
totuºi arãtat cã datoriile suverane ale statelor din Uniunea Europeanã însumeazã
aproximativ 1.000 miliarde de euro, situaþia fiind deja criticã în cazul unor eco-
nomii mai vulnerabile precum Grecia, Portugalia, Irlanda, dar îngrijorãri serioase
au apãrut recent ºi dinspre Italia sau Franþa.

Criza economiei reale ºi a accesului la resurse completeazã ºi amplificã la
scarã planetarã consecinþele crizei financiar-bugetare a statelor occidentale.
Când încrederea pieþelor scade, comportamentul investitorilor devine aproape fi-
resc egoist ºi cinic, în sensul protejãrii propriului capital ºi al evitãrii expunerii
în zone de business incerte. Contagiunea este rapidã ºi afecteazã economiile e-
mergente, care depind în mare mãsurã de fluxurile de capital din regiunile bo-
gate. Lipsa lichiditãþilor ºi panica se pot instala cu vitezã incredibilã, în câteva
saptãmâni sau luni, dacã bãncile îºi reduc creditarea ºi dacã scade consumul. Fã-
rã bani pe piaþã, farã cumpãrãtori, afacerile mici ºi mijlocii se sufocã primele ºi
trimit angajaþii în ºomaj. ªomerii devin apoi o problemã a guvernelor, deci a bu-
getelor de asistenþã socialã. Fãrã venituri salariale, familiile afectate vor cheltui
mai puþin ºi vor „costa mai mult“. Povara creºte. În asemenea condiþii de colaps
comercial ºi investiþional, resursele care asigurã supravieþuirea devin esenþiale
pentru pieþe ºi se scumpesc, fie cã se numesc metale rare vandabile, energie, hra-
nã, apã, iar naþiunile, grupurile ºi indivizii încep sã lupte, sub diferite forme, pen-
tru a avea acces la resursele de bazã. Presiunile, pe care oamenii nemulþumiþi ºi
speriaþi le exercitã asupra guvernelor alese, deschid în chip firesc perspectiva pa-
lierelor avansate ale crizei precum ºi a unor dileme esenþiale ale democraþiei.

Criza de credibilitate (legitimitate) a guvernelor ºi elitelor politice este strâns
legatã de scãderea nivelului de viaþã al oamenilor, indiferent de argumentele in-
vocate ºi de contextul internaþional. Niciodatã, nimeni, nimic nu va face oamenii
sã accepte de bunãvoie scãderea nivelului lor de viaþã, iar aceastã deteriorare nu
se poate face fãrã ca frustrãrile sã nu se reflecte direct asupra credibilitãþii lide-
rilor ºi asupra instituþiilor politice în ansamblu. Din Statele Unite pânã în Grecia
ºi de la Bruxelles pânã la Cairo, naþiunile lumii îºi pun în discuþie reprezentanþii
politici ºi contestã legitimitatea puterii. Miºcãrile Occupy, Tea Party, indignados,
tinerii din Tahrir Square, mulþimile furioase de la Atena, Londra ºi Roma sau
protestele din oraºele României, chiar dacã foarte diferite ca amploare sau mo-
tivaþii specifice, aratã limpede cã actul de guvernare nu produce satisfacþie
popularã ºi cã lumea este în pragul unor schimbãri semnificative ale modului de
a face politicã. „Ruperea contractului social“ sugereazã limitele la care a ajuns
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ordinea mondialã actualã ºi prefigureazã transformãri structurale al cãror sens fi-
nal nu îl putem deocamdatã ºti.

Interogaþia finalã ºi poate cea mai gravã a crizei actuale este dacã putem ve-
dea ca posibile în viitor cãderea democraþiei ºi declanºarea unor confruntãri ma-
jore, de tip clasic (rãzboi) sau într-o formã nouã? Desigur, primul reflex este sã
spunem nu, dar s-ar putea dovedi doar wishful thinking. Ne putem liniºti un timp,
rãspunzând cã recesiuni ºi crize economice au mai fost în trecut, globale sau re-
gionale, precum în anii 1973-1974 (SUA, Marea Britanie ºi o parte semnifica-
tivã din economia Europei Occidentale), 1988-1989 (în special America de Nord),
1997-1999 (America de Sud ºi Asia), fãrã ca paradigma democraticã sã cedeze.
Putem spera, eventual, ºi cã nu sunt realiste comparaþiile cu Marea Depresiune
din 1929-1932, care a produs cãderea Republicii de la Weimar ºi ascensiunea la
putere a naþional-socialiºtilor germani, cu consecinþele ºtiute. Ceea ce nu se poa-
te însã nega este înlãnþuirea de semnale negative de dupã 2008, la început în plan
financiar ºi economic, apoi al neliniºtilor sociale ºi în final legate de susþinerea
tot mai precarã a liderilor ºi instituþiilor politice consacrate. În fond, tot mai
mulþi observã cã în þãrile occidentale se prefigureazã prima generaþie nãscutã
dupã 1945 care va avea un standard de viaþã sub cel al generaþiei precedente ºi
totodatã prima generaþie care se va confrunta cu o crizã a sistemelor publice
de pensii, punând astfel capãt unei îndelungate creºteri a calitãþii vieþii în epoca
postbelicã. Raportul din 2011 în acest sens al Center for Economic and Policy
Research, sub coordonarea lui Dean Baker14, aratã cã numai în SUA deficitul
bugetar al sistemelor publice de pensii se ridicã deja la 1.000 miliarde de dolari.
Primul ministru canadian Stephen Harper sugereazã de asemenea, în ianuarie
2012, cã urmeazã „transformãri structurale majore“ ale sistemului public de pensii.

Spuneam cã o crizã a încrederii, generalizatã ºi prelungitã spre palierul poli-
tic, înseamnã intrarea într-o dilemã esenþialã a paradigmei democratice, urmatã
probabil de deschiderea unor perspective îngrijorãtoare în ceea ce priveºte
opþiunile politice viitoare, în special ale tinerilor. De ce nu poate acum democra-
þia sã rãspundã provocãrilor crizei cu mijloacele ei tradiþionale? Rãspunsul este
simplu: pentru cã omul politic ales trebuie sã acþioneze în sensul satisfacerii ce-
rerilor alegãtorilor sãi, iar cererea popularã este cu siguranþã îndreptatã spre un
nivel de viaþã mai ridicat, spre continuarea sau sporirea alocãrii de resurse, spre
creºterea veniturilor ºi beneficiilor personale, eventual spre o reducere a taxelor,
dar în orice caz spre mai multã bunãstare. Nimeni nu cere guvernului austeritate
pentru sine ºi familia sa. Dacã reprezentantul politic nu face asta, în mod clar nu
rãspunde aºteptãrilor alegãtorilor, deci nu-i mai reprezintã cu adevãrat ºi devine,
într-un fel, ilegitim: ne-o aratã limpede sondajele de opinie din multe þãri demo-
cratice. Dacã o face, dacã fiecare legislaturã „dã“ mai mult populaþiei decât pre-
cedenta (vezi creºterea spectaculoasã a ponderii cheltuielilor publice15 în statele
Europei de Vest dupã 1945 încoace, de la cca 15% din PIB la sfârºitul rãzboiului
la aproape 50% din PIB în prezent, în condiþiile în care PIB-ul însuºi în zona
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OECD este astãzi de 13 ori mai mare ca în urmã cu 65 de ani!) sunt toate ºansele
sã se agraveze deficitele, sã fie puse în pericol revigorarea ºi competitivitatea
economicã. Aceasta este, foarte succint, dilema curentã a democraþiei ºi în ace-
laºi timp vulnerabilitatea ei organicã. Din aceastã neputinþã politicã se poate naºte,
atrãgãtoare ºi perfidã, soluþia „guvernãrilor tehnocrate“ (vezi Italia, Grecia, poate
cu unele efecte benefice pe termen scurt), guvernãri care se vor dovedi însã pe ter-
men mediu ºi lung adevãrata cale spre apusul democraþiei reprezentative.

Iatã motivul pentru care nu poate exista o veste mai tristã pentru democraþie
decât prãbuºirea dramaticã, la un minim istoric, a încrederii oamenilor în parti-
dele politice tradiþionale ºi în parlamentarism. Pe ruinele partidelor, care astãzi
eºueazã în a genera prosperitate ºi echilibru social, poate oricând apãrea rânjetul
isteric al liderilor spontani, radicali, „carismatici“ (ºi desigur, apolitici!), al figu-
rilor mesianice, al manifestelor ºi miºcãrilor „justiþiare“, al curentelor milena-
riste, al aventurierilor, al iluziei gãsirii altei cãi de ieºire la liman decât partidele
ºi politica democraticã, fãcutã în bãncile parlamentului. S-a mai întâmplat în Eu-
ropa, ºtim bine. Sã nu lãsãm aºadar alegãtorii sã-i aºtepte prea mult, cãci vor veni.
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