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Abstract. The paper aims to outline the main developments that have
marked the conceptions of the current role of the Western state in the last
five decades, starting from the analysis of the stages of capitalism and the
policies of crisis resolution. It subscribes to the thesis that the general shift
imposed by the liberalization of international markets in goods and of
capital flows associates a new paradigm of shaping state institutions capable
of sustaining a new „market-conforming“ approach to public policy, but
that this approach is strongly inconsistent with the logic of dominant
neoclassical liberalism in developed Western states. As such, the study
indicates, in its first part, the political practices and beliefs that have proved
themselves crucial to the governance trends prior to the global financial
crisis of 2008-2010 and shows, in its second part, that these trends, which
are questionable from the perspective of the neoclassical logic of the
market economy and from that of the solution to the crisis, are maintained.
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Acest studiu îºi propune sã schiþeze principale evoluþii care au marcat în
ultimele cinci decenii concepþiile asupra rolului actual al statului occidental,
pornind de la analiza stadiilor capitalismului ºi a politicilor de soluþionare a
crizelor. El subscrie tezei cã schimbarea generalã impusã de liberalizarea pieþelor
internaþionale de bunuri ºi a fluxurilor de capital asociazã o nouã paradigmã de
configurare a instituþiilor statului capabilã sã sprijine o abordare nouã a politicii
publice „conforme cu piaþa“1, dar cã aceastã abordare este puternic incongruentã
cu logica liberalismului neoclasic dominant în statele dezvoltate occidentale. Ca
atare, studiul2 indicã, în prima sa parte, practicile ºi credinþele politice care s-au
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dovedit cruciale pentru tendinþele de guvernare premergãtoare crizei financiare
globale din 2008-2010 ºi aratã, în a doua sa parte, cã aceste tendinþe, contestabile
din perspectiva logicii neoclasice a economiei de piaþã ºi din cea a soluþiei de
ieºire din crizã, se menþin.

Statul, piaþa ºi „capitalismul neoliberal“

O precizare preliminarã se impune în acest context. Studiul de faþã nu subsu-
meazã analiza evoluþiilor care au marcat teoretizarea „statului liberal“ contem-
poran cercetãrilor focalizate asupra „transformãrii liberalismului dintr-o ideo-
logie într-o presupusã meta-ideologie neutrã, capabilã sã ofere regulile de bazã
pentru toate disputele ideologice legitime“ ºi nici sã „evalueze critic adecvarea
lui pentru acest rol“3. Caracterul distinctiv al liberalismului actual este identi-
ficat nu într-un statut „nonideologic“, ci în cel de „ideologie dominantã“, dincolo
desigur de „ubicuitatea“ valorilor liberale care „modeleazã ºi, deopotrivã, reflectã
caracterul statelor moderne ºi al sistemelor sociale ºi economice ale Europei
occidentale“4.

Ca atare, statul „liberal“ este analizat în relaþie cu piaþa – impusã ca „principal
mecanism de coordonare economicã ºi de maximizare a profiturilor“5 –, aceastã
relaþie fiind consideratã definitorie pentru constituirea celor trei tipuri istorice de
capitalism în cuprinsul ultimele douã secole. Capitalismul liberal de piaþã, do-
minant în cea mai mare parte a secolului al XIX-lea în Europa ºi America de
Nord ºi constituit prin prevalenþa principiile de piaþã în relaþia dintre diferite
companii, nu implica intervenþia instituþiilor statului în pieþe (nici în pieþele
muncii) sau în politica economicã ºi socialã, dar presupunea impozite ºi chel-
tuieli scãzute ºi un stat al bunãstãrii într-o „stare doar embrionarã“. Capitalismul
organizat ºi încorporat (organized and embedded capitalism), care „a dezvoltat
nevoi interne de coordonare ºi reglementare“ în contextul inovaþiilor tehnologice
ºi organizaþionale, dar a ºi generat o creºtere a tensiunilor sociale, a fost dominat
de modalitãþi de cooperare dintre marile întreprinderi care au limitat concurenþa
(carteluri, fuziuni ºi asocieri) ºi de modalitãþi de identificare ºi reprezentare a inte-
resul comun, de „amestecul“ tot mai „mare“ al statului în economie ºi societate6
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prin mecanisme de adoptare a prioritãþilor de management din sectorul privat în sectorul public, de diversi-
ficare a structurilor organizaþionale ale statului, delegare de atribuþii unor organisme necontrolate sau nesupra-
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care crizele le-au impus capacitãþilor de guvernare ale statelor; ºi (c) schimbãrile apãrute în „legãturile structu-
rate dintre politicã ºi pieþe, stat ºi societate“.
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ºi, desigur, de crearea statului bunãstãrii ºi extinderea politicii sale sociale7. În
secolul al XX-lea acest tip de capitalism, manifestat în SUA în forma New Deal
între anii 1930 ºi 1940, în Republica Federalã Germania ºi alte þãri europene ca
economie socialã de piaþã, iar în Franþa ºi Scandinavia în forma distinctã a
„Keynesian welfare state capitalism“, a „coexistat ºi coexistã“ cu o „varietate
dictatorialã“ de stat – în Germania naþional-socialistã ºi în capitalismul de stat al
ultimele decenii din Asia de Est.

Capitalismul neoliberal8 s-a impus la sfârºitul anilor 1970 prin critica „neoli-
beralã“ a capitalismului statului bunãstãrii de facturã keynesianã ºi a limitelor
reglementãrii de stat ºi susþinerea mecanismelor pieþei ºi a principiul autoregle-
mentãrii capitaliste. Practic, conceptul lui Keynes de management al capitalis-
mului prin cerere (cererea efectivã de mãrfuri) ºi cel al lui Karl Polanyi de capi-
talism încorporat social au fost înlocuite de teza lui Hayek a pieþei ca ordine
spontanã ºi „angajamentul lui Milton Friedman în favoarea unui stat minimal în
care intervenþia statului în economie este limitatã doar la o oscilaþie modestã în
furnizarea de bani“9.

Ordinea spontanã sau ordinea unei „societãþi a oamenilor liberi“10 era, dupã
Hayek, în mod necesar ordinea „corectã într-un stat sau o comunitate“ numitã de
greci kosmos, ordinea care se autogenereazã, care „creºte“ ºi care se echilibreazã
din interior. Ea era opusul unei ordini „fãcute“, create de forþe din afara siste-
mului, pe care grecii o desemnau drept taxis11. În sfera economicã aceastã ordine
necreatã în mod deliberat de cineva anume semnificã mecanismul prin care omul
este condus sã „promoveze un scop care nu era parte a intenþiilor sale“, adicã
ordinea pentru care Adam Smith a folosit îndelung ridiculizata expresie invisible
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precizeazã cã denumirile pentru acest tip de capitalism sunt variate: „capitalism organizat“, „capitalism coor-
donat“, „stat al bunãstãrii keynesian“ (KWS) sau „fordism“ el considerã primii doi termeni interºanjabili, iar
KWS ca pe o varietate a „capitalismului coordonat“ care este într-un mod special compatibil cu democraþia.

7 În Germania deja în funcþiune încã din anii 1880.
8 Dat fiind cã denotaþia „neoliberalismului“ nu este unanim acceptatã, mai potrivit este sã vorbim de

câteva conotaþii în privinþa lui ºi sã facem câteva precizãri în acest sens. Cum am arãtat ºi în alte ocazii, înca-
drarea „monoliticã“, unitarã, a liberalilor de orientãri diferite în unul ºi acelaºi curent – „neoliberalismul“ – a
fost specificã demersului de „înnoire a liberalismului“ în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial ºi douã
decenii dupã, un demers de reformare, de contracarare a antiliberalismelor ºi a doctrinelor colectiviste de orice
facturã, dar ºi de corectare a exceselor „paleoliberalismului“ („ortodoxiei liberale clasice“). „Umbrela concep-
tualã largã“ ºi ambiguã a „neoliberalismului“ a adãpostit opþiuni care s-au cristalizat în perspective liberale
distincte sau în „tipuri de liberalism“: liberalismul neoclasic, ordoliberalismul, welfare-ismul, libertarianismul.
Cele douã opþiuni liberale majore, liberalismul neoclasic (liberalii „de tradiþie“) ºi neoliberalismul (liberalii
„progresiºti“ sau „revizioniºti“) au avut resorturi diferite în demersul de „restructurare“ a liberalismului postbelic:
neoclasiciºtii au urmãrit stoparea „declinului vechiului liberalism“ provocat de modelul hegemonic interven-
þionist de inspiraþie keynesianã, neoliberalii (sau revizioniºtii) au dorit corijarea „ortodoxiei liberale clasice“
întrucât aceasta nu fusese capabilã sã previnã ºi sã evite criza economicã interbelicã. Extensia actualã ilicitã a
termenului „neoliberalism“ – care în Germania a fost iniþial sinonim deopotrivã cu ordoliberalismul ºi cu „eco-
nomia socialã de piaþã“, pentru ca treptat sã disparã din discursul public – este cu atât mai evidentã cu cât,
dintre toate „liberalismele“ postbelice restructurate, liberalismul „neoclasic“ a devenit cea mai influentã filo-
sofie economicã ºi politicã a ultimelor decenii ºi, îndeosebi prin lucrãrile lui Friedrich A. von Hayek, „baza
ideologicã“ a ordinii liberale actuale.

9 Wolfgang Merkel, loc. cit., p. 5.
10 Pe care Adam Smith a numit-o the Great Society“ ºi pe care Karl Popper a numit-o „the Open Society“.
11 A se vedea F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty: A new statement of the liberal principles of

justice and political economy, vol. I – Rules and Order, London, Routledge, 1998, p. 37.



hand12, o ordine „abstractã ºi nu concretã“, o ordine care nu poate fi perceputã
intuitiv, ci trebuie reconstruitã mental prin depistarea relaþiilor care existã între
elementele ei.

Ceea ce este absolut definitoriu pentru caracterul neoclasic al liberalismului
hayekian este teza cã „ordinea pieþei“ – catallaxy, de la grecescul katallaxia –
reprezintã un „joc creator de avuþie“ ºi „nu unul cu sumã nulã“, un joc care este
o „mixturã de pricepere ºi ºansã“, un joc al legãturilor economice – „cash-nexus“
care „þin împreunã Marea Societate“, altfel spus „relaþii între pãrþi guvernate doar
de lupta pentru satisfacerea mai deplinã a nevoilor materiale“13.

Articularea ordinii sociale ºi economice apare ca rezultat al adaptãrii mutuale
a acþiunilor spontane ale indivizilor în funcþie de delimitarea sferei de control
proprie fiecãrui individ ºi de previziunea corectã a colaborãrii pe care poate miza
el din partea altora. Fundamentul epistemologic al societãþii ºi al economiei de
piaþã sau cel prin intermediul cãruia Hayek articuleazã ordinea socialã ºi econo-
micã este teza „naturii descentralizate a cunoaºterii“: cunoaºterea dispersatã,
separatã, parþialã ºi, adesea, conflictualã, care nu constituie nicãieri ºi niciodatã
un tot integrat. În consecinþã, prin recunoaºterea „inevitabilei ignoranþe“ sau a
limitelor cunoaºterii individuale ºi a rolului deprinderilor individuale ºi oportu-
nitãþilor pentru atingerea obiectivelor proprii, Hayek construieºte baza justifi-
cãrii libertãþii individuale, a acþiunii umane în condiþii de incertitudine, a utili-
zãrii descentralizate a informaþiei în relaþiile libere de piaþã ºi a imposibilitãþii
logice a planificãrii ºi conducerii economice centralizate. În logicã hayekianã
orice intervenþie în ordinea spontanã – cu excepþia mecanismelor ce faciliteazã
funcþionarea uºoarã ºi eficientã a pieþei –, orice impunere a unei politici, inclusiv
a politicii economice de redistribuire a veniturilor ºi a dirijismului, reprezintã
forme de apropiere de sistemul economiei de comandã14, tratamente inegale
aplicate indivizilor, „acþiuni discriminatorii ºi discreþionare“ ce înlocuiesc principiile
statului de drept. Acþiunea guvernamentalã este admisã într-un unic scop: „stabi-
litatea economicã ºi evitarea depresiunilor majore15, doar în condiþiile practicãrii
politicii antimonopol ºi doar în condiþiile în care acordarea de subvenþii pentru
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influenþat imaginaþia politicã a gânditorilor conservatori ºi liberal clasici“, Hayek a susþinut cã planificarea
guvernamentalã, întrucât „zdrobeºte individualismul“, duce inexorabil la control totalitar. Cartea, care s-a
bucurat de o largã audienþã ºi de numeroase traduceri, a intrat ºi în atenþia unor „cititori“ foarte bogaþi, care
„au vãzut în filozofie o oportunitate de a se elibera de reglementãri ºi impozite“. Ca urmare, în 1947, când
Hayek a fondat prima organizaþie care avea ca scop „înnoirea liberalismului“ ºi rãspândirea doctrinei
„neoliberale“ – Mont Pèlerin Society –, „aceasta a fost susþinutã financiar de milionari ºi de fundaþiile lor“.
Ulterior, aceºtia au creat „o reþea transatlanticã de academicieni, oameni de afaceri, jurnaliºti ºi activiºti“, au
finanþat o serie de grupuri de reflecþie care puteau perfecþiona ºi promova aceastã ideologie – între ele American
Enterprise Institute, the Heritage Foundation, the Cato Institute, the Institute of Economic Affairs, the Centre
for Policy Studies ºi the Adam Smith Institute –, ºi au finanþat posturi ºi departamente academice, în special la
universitãþile din Chicago ºi Virginia. A se vedea George Montbiot, „Neoliberalism – the ideology at the root
of all our problems“, The Guardian, 15 April 2016, https://www.theguardian.com/books/2016/ apr/15/neolibe
ralism-ideology-problem-george-monbiot, accesat 13 octombrie 2021.

15 F. A. Hayek, Constituþia libertãþii, traducere de Lucian-Dumitru Dîrdalã, Iaºi, Institutul European,
1998, p. 277.



politicile monetare, locuri de muncã, locuinþe, agriculturã ºi educaþie respectã un
singur principiu general: „ele nu pot fi niciodatã justificate în termenii interesului
beneficiarului imediat (fie el furnizorul sau destinatarul serviciului subvenþionat),
ci doar în termenii beneficiilor imediate de care ar putea profita toþi cetãþenii –
adicã bunãstarea generalã, în înþelesul ei adevãrat“16. Cum se subliniazã adesea,
liberalismul lui Hayek a inspirat douã dintre cele mai importante politici econo-
mice ale deceniilor ºapte ºi opt ale secolului trecut, cea americanã a administra-
þiei Ronald Reagan ºi cea britanicã a cabinetului Margaret Thatcher.

Pe de altã parte, Milton Friedman17, la rândul sãu consilier al preºedintelui
Reagan ºi al prim-ministrului britanic Thatcher, anterior inspirator al adminis-
traþiei Jimmy Carter ºi al cabinetului britanicului Jim Callaghan, a influenþat
politica americanã ºi britanicã a anilor 1980 în sfera monetarã, fiscalã, de priva-
tizare ºi dereglementare. Se cuvine a fi specificat în ordinea influenþei sale ca
economist faptul cã, dupã ce Margaret Thatcher ºi Ronald Reagan au preluat pu-
terea, au urmat în scurt timp „reduceri masive de taxe pentru cei bogaþi, zdro-
birea sindicatelor, dereglementare, privatizare, externalizare ºi concurenþã în
serviciile publice. Prin FMI, Banca Mondialã, Tratatul de la Maastricht ºi Orga-
nizaþia Mondialã a Comerþului, politicile neoliberale au fost impuse – adesea
fãrã consimþãmântul democratic – în mare parte a lumii. Cel mai neobiºnuit
lucru a fost adoptarea lor de partidele care au aparþinut cândva stângii: laburiºtii
ºi democraþii, de pildã“18. Inclusiv „rãspunsul financiar ºi monetar“ al Federal
Reserve la criza financiarã mondialã din 2008 a fost influenþat de teoria mone-
tarã friedmanianã. Friedman a fost ilustrativ în cea mai înaltã mãsurã pentru ra-
dicalizarea liberalismului19 ºi pentru configurarea lui ca libertarianism, dat fiind
cã, spre deosebire de Hayek, care considera cã guvernele ar trebui sã reglemen-
teze concurenþa pentru a preveni formarea monopolurilor, el a susþinut cã puterea
de monopol ar putea fi privitã ca recompensã pentru eficienþã. Dupã Friedman,
guvernul era necesar pentru a apãra libertatea ºi ca instrument prin care liber-
tatea putea fi exercitatã, cele douã principii care puteau preveni „ameninþarea la
adresa libertãþii“ din partea guvernului fiind: „sfera de acþiune a guvernului trebuie
limitatã“ ºi „puterea guvernamentalã trebuie dispersatã“. În consecinþã, „funcþia
majorã a guvernului“ trebuia „sã fie protejarea libertãþii noastre, ferind-o atât de
duºmanii ei din afara graniþelor, cât ºi de anumiþi concetãþeni: apãrarea legii ºi
ordinii; punerea în aplicare a contractelor private; crearea de pieþe concurenþiale“20.
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16 Ibidem, p. 278.
17 Laureat al Premiului Nobel în ºtiinþe economice (1976), a studiat, ca ºi laureaþii George Stigler (1982)

ºi James M. Buchanan (1986), cu Frank Knight, unul dintre fondatorii ªcolii de la Chicago ºi, în aprecierea lui
Hayek, unul dintre cei mai importanþi „pãstrãtori ºi promotori ai gândirii liberale clasice în secolul XX“
preocupat de sistemul cu „concurenþã perfectã“ care nu eliminã profiturile din cauza incertitudinii (Risk,
Uncertainty and Profit, 1921).

18 George Montbiot, loc. cit. Montbiot îl citeazã pe Stedman Jones pentru a indica gradul de extindere a
„neoliberalismului“ în anii 1980: „este greu sã ne gândim la o altã utopie care sã fi fost la fel de deplin
realizatã“.

19 Odatã cu el, dupã George Montbiot, „neoliberalismul a devenit mai strident“. A se vedea, George
Montbiot, loc. cit.

20 Milton Friedman, Capitalism ºi libertate, traducere de Delia Rãzdolescu ºi George G. Potra, Bucureºti,
Editura Enciclopedicã (1962), 1995, p. 16.



Dincolo de aceastã funcþie majorã, guvernul putea organiza uneori „îndepli-
nirea în comun a ceea ce ar fi [fost] mult mai dificil ºi costisitor de îndeplinit în
mod individual“. În general, însã, prin „cooperarea voluntarã ºi libera iniþiativã,
atât în economie, cât ºi în celelalte sfere de activitate“, „sectorul privat [trebuia]
sã þinã în frâu puterile guvernamentale ºi sã asigure o apãrare efectivã a libertãþii
cuvântului, religiei ºi gândirii“21. „Raþiunea de autoapãrare“ invocatã pentru limi-
tarea ºi descentralizarea puterii guvernamentale era „prezervarea libertãþii“, în
consecinþã, pentru Friedman, rolul pe care guvernul trebuia sã-l joace „într-o
societate aflatã în slujba libertãþii“ ºi „care, pentru a organiza activitatea econo-
micã, se bazeazã în primul rând pe piaþã“, constituia o temã secundarã. Tema
majorã de preocupare o constituia rolul capitalismului concurenþial, „organizarea
majoritãþii activitãþii economice prin intermediul întreprinderii particulare ce
opereazã pe piaþa liberã – ca sistem al libertãþii economice ºi ca o condiþie necesarã
a libertãþii politice“22.

Friedman a considerat cã „nevoia urgentã“ de reducere a intervenþiei guver-
namentale putea fi coextensivã „folosirii“ guvernului pentru asigurarea unui „cadru
general juridic ºi economic care sã permitã indivizilor sã realizeze o creºtere
economicã, dacã aceasta este în concordanþã cu valorile lor“23. Susþinerea exal-
tatã a virtuþilor unui sistem economic de piaþã liberã, cu intervenþia minimã a
guvernului în probleme sociale, a unei „societãþi dinamice“ asupra cãreia îºi pun
pecetea realizãrile „geniului individual“ ºi „viziunile minoritare afirmate tenace“
într-un climat social ce „îngãduie varietatea ºi diversitatea“, a fost de asemenea
coextensivã criticii ºi respingerii radicale a „inerþiei enorme“ ºi „tiraniei status
quo-ului“ în „rânduielile private ºi în special în cele guvernamentale“. Dupã
Friedman, „numai o crizã – realã sau în perspectivã – produce o adevãratã
schimbare“, „funcþia de bazã“ a specialistului („a noastrã“) fiind „sã dezvoltãm
alternative pentru politicile existente, sã le menþinem vii ºi la îndemânã, pânã
când din politiceºte imposibile devin politiceºte inevitabile“24.

Preocuparea constantã a lui Friedman pentru folosirea crizei ca ocazie ºi temei
al schimbãrii, de fapt al schimbãrii în sensul privatizãrii sau al „reformei radicale
neoliberale a pieþei“ a fost amplu examinatã în ultimele decenii ºi conexatã cu
pledoaria lui neobositã pentru impunerea sau extinderea „pieþei libere“ prin apli-
carea „terapiei de ºoc“. Politicile de „privatizare totalã ºi ajustare structuralã care
au dus la scãderea activitãþii economice ºi la dislocarea socialã la scarã masivã“25
în þãri atât de diferite precum Chile, în vremea lui Pinochet, Rusia lui Elþîn, þãrile
postcomuniste europene, China ºi Iraq-ul post-Saddam, au fost considerate ca
proiecþii de sorginte friedmanianã, dacã nu ºi puneri în practicã.

Hayek ºi Friedman au avut un rol însemnat în susþinerea acestei „noi faze“,
„neoliberale“, a capitalismului în anii 1970 ºi 1980. „Conservatorismul fiscal
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21 bidem, p. 17.
22 Ibidem, p. 18.
23 Ibidem, p. 54.
24 Ibidem, p. 10.
25 A se vedea John Gray, „The end of the world as we know it“, The Guardian, 15 Sep. 2007,

https://www.theguardian.com/books/2007/sep/15/politics, accesat 24 octombrie 2021.



neoclasic“ al lui Hayek ºi „monetarismul ºi statul minimal“ susþinute de Friedman,
popularizate în mediul universitar ºi media, au fost urmate într-o serie de teorii
„neoliberale“ ulterioare care au contribuit la „schimbarea atmosferei“: la „preþuirea
forþelor autoreglatoare ale pieþei“ ºi „dispreþuirea intervenþiei statului ca posibilitate“,
la substituirea „principiilor directoare“ de organizare, egalitate ºi solidaritate cu
cele de favorizare a pieþelor libere, inegalitate productivã ºi individualism.

Dincolo de rolul promovãrii ºi popularizãrii teoriilor „neoliberale“, declinul
„capitalismul organizat“, ºi odatã cu el ºi al unor varietãþi de „capitalism conti-
nental mai reglementat“, ºi „cotirea cãtre neoliberalism“ a urmat unui proces de
dereglementare, privatizare ºi „deconstrucþie parþialã“ a statului bunãstãrii la sfâr-
ºitul anilor 1970, iniþiat ºi condus de capitalismul anglo-saxon, în mod deosebit
de cel american ºi britanic. Eforturile concertate depuse la începutul anilor 1980
sub Margaret Thatcher ºi Ronald Reagan în scopul unei mai importante deregle-
mentãri ºi privatizãri ºi a reducerii semnificative a beneficiilor sociale26 s-au
extins ºi în alte economii capitaliste27 ºi au augmentat disfuncþionalitãþile sta-
tului bunãstãrii keynesian, „stagflaþia“ ºi ºomajul sufocant al anilor 1970. Aceste
eforturi s-au desfãºurat în contextul apariþiei unor inovaþii tehnico-organiza-
þionale ºi al începutului erei IT ºi au fost concomitente cu extinderea rapidã a
globalizãrii pieþelor, financializãrii proeminente a capitalismului ºi creºterii con-
tinue în cadrul diferitelor societãþi a inegalitãþii socio-economice28.

Un important impuls în turnura „neoliberalã“ a capitalismului a venit însã „din
concurenþa transfrontalierã ºi interconectarea la nivel mondial care s-a dezvoltat
odatã cu globalizarea“29, globalizarea capitalismului ºi, odatã cu ea, reducerea
capacitãþilor de reglementare ale statelor-naþiuni constituind probabil cel mai
semnificativ „aliat“ al neoliberalismului. Globalizarea capitalismului a însemnat
„transnaþionalizarea pieþelor ºi supranaþionalizarea parþialã a unor decizii impor-
tante privind politica monetarã ºi economicã“, aceste transformãri conducând la
pierderea semnificativã a puterilor parlamentare în favoarea celor executive, a
bãncilor centrale ºi a FMI ºi la diminuarea puterii efective de guvernare a guver-
nelor naþionale30.

În noua realitate a globalizãrii, relaþia dintre piaþã ºi stat s-a dezechilibrat în
dezavantajul statului reglementator, atribuþiile lui fiind preluate de sfere econo-
mice precum pieþele financiare ºi de muncã, aºa cum relaþia dintre muncã ºi
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26 Mai moderate în þãrile scandinave, în Germania, Austria ºi Franþa, aceste reduceri au fost drastice în

þãrile anglo-saxone. A se vedea Wolfgang Merkel, p. 8.
27 În expresia lui Merkel, „nici cele mai puternice state ale bunãstãrii din nordul ºi vestul Europei nu au

fost capabile sã se fereascã de vânturile neoliberale ale schimbãrii“. Ibidem, p. 16.
28 Care s-au transformat direct în inegalitate de resurse cognitive ºi inegalitate politicã sau, în cadrul unor

societãþi dezvoltate, în „retragere tãcutã de la participare politicã“ a unei pãrþi a populaþiei. Ibidem, p. 1.
Urmând datele lui Thomas Piketty, Merkel aratã cã, „în 2010, inegalitatea economicã a atins niveluri care au ca-
racterizat capitalismul – cel puþin capitalismul anglo-saxon – înainte de Primul Rãzboi Mondial“. Ibidem, p. 10.

29Ibidem, p. 8. Merkel þine sã menþioneze cã „Globalizarea ºi dereglementarea au fost în principal
rezultatul deciziilor politice conºtiente ale SUA, Regatului Unit ºi al unor mari organizaþii capitaliste interna-
þionale precum Banca Mondialã, Fondul Monetar Internaþional (FMI) ºi Uniunea Europeanã (UE)“. Astfel,
FMI ºi conceptul neoliberal al pieþei unice europene (MES) au forþat implementarea politicilor neoliberale de
dereglementare ºi privatizare: în principal reforme fiscale în favoarea companiilor, a veniturilor din capital ºi
a bogaþilor; pieþe ale muncii ºi pieþele financiare dereglementate. Ibidem, p. 16.

30 ªi aceastã situaþie a fost evidentã îndeosebi în timpul crizei financiare. Ibidem, p. 17.



capital s-a modificat în avantajul capitalului. În plus, financiarizarea31 a implicat
creºterea dependenþei statului ºi a societãþii, ca ºi a producþiei industriale, de
industria financiarã32, creºterea „vulnerabilitãþii statului faþã de bãnci, fonduri
speculative ºi mari investitori“ ºi „a schimbat relaþia dintre capital ºi stat în toate
þãrile OCDE“33. Statele care, în logica capitalismului financiar, au renunþat la
rolul lor de autoritate care face reguli sau de factor de decizie ºi au regresat la a
fi doar entitãþi evaluate constant de agenþiile de rating exprimã deopotrivã
„starea obiectivã de neputinþã ºi lipsa [lor] subiectivã de voinþã“ „de a acþiona în
vremuri de financiarizare“34.

Capitalismul financiar rezultat în urma globalizãrii, a dereglementãrii finan-
ciare ºi monetare ºi a dezindustrializãrii parþiale din unele þãri occidentale a
implicat un sector financiar cu o masivã expansiune35, îndeosebi în Marea Britanie
ºi SUA, o creºtere exponenþialã a activelor bãncilor ºi a profiturilor bancherilor,
a bãncilor de investiþii, fondurilor de investiþii ºi companiilor pe acþiuni nou for-
mate ºi, desigur, a fluxurilor globale de capital. Definitoriu în acest sens este cã
mare parte din aceste fluxuri au „finanþat speculaþia“ ºi, prin aceasta, au contri-
buit la crearea de „mari profituri care nu au fost egalate prin nicio valoare
adãugatã“, la creºterea „aºteptãrilor de profituri mari“36 ºi a „disponibilitãþii de
a accepta mari riscuri“37. Deosebit de important de subliniat este cã sectorul
financiar, puternic dereglementat, dotat cu tehnologie nouã, rapidã ºi cu instru-
mente complexe ºi condus printr-o puternicã concurenþã, ºi-a sporit însemnã-
tatea generalã pentru economie, în ciuda faptului cã nu a dezvoltat reguli de
afaceri durabile ºi larg acceptate ºi cã strategiile sale de afaceri au devenit din ce
în ce mai mult orientate pe termen scurt.
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31A fost definitã de Heires ºi Nölke ca „proces ce solicitã dereglementarea pieþelor financiare, eliminã

frontierele naþionale ºi faciliteazã introducerea de noi «produse financiare» precum derivate ºi obligaþii de
datorie“, „creºterea fondurilor de acoperire ºi de pensii, precum ºi a altor «investitori instituþionali». A se vedea
Wolfgang Merkel, p. 13.

32Guvernele ºi partidele aflate în situaþia de a pierde alegerile ºi, astfel, puterea, altfel spus dependente de
prosperitatea economicã, au devenit dependente de deciziile creditorilor ºi ale marilor investitori, ºi aceastã
dependenþã a devenit vizibilã odatã cu criza financiarã ºi a euro începutã în 2008. Atunci „multe guverne s-au
simþit obligate sã urmeze strigãtul de autoajutorare al bãncilor care pretindeau cã sunt «prea mari pentru a
eºua». A fi „relevant pentru sistem“ a devenit caracterizarea unei stãri de urgenþã extra-constituþionale, care,
îndoielnic, ar justifica sacrificarea libertãþilor de luare a deciziilor parlamentare-democratice. Faptul cã contri-
buabilii au plãtit factura este încã o dovadã a modului în care capitalismul financiar a devenit împuternicit sã
impunã statului ºi societãþii politici care duc la o redistribuire de jos în sus, atât în perioade de succes, cât ºi în
perioade de crizã.“ Ibidem, p. 14. Ca atare, sub imperiul „relevanþei sistemice“ ºi de teama unui efect negativ
de domino, „pierderile sectorului financiar“, „au fost «socializate» în ciuda deceniilor de profituri nesãbuite ºi
susþinute politic (prin dereglementare)“. Ibidem, p. 17. Mai mult, dupã criza din 2008-2009, „statul nu a
devenit o forþã de reglementare mai proactivã în ciuda faptului cã sectorul financiar a provocat criza financiarã.
Neoliberalismul a supravieþuit crizei autoprovocate, pe care Colin Crouch a numit-o pe bunã dreptate «strania
non-moarte a neoliberalismului»“. Ibidem.

33 Ibidem, p. 13.
34 În aceste condiþii, modificarea rating-ului de credit sau a ratelor dobânzilor la care statul poate sã

împrumute bani se poate modifica funcþie de orice acþiune autonomã sau chiar discurs care contrazice regulile
pieþelor financiare dereglementate. Ibidem, p. 14.

35 Dupã datele folosite de Merkel, dacã în 1950, în SUA, ponderea sectorului financiar în PIB-ul total era
de 10 % (sectorul industrial 40 %), în 2000 ea a fost de peste 50 % (sectorul industrial 10 %).

36 Este relevant cã profiturile sectorului financiar le-au depãºit cu mult pe acelea ale sectorului industrial.
De pildã, producãtorii industriali precum Porsche au câºtigat mai mult prin speculaþii pe produse financiare
decât din producþia de maºini. Ibidem, p. 14.

37Ibidem, p. 9.



Ca atare, „în multe segmente ale economiei, capitalismul investiþional specu-
lativ a înlocuit capitalismul managerului (manager’s capitalism), dominant ante-
rior“38. Lãsând în urmã dezvoltarea de strategii pe termen lung, managementul
resurselor umane ºi definirea relaþiilor sociale, care erau proprii capitalismului
proprietarului ºi celui al managerului (owner’s and manager’s capitalism), capi-
talismul financiar ºi investiþional a fãcut posibil ca bancherii ºi directorii fondu-
rilor de investiþii „sã decidã asupra viitorului afacerilor cu care au puþine relaþii
personale“. Dat fiind cã „specializarea funcþiei lui investiþionale“ s-a exprimat
„prin concentrarea absolutã pe profit“, ca „aproape unic criteriu rãmas pentru
evaluarea succesului în afaceri“, capitalismul financiar a reflectat ºi reflectã
„dinamica internã“ în creºtere a capitalismului ºi, deopotrivã, instabilitatea lui,
ca ºi îndepãrtarea lui tot mai rapidã de binele public39. Wolfgang Merkel a subli-
niat în aceastã privinþã cã „triumful real al capitalismului în secolul al XX-lea“
a constat în „capacitatea sa uimitoare de a reuºi sã se detaºeze de cadrele sociale
ºi de reglementare“ ºi, „cu sprijinul politic al guvernelor democratice“, „sã se
desprindã de responsabilitãþile lui politice ºi sociale majore“40.
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