
CONSIDERAÞII ASUPRA
CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE

Cercetãtoarea Rodica Iamandi a susþinut miercuri, 31 martie 2010, la Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române conferinþa cu tema „Consideraþii asupra ac-
tualei crize economico-financiare“. Prelegerea a ilustrat complexitatea acestei crize financiar-eco-
nomice care a debutat în 2008, în SUA. Prezentarea a valorificat poziþii precum cele susþinute în
special de George Soros, dar ºi de cãtre Warren Buffett ºi Paul Volcker, precum ºi Daniel Dãianu,
Dionysius Fota ºi Marius Bãcescu.

Prezentarea a evidenþiat toate aceste poziþii, dintre care vom relua aici pe cele mai pregnante.
Astfel, George Soros atenþiona încã de la sfârºitul anilor ’90 asupra formãrii unei „superbule“ ca
expresie a exceselor ingineriilor financiare, iar recenta crizã a creditelor a reprezentat doar sfârºitul
unei „superbule“ care a durat 60 de ani. Soros identificã trei cauze: angajamentul tacit al bãncilor
centrale de a absorbi creanþele irecuperabile ale bãncilor membre; extinderea comerþului ºi
globalizarea pieþelor financiare; ºi ineficienþa organelor de reglementare financiarã, încã din 1980.
Propunerile sale pentru ieºirea din recesiune sunt: 1. crearea unui stimulent fiscal; 2. revizuirea sis-
temului ipotecar rezidenþial; 3. recapitalizarea bãncilor; 4. o nouã politicã în domeniul energiei; 5.
reforma sistemului financiar internaþional.

Una dintre vocile importante din Uniunea Europeanã, Daniel Dãianu, europarlamentar român,
considera criza ca pe o loviturã datã industriei financiare mondiale ºi ca o respingere a paradigmei
care a glorificat dereglementarea totalã. Abrogarea în 1999 a legii Glass-Steagall care limita deþi-
nerea de companii financiare care operau pe alte segmente de piaþã, precum decizia din 2004 de a
scuti operaþiunile de brokeraj ale bãncilor de investiþii de pe Wall Street de limitele pânã la care se
puteau îndatora, este consideratã o greºealã de proporþii istorice, ca ºi dereglementarea totalã. Prin
comentariile sale, Rodica Iamandi a schiþat relaþionãrile dintre zona politicã ºi economicã ºi în
crearea ºi alimentarea „superbulei“ ºi a dereglementãrii, precum ºi necesitatea eforturilor comune,
financiar-economice ºi politice, pentru ieºirea din crizã. Aceastã ieºire din crizã trebuie gânditã în
condiþiile lumii multipolare ºi mult mai complicate care se profileazã astãzi. Soluþiile trebuie gân-
dite în contextul în care se ridicã economiile Chinei, Indiei, Braziliei ºi a Rusiei capitaliste.

Comentariile suscitate au deschis o zonã care a accentuat necesitatea unei abordãri cât mai
analitice ºi mai critice a abordãrilor exclusiv financiare ºi economice ale fenomenului crizei.
Constantin Nica observa contradicþia dintre producþie ºi consum ca fundament al crizei actuale.
Aristide Cioabã completa aceste aspecte accentuând pe necesitatea de a aborda criza ºi din punct
de vedere social-politic ºi nu doar economic. Dupã cum observa Ion Goian, nu putem sã rãmânem
la o abordare strict economicã a crizei. Actuala crizã este creaþia sistemului ultraliberal, care va
trebui sã fie reformat din temelii. Ieºirea din crizã se va face prin aceastã reformare, al cãrei preþ
ne putem aºtepta sã fie plãtit de þãri „periferice“, cum este ºi România. Ar fi interesant de analizat
în ce mãsurã sistemul global iese din crizã transferând efectele negative spre „periferie“.

Gheorghe Lencan-Stoica popunea o discuþie referitoare la întoarcerea la Keynes. Dacã putem
spune cã în România mai degrabã nu existã soluþii pentru crizã, în SUA preºedintele Obama ex-
plicã populaþiei prioritãþile clare ºi coerente pe care le urmãreºte guvernul american: accentul pe
cercetarea ºtiinþificã, reducerea ºi interzicerea bonusurilor pentru managerii bancari, justiþia so-
cialã, blocarea sistemului de pensii private ºi stimularea pregãtirii profesionale pe plan general în
societatea americanã. Florin Müller a propus o atenþie sporitã acordatã detaliilor noneconomice ale
crizei, relaþionând, între altele, criza cu elementul reprezentat de cheltuielile uriaºe de prestigiu din
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partea SUA, cu elementul reprezentat de psihologia economicã. Bogdan Popescu a ridicat pro-
blema dacã în UE asistãm la o consecinþã a crizei din SUA sau un efect al problemelor specifice
europene, adunate în timp. Polonia a reuºit sã rãmânã pe creºtere economicã. Unii analiºti consi-
derã cã tocmai þãrile periferice sunt mai puþin afectate de aceastã crizã. Ion Goian a mai adãugat
cã problema României este lipsa unui model economic sãnãtos; se conteazã pe doar exporturi ºi
statul se finanþeazã doar din taxe, iar sãnãtatea ºi educaþia rãmân mereu descoperite.

Apoi, Rodica Iamandi a adus în discuþie soluþia Fota, care constã în reindustrializare. Cercetã-
toarea a comentat cã aceastã soluþie este limitatã, luând în considerare cã în România numãrul de
muncitori a scãzut dramatic. S-a mers pe sectorul servicii ºi eliminarea industriilor neperformante,
totuºi acest demers a fost exagerat ºi extins ºi la domenii în care industria putea ºi ar fi trebuit încã
pãstratã.

Ion Bulei a propus revenirea ºi insistarea pe aspectele politice. În acest sens, acesta (se) întreba
dacã existã o radicalizare, problemã la care vorbitoarea a rãspuns afirmativ, comentând reverbe-
raþiile sociale ale crizei pe piaþa muncii ºi presiunile exercitate de bãnci. În continuare, Ion Bulei
a intervenit cu o interogaþie legatã de utilitatea creºterii rolului statului. Rodica Iamandi a rãspuns
cã statul, prin mecanismele sale, a intervenit pentru o primã reechilibrare a situaþiei prin asigurarea
„background“-ului bãncilor care erau în pericol de a falimenta. Dar nu e aceasta o contradicþie cu
doctrina liberalã?, a întrebat Ion Bulei. Rãspunsul conferenþiarei a fost axat pe comentarea contra-
dicþiei cu doctrina laissez-faire ºi a corelaþiilor politico-economice care solicitã astãzi susþinerea
factorilor economici ºi a mediului de afaceri din partea statului. Henrieta A. ªerban a propus
evidenþierea aspectelor legate de alianþa hegemonicã dintre economic ºi politic în detrimentul
bunurilor publice. S-au mai comentat impactul ingineriilor financiare speculative din þãrile avan-
sate ºi marile interese care stau în spatele „recomandãrilor“ oamenilor de afaceri (Bogdan
Popescu, Rodica Iamandi), soluþia naþionalizãrii temporare a bãncilor ca în Suedia (Gh. Lencan
Stoica), problema raportului dintre iniþiativa privatã ºi cea statalã ºi mãsura în care prima se va
restrânge sau ar trebui sã se restrângã în favoarea celei de pe urmã (Ion Bulei).

Henrieta Aniºoara ªerban

COLABORARE INTERACADEMICÃ

Conferinþa cu tema „Schimbãri majore în lumea contemporanã ºi necesitatea refundamentãrii
ontologice a politicii“, organizatã de Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii Creºtine „Dimi-
trie Cantemir“ ºi Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române,
desfãºuratã pe 19 aprilie 2010, a fost un eveniment academic ce ºi-a propus sã lanseze noi direcþii
de abordare ºi noi tematici în domeniu.

Cei care au participat la aceastã dezbatere teoreticã privitoare la schimbarea de paradigmã în
domeniul social-politic pe care o trãim (vizibilã în schimbãri la nivel individual ºi de grup, la co-
duri culturale ºi transculturale, la forme de bioputere ºi noi tehnologii de comunicare, declinul sta-
tului, globalizare, migraþie, emancipare ºi afirmare a diverselor grupuri) ºi-au exprimat punctul de
vedere (pe fondul unor ample sinteze) prin comunicãri precum: Tematizarea criticã a liberalis-
mului sau comunitarismul ca filosofie terapeuticã (Gabriela Tãnãsescu, ISPRI), Limite istorice ale
liberalismului iluminist ºi restaurarea bunului individualism (Lorena Pãvãlan Stuparu, ISPRI),
Liberalismul ºi bunurile publice (Cristian Popa, ISPRI), Ontologia fundamentalã heideggerianã
ca filosofie politicã (Cecilia Tohãneanu, Facultatea de ªtiinþe Politice), Regândirea teoriei poli-
tice: între eºecul teodiceii ºi cel al neutralitãþii metafizice (Nicolae Drãguºin, Facultatea de ªtiinþe
Politice), Quand l’engagement se fait science. Des intérêts scientifiques nouveaux chez des in-
tellectuels roumains après 1989 (Camelia Runceanu, Facultatea de ªtiinþe Politice), Nae Ionescu
ºi legitimarea extremei drepte româneºti (Sabin Drãgulin, Facultatea de ªtiinþe Politice) — la sec-
þiunea 1, „Ontologie, teorie politicã ºi angajare politicã“; Raportul dintre legea civilã ºi legea mo-
ralã (Anca Pãiuºescu, FSP), Deficitul de eticã în practica politicã. Corupþia interbelicã vãzutã de
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Traian Brãileanu (Vasile Ostaciuc, FSP), Stereotipuri politice în mentalul colectiv românesc.
Unde se „ascunde“ acþiunea socialã? (Ramona Marian, FSP), Caracterul ºi încrederea publicului
în politicieni. Etica parlamentarã: o eticã a virtuþii (excelenþei)? (Adrian Helstern, FSP),Manipu-
larea emoþiilor prin mass-media în campaniile electorale. Cazul „Bãsescu loveºte un copil“
(Ilarion Þiu, FSP), Responsabilitatea politicului asupra stãrii de moralitate a societãþii (Bogdãnel
David, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative) — la secþiunea 2, „Eticã ºi Politicã“;
Critica feministã a contractualismului hobbesian (Henrieta Aniºoara ªerban, ISPRI), Corpul în
gândirea sociologicã: de la tehnicile corpului la societatea somaticã (Alina Duduciuc, FSP),
Diagnoza lumii din afarã: Repere politico-filosofice ale marginalitãþii (Viorella Manolache,
ISPRI) — la secþiunea 3, „Feminismul ºi noile entitãþi ale ontologiei politice“; Naþionalismele
europene — provocãri ale globalizãrii sau supravieþuiri culturale? (Florin Mitulescu, FSP), Criti-
ca globalismului fundamentalist (Sergiu Tãmaº, FSP), Tratatul de la Lisabona — o nouã ontologie
a instituþiilor din Uniunea Europeanã în contextul globalizãrii? (Marcela Monica Stoica, FSP),
Globalisation de l’humanitarisme: du discours à la pratique (Victor Negrescu, FSP), Identitate ºi
comunicare interculturalã, în viziunea mass-media (Christina Rhea, FSP), Politica în domeniul
rãspunderii civile pentru daune nucleare. Dificultãþi de aplicare (Ionuþ Ciutacu, Facultatea de
ªtiinþe Juridice ºi Administrative) — la secþiunea 4, „Resemnificarea conceptelor de «global» ºi
«globalizare»“.

Sesiunile de comunicãri ºi discuþiile au avut loc în Laboratorul de ªtiinþe Politice ºi Cancelaria
ªtiinþe Politice a Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“, unde toþi cei implicaþi au fost la înãl-
þimea academicã a evenimentului, fapt pentru care îi felicitãm pe iniþiatori, pe amfitrioni ºi pe toþi
participanþii.

Lorena Pãvãlan Stuparu
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