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Abstract. The purpose of my paper is to discuss a somehow sophisticated
viewpoint, namely the development of the new technologies as source to
overcome the crisis (Carlota Perez). There are 4 subpoints about this
optimistic theory which does not consider the social conditions of the
evolution of technologies. These conditions consist in the differenciation
between countries, as well as in the fact that as the new technologies
become general, the rate of profit even of those producing and using these
technologies tends to fall, so the competition raises and the prosperous
economic period proves to be temporary, a new crisis kicking it. Thus the
innovation and the generalization of the new technologies, although they
gain time to the present pattern of economy and society, do not lead
mechanically to the improvement of the social organisation.
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1. Majoritatea punctelor de vedere

Criza actualã a dus la multe frãmântãri legate de înþelegerea cauzelor ei, ca ºi
de modalitãþile de ieºire din ea. În acest context, analiza substratului profund al
economiei (ºi societãþii) în schimbãrile tehnologice legate de mecanismul finan-
ciar a înviorat discuþiile ce pãreau a se îneca — atunci când este vorba de cauze
— în atacarea lãcomiei exagerate a bancherilor, a sistemului prea lax de credi-
tare, a incorectitudinii unor manageri, iar atunci când se pune problema ieºirii
din crizã, în invitarea cãlduroasã a bãncilor de a reîncepe creditarea (cât mai
avantajoasã pentru investitori) ºi în incantaþii pentru recreºterea consumului.
Puse lucrurile astfel, este evident cã aceste opinii aparþin celor pentru care

criza, neprevãzutã, nu este constitutivã economiei capitaliste, ci un accident da-
torat cauzelor de mai sus1, doar aceste cauze generând derapajul în general ne-
prevãzut ºi care, nu-i aºa, trebuie plãtit de toþi, inclusiv de aceia care nu numai

PUNCTE DE VEDERE ASUPRA CR IZE I ACTUALE

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VIII, 1, pp. 23–33, Bucureºti, 2011.

————————
* Profesor universitar doctor, Universitatea Politehnicã din Bucureºti.
1 Sau o „corecþie normalã a exceselor“ economiei liberale, cu normalele „pierderi colaterale“ reprezentate

de majoritatea forþei de muncã mondiale.



cã nu s-au fãcut vinovaþi de relele menþionate, dar întotdeauna au plãtit pierderile
private.

2. Teoria schimbãrilor tehnologice ca vector al ieºirii din crizã

Pe de altã parte, analiza schimbãrilor tehnologice — vezi doar Marx, Kon-
dratieff, Schumpeter, Polanyi, Mandel, Perez, Korotayev — nu este neapãrat
anticapitalistã, chiar dacã referinþele de mai sus încep cu Marx2. Ea poate ºi sã
susþinã un anumit optimism al continuitãþii sistemului prezent. Dupã cum opti-
mismul se poate referi la modurile de schimbare a sistemului prin schimbãrile
tehnologice: treptat ºi natural, prin constituirea a noi forme organice ale socie-
tãþii prin integrarea (rãspândirea) noilor tehnologii, sau rapid, prin inovaþii insti-
tuþionale ca urmare a urgenþei situaþiei societãþii.
În cele ce urmeazã, apare cã, prin forþa raporturilor de putere existente, mo-

durile de schimbare de mai sus se pot împleti. În orice caz, încrederea cã tehno-
logiile noi vor duce relativ automat la depãºirea marilor probleme din lumea de
astãzi, deci la o societate mai umanã pentru toþi ºi pentru fiecare, este pusã sub
semnul întrebãrii.

2.1. Locul crizei actuale în evoluþia economiei moderne

Dacã într-adevãr3 noile tehnologii se vor generaliza, dupã crizã, cu ajutorul
intervenþionismului de stat (care va determina ca sistemul financiar sã se subor-
doneze interesului producþiei pe baza generalizãrii noilor tehnologii, ºi nu va
rãmâne mai degrabã autonom de acesta, urmãrindu-ºi exclusiv propriul profit),
criza actualã ºi ieºirea din ea nu pot fi explicate doar la acest nivel. Explicaþia
Carlotei Perez permite conceperea crizei ca fiind doar de etapã — a capitalis-
mului —, ºi nu ºi structuralã, de sistem: generalizarea noilor tehnologii prin in-
tervenþionismul de stat, ca dupã marea crizã din 1929-1933, ar permite oportuni-
tãþile pentru dezvoltare, ºi încã peste tot.
Dar periodizarea capitalismului numai din punctul de vedere al tehnologiilor

(mai precis, al forþelor de producþie; mai concret, al revoluþiilor industriale) nu
este suficientã. Forþele de producþie capitaliste evolueazã în cadrul relaþiilor
structurale — ce derivã din relaþiile de producþie capitaliste (de proprietate, re-
partiþie ºi schimb). Aceste relaþii structurale sunt cele de: exploatare, concurenþã
ºi relaþii Centru-Periferie4.
Periodizarea capitalismului potrivit relaþiilor structurale este, în fond, aceea

care reflectã — sau derivã din — relaþiile de concurenþã. Logica acestora a deter-
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minat trecerea capitalismului din faza liberei concurenþe (începutul relaþiilor
capitaliste (sau victoria revoluþiilor burgheze) — pânã la/dupã rãzboiul franco-
prusac (1871)5) la aceea a monopolismului (pânã la sfârºitul Primului Rãzboi
Mondial/pânã la marea crizã), apoi la aceea a monopolismului de stat (pânã în
anii 1970) ºi apoi la aceea a capitalului transnaþional6 (fazã în care ne aflãm).
Criza mondialã actualã, încã departe de a fi încheiatã, nu este doar una ce re-

prezintã trecerea de la momentul în care, noile tehnologii nefiind foarte dezvol-
tate ºi rãspândite, capitalul financiar a reprezentat motorul dezvoltãrii (ducând la
colapsul cunoscut ºi în 1929, dar concret ca între cel puþin 1990-2000 ºi 2000-
2007, cu criza dot.com din 2000, precedatã de crizele din Mexic, Asia, Rusia),
la momentul în care acest capital va fi pus în serviciul dezvoltãrii noilor tehno-
logii prin investiþiile statului. Ci criza este ºi una a relaþiilor structurale: prin
niciun avânt al noilor tehnologii nu se va anula concurenþa, ci, dimpotrivã ºi in-
diferent de aparenþa de Golden Age adusã de „prosperitatea generalã“, va creºte
lupta firmelor, transnaþionale ºi naþionale, pentru pieþe ºi surse de profit. Aceastã
luptã va fi cu atât mai durã cu cât rãspândirea tehnologiilor astãzi este mult mai
rapidã decât acum 80 de ani. Iar dacã profitul mai mare aparþine acelora care au
drept sursã de profit deþinerea noilor tehnologii ale momentului, generalizarea
acestor tehnologii (generalizare ce oferã mereu noi oportunitãþi de afaceri, adicã
de vânzare a acestor tehnologii) nu va face decât mai acerb antagonismul legat
de obþinerea altor surse de profit decât simpla vânzare a tehnologiilor: din aval
(materii prime, energie, forþã de muncã ieftinã) ºi din amonte (pieþe de desfa-
cere) producþiei de noi tehnologii.
Dar criza actualã nu se deruleazã în condiþiile în care natura pãrea — de

exemplu în 1929-1933 — o sursã inepuizabilã de mijloace ºi bunãstare umanã.
Schimbãrile climatice de astãzi nu sunt tratate cu responsabilitatea impusã de
gravitatea consecinþelor lor, tocmai ca urmare relaþiilor capitaliste, a proprietãþii
private, a concurenþei ºi a relaþiilor Centru-Periferie. Rezolvarea problemei
schimbãrilor climatice, ca ºi a celorlalte probleme globale (rãzboaiele, violenþa,
încãlcarea drepturilor omului ºi accentuarea caracterului formal al democraþiei,
migraþiile, sãrãcia, polarizarea culturalã, criza moralã), este mereu amânatã la
nivel global, cu toate contrapresiunile dar ºi micile succese pe plan local, astfel
încât problema ecologicã devine ireversibilã, iar celelalte — din ce în ce mai ac-
centuate. Desigur cã perioada de generalizare a celor mai noi creaþii ºtiinþifice ºi
tehnologice va dura ºi ea decenii. Dar oportunitãþile ei — tehnologiile ecologice,
inclusiv energia alternativã — nu anuleazã acumularea, peste pragul de eficienþã
pentru dãinuirea societãþii umane, a contradicþiilor irezolvabile în cadrul orga-
nizãrii capitaliste.
De aceea, criza actualã poate sã rãmânã, evident, una de etapã — aºa cum

doresc toþi beneficiarii capitalismului, chiar dacã sunt reprezentaþi de o stângã de
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tip social-democrat. Dar introducerea în descrierea crizei a aspectelor structu-
rale, menþionate mai sus, permite un spaþiu ipotezei cã este vorba de o crizã de
sistem7: care poate fi prelungitã, fireºte, printr-o dezvoltare economicã grefatã pe
aceleaºi relaþii capitaliste, dar care agraveazã problemele globale.

2.2. Intervenþionismul de stat în susþinerea noilor tehnologii:
în þãrile Centru ºi în cele periferice

Dacã intervenþionismul de stat este necesar — deoarece doar statul are o
sursã inepuizabilã, teoretic, de venituri din taxe ºi impozite, ºi astfel doar el
poate sã susþinã ºi cererea cãtre firme private ºi cererea populaþiei — condiþiile
în care are loc intervenþionismul nu sunt nici asemãnãtoare ºi nici indiferente
pentru procesul în sine. Aceste condiþii þin de tipul de þarã — de Centru sau, cel
puþin pânã acum, perifericã — ºi, mai concret, de structura socialã ºi mai ales
structura socialã a puterii politice în fiecare tip.
Existã douã feluri de condiþii. Unul este cel din þãrile Centru, în care princi-

pala clasã a puterii politice este burghezia, adicã deþinãtorii autonomi de proprie-
tate privatã, deci de putere economicã. Aici, birocraþia — ce îºi trage veniturile
din poziþiile de conducere în stat (mai larg, de conducere politicã, deci ºi în par-
tide) — a fost, aºa cum apare în clasicul model al lui Max Weber, subordonatã
clasei principale ce deþinea puterea economicã, ºi de aceea a fost strict încadratã
de legea pe care a aplicat-o fãrã rabat: tocmai aceastã respectare a legii a conferit
birocraþiei (juriºti, administratori, funcþionari) legitimitatea, deci ºi poziþia eco-
nomicã.
În acest tip de þãri, intervenþionismul de stat nu a dus, în general, la încãlcãri

ale legilor: management-ul unitãþilor aflate în proprietatea statului a urmat cerin-
þele normale ale obþinerii profitului ºi cele mai multe asemenea unitãþi au repre-
zentat pilonii evoluþiei economice ºi ai siguranþei cetãþeanului în întreaga peri-
oadã postbelicã a welfare state.
Desigur cã pentru economiºtii neoliberali niciun fel de proprietate de stat nu

este profitabilã ºi beneficã economiei, ci, dimpotrivã, ineficientã, risipitoare ºi
sursã dubioasã de creºtere a birocraþiei. Dar nu numai cã decenii de-a rândul —
pânã la revoluþia neoconservatoare de la sfârºitul anilor 1970 — proprietatea de
stat a generat dezvoltarea, ci, aºa cum aratã criza actualã, tocmai proprietatea
firmelor private a generat-o, prin falimentele din sistemul financiar-bancar ºi din
industria auto. Astfel încât reîntãrirea proprietãþii de stat în cadrul raporturilor
capitaliste nu este decât soluþia salvatoare a economiei capitaliste ºi a proprietãþii
private8: „naþionalizarea pierderilor“ ºi, odatã repuse unitãþile pe picioare, repri-
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vatizarea acestora nu a fost pânã acum soluþia standard a „învingerii“ ciclurilor
economice? De aceea — ºi doar la acest nivel teoretic ce nu a luat în seamã decât
modelul istoric, deci fãrã sã discute despre pervertirea generalã a proceselor
sociale, inclusiv a funcþionãrii birocraþiei, în perioada politicii neoliberale ce s-a
încheiat odatã cu începerea crizei ºi care perioadã corespunde cu evidenþierea
crizei de sistem — intervenþionismul de stat (naþionalizãri totale sau parþiale, in-
vestiþii de stat masive (comenzi de stat), subvenþionarea cercetãrii fundamentale
mai ales, ca ºi a industriilor ºi sectoarelor emblematice, strategice ºi sociale, sis-
temul de taxe proporþional) pare a fi soluþia salvãrii economiei.
Dar existã intervenþionism ºi intervenþionism. El poate fi conceput drept so-

luþie de etapã, deci intermediarã între momente neoliberale ºi de agresivitate a
sistemului financiar, aºadar de continuitate a sistemului capitalist, sau poate fi
conceput drept soluþie de rupturã cu acest sistem. Astãzi, factorii de putere mon-
diali aleg, evident ºi indiferent de disensiunile dintre ei9, intervenþionismul sub-
ordonat lor. Dar aceastã alegere este periculoasã: cel puþin deoarece el este legat
de statul-naþiune (de puterea politicã ºi economicã), deci de protecþionism, iar
acesta a fost ºi o consecinþã (sau laturã) a keynesismului post–1933 ºi a dus,
apoi, la cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Pe de altã parte, în þãrile periferice condiþiile sociale au fost diferite. Aici,

burghezia a fost slabã ºi de aceea categoria cea mai puternicã — lãsând la o parte
mezalianþele cu proprietarii de pãmânt, ºi nu numai — a fost birocraþia. Stãpâ-
nind statul prin puterea sa politicã (aºa ca ºi în stalinism, ºi nu numai, ca în Ro-
mânia, ca în întreaga perioadã 1860-1944), birocraþia a folosit statul drept sursa
sa de putere economicã. Ca urmare, nu legea, ci arbitrarul birocraþiei a constituit
cadrul de dezvoltare al societãþilor respective. În acest sens, corupþia birocraþiei
a dus la atitudinea prãdalnicã faþã de stat — „din moment ce era al tuturor ºi al
nimãnui“ —, la gestiunea ineficientã ºi risipitoare a mijloacelor de producþie.
În România, rãmasã în urmã faþã de Occident tocmai din cauza caracterului

sãu periferic, înainte de al Doilea Rãzboi Mondial nu a existat politicã keynesistã
ca atare. Dar a existat, desigur ºi copios, exploatarea statului de cãtre cei care de-
þineau, la un moment dat, puterea politicã.
Keynesismul a început propriu-zis, susþinut de ideologia comunistã — ce, în

acea perioadã istoricã, nu putea decât sã considere cã proprietatea de stat este nu
numai semnul trecerii la comunism (ºi acest lucru poate sã fie corect în momen-
tele istorice din capitalismul transnaþional ºi deja în crizã de sistem de astãzi, dar
nu era real pe atunci), ci de-a dreptul al socialismului, redat nu atât ca etapã pre-
gãtitoare a comunismului, ci ca sistem deja opus capitalismului10 — dupã 1947.
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Dar el a fost viciat de comportamentul birocraþiei ce a cãutat sã extragã avantaje
economice din poziþia sa conducãtoare politic. Totuºi, acest comportament a fost
frânat oarecum de valorile de tip socialist care legitimau sistemul: corupþia biro-
craþiei a fost mult mai micã decât dupã 1989. Iar politica economicã de tip in-
tervenþionist a dus la achiziþii sociale, inclusiv culturale, care au permis mobili-
tatea socialã ascendentã pentru majoritatea populaþiei.
Intervenþionismul de stat a fost sistematic ºi conºtient distrus începând din

1990. Dar aceasta nu înseamnã cã birocraþia ar fi pierdut din importanþã. Deºi,
desigur, a apãrut proprietatea privatã individualã în industrie, agriculturã ºi sis-
temul bancar, aceasta nu numai cã a apãrut prin raptul proprietãþii de stat, nu nu-
mai cã se dezvoltã prin comenzile de stat (permiþând escaladarea corupþiei), ci
este intim legatã de puterea politicã, de birocraþie. Deoarece concurenþa indus-
triei ºi agriculturii occidentale este mare, deci deoarece sistemul productiv din
România nu poate absorbi ansamblul forþei de muncã, o soluþie capitalã a aces-
teia este încadrarea în birocraþie. Iar lupta politicã este cu atât mai acerbã cu cât
obiectivul ei este obþinerea cât mai multor posturi în administraþia centralã ºi
localã, în sistemul bugetar în general (poliþie, armatã, jandarmerie). Aceasta a
fãcut ºi face ca risipa de fonduri ale statului, ineficienþa în organizare, pierderile
sã fie atât de mari încât imaginea unora despre faptul cã doar creºterea rolului
statului ar fi soluþia la criza actualã este profund negativã.
De aceea — iar exemplul unei þãri periferice ca România este de folosit ºi în

þãrile dezvoltate — intervenþionismul de stat nu va fi eficient decât dacã va im-
plica, în acelaºi timp, o democraþie realã (ºi nu formalã, mimatã ºi repudiatã de
majoritatea populaþiei), deci un control democratic al cadrelor de conducere în
general, al birocraþiei. Dacã timp de 20 de ani dupã 1990 caracterul birocratic
al statului a crescut cu ajutorul ºi sub oblãduirea noii burghezii, intervenþionis-
mul necesar pentru ieºirea din crizã poate deveni stimulativ numai prin depã-
ºirea concomitentã a crizei democraþiei. Numai astfel intervenþionismul nu va
însemna o expandare a puterii birocraþiei ºi a domniei bunului sãu plac.

2.3. Cine conduce „distrugerea creatoare“?

Indiferent dacã judecãm absolutizând un factor — oricât de fundamental, ca
tehnologiile — sau, dimpotrivã, incluzând mai mulþi, ºtim cã schimbãrile acestui
factor fundamental aduc cu ele, sau trebuie sã aducã, o schimbare a instituþiilor
la nivelul întregii societãþi. Aceastã schimbare a instituþiilor, ce are loc în acelaºi
ritm în care are loc ruptura noilor tehnologii cu sistemul industrial în vigoare,
acoperã o perioadã de „distrugere creatoare“, cum ne-a amintit Carlota Perez
teza ºi formula lui Joseph Schumpeter, adicã o perioadã în care experienþele
practice11 determinã pãrãsirea vechilor legi, relaþii ºi a vechii aºezãri sociale ºi,
în acelaºi timp, ele determinã constituirea unora noi. Carlota Perez a considerat
cã aceastã constituire porneºte de la nevoile sistemului economic (ca Schum-
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peter — de la inovaþiile introduse de firme), în timp ce Karl Polanyi — de la
nevoile societãþii ce integreazã un sistem economic (de fapt, de la „dubla miº-
care“: a societãþii ce doreºte sã se protejeze ºi a sistemului economic).
Aceastã perioadã nu este foarte scurtã12. Dar ceea ce este important e cã ea

nu doar succede unui interval al descreºterii economice ºi al destructurãrii so-
ciale, fiind determinatã de aceste fenomene, ci poate sã fie contemporanã, aºa
cum ne sugereazã criza actualã, cel puþin un timp, cu criza. Mai mult: cu cât
criza este controlatã de factori care sunt legaþi de vechile instituþii, relaþii ºi de
vechiul sistem economic, cu atât mai mult distrugerea creatoare are loc mai greu
ºi mai târziu, deci criza ca atare se prelungeºte. În acest sens, deþinãtorii puterii
politice ºi economice din lumea de astãzi — indiferent dacã sunt birocraþii poli-
tice din þãri Centru sau periferice, ca ºi indiferent dacã sunt, sau nu, burghezii
legate de sursa de putere a statului — apar a fi, pur ºi simplu, conservatori, indi-
ferent de diferenþele dintre ei. Cãci, pe de o parte, cel puþin criza actualã a evi-
denþiat cã burgheziile folosesc statul — propriu sau/ºi al altor þãri (periferice,
mai degrabã) — drept sursã de putere, iar pe de altã parte, cã birocraþiile politice,
din toate tipurile de þãri, întârzie orice fel de schimbare care le-ar micºora ºi
propria putere ºi ar ºi destructura sistemul de proprietate privatã13, din ce în ce
mai contradictoriu cu nivelul actual al revoluþiei ºtiinþifice ºi tehnice ºi cu ne-
voile societãþii globale. Burgheziile sunt legate de birocraþii, proprii sau din alte
þãri, ca ºi din organizaþii transnaþionale. Ele nu mai reprezintã factorul progresist
ºi pozitiv — ca în modelul lui MaxWeber, unde pãreau opuse factorului stagnant
reprezentat de birocraþie — deoarece dezvoltarea de astãzi a tehnologiilor per-
mite, în principiu ºi tendenþial, ca diviziunea forþei de muncã (fizicã ºi intelec-
tualã) sã fie depãºitã: iar dacã forþa de muncã nu are nevoie de dominaþie în
procesul de muncã14, cu atât mai mult nu are nevoie în domeniul politic. Or, as-
tãzi mai ales, existã o convergenþã burghezie-birocraþie.
Aºadar, dacã cei care dirijeazã economia ºi politica ar impune schimbarea —

un intervenþionism nonbirocratic, ci democratic, deci investiþii cu precãdere în
sectoarele sociale care nu aduc profit ºi investiþii în cercetare ºi producþie po-
trivit nevoilor societãþii pe plan global, ºi nu doar pentru schimbarea raportului
între producþie ºi finanþe15 —, ca ºi un control democratic al deciziilor ºi admi-
nistraþiei — criza actualã ar dura mai puþin. Dar deocamdatã se observã, dimpo-
trivã, doar strategiile de salvare a vechii logici economice. Argumentul acestora
— aºa cum crede ºi Carlota Perez — este cã întâi salvezi viaþa pacientului ºi apoi
schimbi condiþiile care i-au determinat boala. Dar acest argument este prea slab;
cãci ansamblul decidenþilor este calat doar spre pãstrarea vechii stãri de lucruri
ºi nici mãcar nu a amintit alternative reale de schimbare: decât, fireºte, variaþiuni
în cadrul pattern-ului vechi.

7 ABORDAREA CRIZEI: ÎNTREBÃRI CE PROVOACÃ OPTIMISMUL TEHNOFIL 29

————————
12 De 30 de ani, a arãtat, pe baza istoriei, Carlota Perez.
13 Desfiinþarea sistemului de proprietate privatã nu este echivalentã cu desfiinþarea principiului economic

al cererii ºi ofertei, ci doar al principiului capitalist — unde raportul este, nu între cerere ºi ofertã, ci între cerere
solvabilã ºi ofertã profitabilã.

14 Sã nu confundãm cooperarea ºi diviziunea muncii în procesul de cooperare cu diviziunea muncã fizicã
– muncã intelectualã, unde între cele douã tipuri de munci existã raporturi de dominaþie.

15 Carlota Perez, After crisis, creative construction.



În acelaºi timp, se poate observa cã situaþia dintr-o þarã ca România poate fi
luatã în seamã ca model indezirabil pentru comportamentul conducãtorilor într-
un moment de cumpãnã. Aici, birocraþia este ºi mai conservatoare decât în þãrile
Centru, deoarece doar pãstrarea rãmânerii în urmã ºi amânarea schimbãrilor teh-
nice, organizatorice, sociale îi menþine poziþia conducãtoare, deci puterea. De
aceea, ritmul schimbãrii este mai lent decât în locurile care dau tonul evoluþiei,
inclusiv datoritã faptului cã poziþia conducãtoare a birocraþiei în ansamblu ca ºi
a diferitelor ei facþiuni depinde de jocurile fãcute cu forþele din afarã pentru pãs-
trarea statutului þãrii de importatoare ºi de aliat în politica mondialã imperialã.
În acest sens, modelul românesc pare, însã, a se generaliza ºi în celãlalt tip de
þãri: vezi exemplele de corupþie la nivel înalt în þãri dezvoltate ºi organizaþii
transnaþionale, dar ºi generalizarea fenomenului de profit din practici de tip
casino, ºi mai puþin din generalizarea creativitãþii tehnice ºi sociale.
În sfârºit aici, exemplul românesc atrage atenþia cã în astfel de þãri inerþia

ideologiilor „pieþei libere“ ºi ofensiva mediaticã în acest sens sunt mai mari ºi
dureazã mai mult decât în þãri mai avansate. De aceea, aici „societatea civilã“
este nu doar dominatã de vocea retro opusã schimbãrii (cum se întâmplã în multe
þãri dezvoltate), ci este reprezentatã exclusiv de aceastã voce16.

2.4. Lipsuri ale intervenþionismului de stat ºi problema muncii

Modelul românesc avertizeazã ºi asupra faptului cã teoria noului interven-
þionism de stat nu trebuie sã o repete pe cea veche. Nu este vorba de a susþine cu
bani publici ºi sistemul financiar ºi cel industrial unde existã multe locuri de
muncã, altfel pierdute, ci de a privi sistemul economic ºi social în ansamblul sãu,
deci nu doar de a investi ºi în accesul la internet ºi protecþia mediului17, ci de a
investi de la început într-un alt fel de sistem financiar ºi într-un alt fel de produc-
þie ce „oferã locuri de muncã“. Ce rost are ca statul sã investeascã masiv în in-
dustria auto, iar apoi, indiferent cât de modernizate ºi ecologice vor fi maºinile,
pur ºi simplu nu vor servi funcþiei lor de a transporta pasagerii repede deoarece
strãzile vor fi pline de maºini, când se poate investi de la început mai mult (dar
nu exclusiv, desigur) în transportul în comun? Ce rost are ca statul sã investeascã
în sectorul de armament, indiferent câþi oameni lucreazã aici, când ar putea in-
vesti de la început ºi în mod real pentru crearea de locuri de muncã nedãunãtoare
în ecologie, cercetare ºtiinþificã, educaþie, culturã, activitãþi sociale de diferite
feluri (de la cele de asistenþã la cele de timp liber)?
Cum se poate prezuma redesenarea unei noi arhitecturi financiare, dacã se

vorbeºte doar de transparenþa comportamentului unitãþilor financiare ºi de regle-
mentarea globalã18, dar nu ºi de mijloacele de a le impune acestor unitãþi care
sunt proprietate privatã ºi îºi urmãresc profitul? ªi oare urmãrirea profitului nu
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16 În România, singura stângã ce a fost permisã — dupã 1990 imediat, ca ºi în timpul guvernãrii social-

democrate — a fost tocmai ºi doar social-democraþia. Oricât de marginale ar fi în alte þãri curentele la stânga
social-democraþiei, ele cel puþin existã ºi apar în media.

17 Carlota Perez, After crisis, creative construction.
18 Ibidem.



duce tocmai la încãlcarea acestor cerinþe? Oare numai politicile fiscale — ce
stimuleazã investiþiile financiare în economia realã — sunt suficiente? Nu este
sistemul de lobby extrem de puternic, ºi nu sunt profund întreþesute birocraþia
politicã legiferatoare ºi burghezia financiarã? ªi oare stimularea fiscalã a bãnci-
lor ce investesc în producþia ecologicã, de tip nou (iar aceastã producþie merge
mânã în mânã nu numai cu un consum crescut de produse ecologice noi, ci ºi cu
o nouã abordare individualã a consumului însuºi, mai raþional), este suficientã în
faþa nevoii unitãþilor, financiare ºi de producþie, de a avea hic et nunc consum, ºi
din ce în ce mai mare?
Noul intervenþionism nu este „al statului“, generând inevitabil concurenþã,

protecþionism ºi continuarea vechilor relaþii internaþionale, ci coerent global, in-
diferent dacã pe plan local statele vor administra politicile. Dar aceasta înseamnã
restructurarea de la început a politicii internaþionale. Ceea ce înseamnã ºi a rela-
þiilor de producþie ale sistemului. Cãci altfel, cum poate avea loc stricta regle-
mentare a mediului19 dacã profitul unitãþilor, ºi al þãrilor, depinde de încãlcarea
acestei reglementãri, inclusiv în forma perversã a comerþului cu dreptul la po-
luare? Cum poate avea loc un keynesism global20 în condiþiile în care rãmân
ferme interesele concurente ale statelor, legate de interesele concurente ale com-
paniilor?
Noul intervenþionism nu repetã perspectiva fragmentatã a vechilor sindicate

ºi partide muncitoreºti care luptau pentru locurile de muncã ºi bunãstarea pro-
priilor muncitori, indiferente la modul cum se puteau înfãptui acestea (prin poli-
tica imperialistã ºi de conflict). Obiectivul locurilor de muncã este legat de cel
al consecinþelor sociale ale acestora — încã o datã, nu în industria de armament
ºi militarã — ºi de cel al calitãþii lor: creativitatea ºi dezvoltarea personalã ofe-
ritã de un loc de muncã ºi, desigur, mãrimea retribuþiei. Or, astãzi — ºi soluþia
de crizã este în logica economiei capitaliste din ultimii 35 de ani — locurile de
muncã sunt „oferite“ în schimbul acceptãrii de cãtre lucrãtori a salariilor mici,
„compensate“ cu creditarea lor de cãtre bãnci.
Obiectivul, cantitativ ºi calitativ, al locurilor de muncã este, într-adevãr, prin-

cipalul în restructurarea economiei ºi a societãþii. El impune aceastã restructu-
rare. Cum altfel putem cere ca învãþãmântul sã rãspundã nevoilor? (Concret,
politicienii cer ca învãþãmântul sã rãspundã nevoilor pieþii, ºi nu a nevoilor so-
cietãþii. Dar care piaþã? Într-adevãr, sunt prea mulþi avocaþi — ca în România
interbelicã —, iar asta înseamnã cã unii nu pot avea nici un venit. Dar existã
piaþa universitãþilor — ºi majoritatea universitãþilor particulare are mai degrabã
facultãþi de drept ºi de economie —, iar aceastã piaþã cere, dimpotrivã, un laissez
faire absolut în materie de tratament educativ al tinerilor. Presiunea birocraþiei
universitare este mai puternicã — învãþãmântul universitar fiind o afacere din ce
în ce mai profitabilã — decât aceea a tinerilor separaþi ºi doritori de locuri de
muncã.) ªi oare este suficientã stimularea, prin reducerea gen „paradis fiscal“ a
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taxelor plãtite de bãncile finanþatoare ale educaþiei21, din moment ce profiturile
acestor bãnci sunt cu mai mari atunci când crediteazã o universitate particularã,
sau chiar de stat, decât atunci când o fac cu o ºcoalã pentru deficienþi, sau cu una
de la þarã, de exemplu?
Schimbarea tehnologiilor — în contextul revoluþiei ºtiinþifice ºi tehnice care

a început în anii 70 — implicã, evident, schimbarea muncii, deci a situaþiei forþei
de muncã. Pentru realizarea obiectivului locurilor de muncã se vorbeºte, pe bunã
dreptate, de reconversia profesionalã ºi de educaþia permanentã (ceea ce permite
ºi mobilitatea socialã). Dar unde sã lucreze, ºi la ce nivel calitativ, cei care în-
deplinesc reconversia profesionalã ºi educaþia permanentã, dacã locurile de
muncã existã în logica proprietãþii private ºi a profitului privat? Ce avantaje fis-
cale pot primi bãncile care susþin cercetarea — iar aici pot exista, într-adevãr, ex-
perimente care aratã doar cum nu trebuie fãcut ceva, deci nu aduc profit direct
deloc22 — dacã instituþiile financiare, private, pot obþine mai mult urmându-ºi
propria logicã? Obiectivul locurilor de muncã nu mai este, cu certitudine, cel al
„locului de muncã pe viaþã“. Dar tocmai trecerea — ca regulã, ºi nu ca exemple
excentrice — la, de pildã23, cercetare în filosofie, ºi apoi la picturã, sau la muncã
în echipe ecologice este greu de conceput atunci când acestea trebuie finanþate
în mod privat.
Cum poate sã fie pus accentul pe bunurile comune în urmãtorii 20-30 de ani24

dacã proprietatea privatã — ce urmãreºte bunurile profitabile — rãmâne ne-
atinsã? ªi, din pãcate, perspectiva social-democratã nu are în vedere nici atin-
gerea proprietãþii private — iar în România, nici atingerea birocraþiei25 — ºi nici
accentul pe bunurile comune.
Comparaþia momentului istoric actual cu perioada în care s-au luat hotãrârile

politicilor de welfare state ºi de reglementare internaþionalã a dezvoltãrii econo-
mice evidenþiazã punctul de cotiturã ºi de rupturã posibil ºi cerut astãzi: atunci,
toate inovaþiile organizatorice au avut loc în cadrul relaþiilor structurale, pãstrând
ºi întãrind capitalismul (ºi, în fond, dând frâu liber logicii ºi evoluþiei acestuia,
pânã la dezmãþul capitalului financiar ºi la criza actualã); astãzi, ceea ce cere
mecanismul tehnologiilor, a forþei de muncã, a intereselor societãþii este, dimpo-
trivã, inovaþia socialã realã, schimbarea modului de organizare socialã, a rela-
þiilor de producþie. Aceastã schimbare este provocarea pe care fenomenele
obiective menþionate o aruncã nu numai întregii populaþii a globului, ci, mai
ales, liderilor în politicã.
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ºi alte domenii umaniste) ºi, de aceea, primeºte foarte, foarte puþini bani.
23 Dar sã nu-l uitãm pe Marx („Ideologia germanã“ (1845-46), în Marx, Engels, Opere, 3, Bucureºti,

Editura Politicã, 1958, p. 33): „În timp ce în societatea comunistã, în care nimeni nu este limitat la un cerc de
activitate exclusiv, ci fiecare se poate perfecþiona în orice ramurã ar dori, societatea reglementeazã producþia
generalã ºi tocmai prin aceasta îmi dã posibilitatea sã fac azi un lucru ºi mâine altul, sã vânez în cursul
dimineþii, sã pescuiesc dupã-amiazã, sã mã ocup cu creºterea vitelor seara ºi dupã cinã sã mã consacru criticii,
dupã pofta inimii mele, fãrã sã devin vreodatã vânãtor, pescar, pãstor sau critic“.

24 Carlota Perez, After crisis, creative construction.
25 A celei proprii, desigur, ocuparea locurilor în birocraþia politicã ºi în jurul acesteia, ca ºi în admi-

nistraþie ºi în jurul acesteia fiind rezultatul luptei pentru putere politicã ºi al presiunii propriei clientele.



Provocarea trebuie acceptatã ºi trebuie sã i se rãspundã adecvat de la început:
altfel, se pierde un timp preþios din viaþa indivizilor ºi a societãþii umane, timp
ce este posibil sã fie salvat. De aceea, nu reformele economice — care sunt con-
cepute de cãtre cercurile conducãtoare din lume astfel încât sã se pãstreze ve-
chile raporturi de putere — trebuie sã fie prioritare astãzi: ci reformele sociale,
pentru salvarea milioanelor de oameni care mor ºi suferã, plãtind dezvoltarea
capitalistã26. Aceste reforme sociale, cerute de urgenþa situaþiei, sunt cele care
determinã ºi regândirea ºi restructurarea reformelor economice: în direcþia
schimbãrii sistemului. Dar pentru ca aceastã caracteristicã a reformelor sociale
actuale sã se realizeze, ele nu trebuie concepute ca „daruri“ din partea aceluiaºi
„cerc interior“ al puterii27.
Situaþia muncii ºi a ansamblului forþei de muncã din lume este criteriul de

evaluare a „ieºirii din crizã“, ºi nu doar generalizarea inovaþiilor tehnologice le-
gate de ecologie ºi abolirea risipei. „Recesiunea“ se poate termina — adicã, prin
inerenta concentrare ºi centralizare a capitalului, mai rapidã acum, prin ajutorul
statului ºi prin scãderea generalã a preþului forþei de muncã, rata profitului
(bazat, desigur, pe folosirea ºi promovarea noilor tehnologii) începe sã creascã.
Dar dacã situaþia muncii, ºi a forþei de muncã, nu se schimbã radical, problemele
globale se vor agrava ºi o nouã crizã se va profila la orizont.
Miezul reprezentãrilor despre „ieºirea din crizã“ este astfel controlul demo-

cratic/popular asupra burgheziei mondiale, ºi nu numai asupra birocraþiei. Dar
dacã acest control democratic/popular este atât de arzãtor la ordinea zilei,
oponenþii ei intrã sub semnul întrebãrii. Sã participãm, deci, la „distrugerea
creatoare“.

11 ABORDAREA CRIZEI: ÎNTREBÃRI CE PROVOACÃ OPTIMISMUL TEHNOFIL 33

————————
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Fribourg, mai 2009, http://www.cuba-si.ch/index.php?lang=fr&site=8&ID=16
27 Deoarece — sã-l amintim pe Marx din nou („Critica Programului de la Gotha“ (1875), în Marx, Engels,

Opere, 19, Bucureºti, Editura Politicã, 1964, p. 22: „Orice repartiþie a mijloacelor de consum este doar o ur-
mare a repartiþiei condiþiilor de producþie înseºi“.


