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Criza economică izbucnită în 2008 diferă foarte mult de crizele anterioare, privind consecinţele socioeconomice, ca de exemplu scăderea consumului personal şi creşterea ratei şomajului, iar şi în termeni de
reacţii politice economice. Urmărind concepţia Keynesiană ţările dezvoltate au avut cheltuieli fiscale masive
cu scopul de-a se salva de scăderea ratei de ocupare şi a prosperităţii. În acest timp ţările europene în curs de
dezvoltare au avut parte de un şoc direct datorită faptului că erau foarte deschise economic şi financiar,
având ca rezultat o regresiune mai adâncă. Conform autorului, politica naţională are mai mare importanţă în
timp de turbulenţă ca în vremuri bune, şi consideră că pe lângă condiţiile prezente este timpul ca fostele
fundamente economice şi financiare să fie regândite, ca de exemplu afirmarea că pentru ţările europene în
curs de dezvoltare este avantajos sprijinirea pe instituţiile fiscale străine şi capital împrumutat. Totodată în
Europa orice pas făcut înapoi către protecţionism ar dăuna perspectivelor de creştere a ţărilor în curs de
dezvoltare.
Cuvinte cheie: criză economică, intermediere financiară, politici keynesiene şi non-keynesiene, ţări în
curs de dezvoltare, coordinare politică în Europa, teorii economice.
*
Cauze şi primele reacţii politice
După criza bancară şi de valută de natură regională din anii 1980, recesiunile care au fost urmarea
schimbului de regim in economiile anterioare şi prăbuşirea sistemului bancar din 1990, scăderea cursului de
schimb şi criza bancară în anii 1980 a unor ţări în curs de dezvoltare, iar apoi după explozia preţurilor de
active pe piaţa bursieră şi prăbuşirea bursei în cazul unor ţări dezvoltate, economia lumii a experimentat încă
o dată o criză financiară dezvoltată. Tulburările începute în 2007 pe pieţele financiare internaţionale s-au
schimbat treptat în recesiune, şi anume în cea mai sincronizată după criza economică mondială din 1929-33.
Nici o ţară deschisă, dependentă de comerţul exterior nu a rămas în siguranţă de problemele generale. Totuşi,
în mod interesant n-au suferit toate economiile uniform şi în măsură egală. După trecerea a trei ani, avem
informaţii detaliate despre faptul că consecinţele economice ale crizei sunt cât se poate de diferite în fiecare
ţară şi continent.
După explodarea balonului american în primăvara anului 2007 mulţi au scris despre cauzele şi forţele
mişcătoare ale problemelor financiare, care au apărut mai ales în “centrul centrului”, adică în ţările
dezvoltate. Nu este surprinzător faptul că în era pieţelor globalizate probleme s-au răspândit repede dinspre
nucleu spre periferie. Cu toate acestea, este important de menţionat faptul că SUA şi statele din Zona Euro au
primit primul şoc; tulburările financiare precedente s-au arătat mai ales în noile ţări în curs de schimbare şi
dezvoltare. În schimb, acum ţările în curs de dezvoltare (“emergente”) ca de exemplu India şi China, n-au
suferit intens din cauza directă a furtunii din centrele financiare.
Economiile “ core ” au fost primele care au suferit de consecinţele crizei, însă ei au fost şi care au ieşit
din recesiunea durată un an şi jumătate. În comparaţie cu crizele financiare anterioare, acesta s-a arătat foarte
diferit[: semnele din perspectiva pierderii locului de muncă şi a stresului social au fost mai slabe în
comparaţie cu celelalte crize. Însă înainte de a felicita politicienii care au luat deciziile şi conducătorii din
sfera companiilor, este important de menţionat: guvernele au acumulat datorii de stat foarte mari într-un timp
foarte scurt. Probabil acesta era preţul care trebuia plătit ca economiile să fie salvate de depresiunea
tradiţională. Istoria nu s-a repetat de data aceasta: chiar dacă această criză este aproape la fel de adâncă în
termeni de scădere a producţiei industriale ca în timpul crizei din 1930, însă de data aceasta consumul
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personal a scăzut mai puţin în ţările dezvoltate, iar şomajul a rămas la fel de moderat. (Bordo şi LandonLane, 2010)
Totodată în ţările europene în curs de dezvoltare (ECD) recesiunea s-a arătat mai intensă. Se pare că
deschiderea economică, care până astăzi este teoria fundamentală necontestabilă al fiecărei politici
economice şi sociale bune, a contribuit la o regresare mai adâncă decât aşteptată. În 2008 investitorii străini
şi-au pierdut încrederea în aceste pieţe, care cândva erau considerate sigure şi posibilităţi de investiţii care
aduceau randamente mai mari decât în general. Când managerii de fonduri şi investitorii au intrat în panică,
valutele naţionale s-au depreciat, bursele au scăzut, comerţul exterior s-a diminuat, şi odată cu acestea a
scăzut PIB-ul şi nivelul de viaţă. (Bod, 2009)
Acesta este cauza faptului că în această parte a lumii nu este de ajuns analiza cauzelor generale, care au
condus la chaosul global: pentru analizatorii şi decizătorii ECD este important să colecteze toate acele
învăţături care pot fi deja concluse din greşelile şi factorii structurale ale politicii economice, şi în acelaşi
timp fiind cu un ochi încontinuu pe viitor. Istoria regiunilor ţărilor europene care sunt în curs de dezvoltare
nu este încă un capitol terminat. Chiar dacă în mod oficial recesiunea s-a sfârşit deja, pe baza prognozelor, ca
şi cum Csaba Laszlo a afirmat, nu se aşteaptă la o revenire la creşterea normală a PIB-ului de 4-5% în
Europa Centrală şi Occidentală, şi în general nu o să fie posibilă o revenire la “Status quo ante” (Csaba,
2009).
Nu este vorba de faptul că ţările “core” pot uita deja de turbulenţele din trecutul apropiat. Analizele de
standarde înalte ale IMF, BIS, OECD şi băncile centrale s-au orientat spre descompunerea crizei şi spre
căutarea de garanţii instituţionale care pot contribui la ocolirea unei crize asemănătoare; problema lor
principală era evident sănătatea şi soliditatea sistemului financiar internaţional.
Sistemul iarăşi funcţionează, şi în cadrul instituţiilor internaţionale s-au format iniţiative, care au ca scop
împuternicirea situaţiei capitalului ale instituţiilor sensibile în privinţa structurii şi ca autorităţile de
supraveghere financiare naţionale să funcţioneze mai bine.
În momentul scrierii acestui articol se pare că sistemul financiar funcţionează. Această afirmaţie poate
suna simplă, însă poate fi considerată un rezultat în comparaţie cu celelalte crize financiare pe baza cercetării
lui C. Reinhart şi K. Rogoff (Reinhart and Rogoff, 2009b).
Pe baza istoriei şi modelelor internaţionale, prăbuşirea pieţei de capital s-a constatat a fia adâncă şi lungă:
de-a lungul celor în general trei ani şi jumătate de recidivă, scăderea preţurilor de acţiuni a fost în general de
55%. În al doilea rând, crizei sistemului bancar i s-a alăturat şi o significantă scădere a producţiei şi ratei de
angajare: rata şomajului a crescut în general cu 7% în faza de scădere a ciclului economic , care în general a
ţinut patru ani. În model de la vârf până la nadir producţia a scăzut în general mai mult de 9%, chiar dacă
secţiunea de scădere a producţiei (cca. doi ani) este de obicei mai scurtă, ca în cazul şomajului. În al treilea
rând, s-a constatat că valoarea reală a deficitului bugetar a crescut într-o măsură explozivă, în general de 86%
de la al II.-lea război mondial până azi. S-a menţionat şi faptul că în mod interesant cauza creşterii explozive
a datoriilor suverane nu a fost adeseori menţionatul ajutor dat de către guvern şi recapitalizarea sistemului
bancar: adevărata cauză a creşterii datoriei a fost scăderea venitului din impozitări datorită scăderii adânci şi
lungi a producţiei, şi în cealaltă parte politica fiscală anti-ciclistă de multe ori ambiţioasă care era menită să
uşureze regresarea.
În comparaţie cu modelul istoric, criza economică şi financiară din 2007-2009 arată foarte multe diferenţe
relevante şi câteva asimilări. Reconstrucţia sistemului financiar s-a desfăşurat destul de repede – poate chiar
într-un ritm suspect, poate adăuga cititorul. Economiile dezvoltate a trebuit să plătească un preţ foarte mare
pentru a recâştiga funcţionarea potrivită a lumii financiare globale. Datorită stimulentelor fiscale enorme din
2009, datoria suverană a devenit – nu era de mirare – principala problemă economică. Cum a spus şi JC.Trichet, preşedintele Băncii Centrale Europene , cauza datoriilor bugetare în ţările dezvoltate se poate găsi
în liberalizarea şi inovarea financiară a anilor 1980 şi 1990, aşadar acesta este rezultatul incubaţiei
problemelor de-a lungul mai multor ani (Trichet, 2010). În această “epocă de aur” au apărut produse
financiare care au schimbat comportamentul economic nu numai al gospodăriilor, dar chiar şi al firmelor.
Finanţul modern purta promisiunea creşterii bogăţiei generale; cu scopul ca familiile să-şi poată îndrepta
cheltuielile de-a lungul timpului, ipoteca a devenit accesibilă şi acelor clase sociale care erau până acum
excluse din această piaţă. Rezultatelor tuturor promisiunilor de acest fel era o mare dezamăgire a oamenilor
în pieţe, în politica socială creatoare de oportunităţi şi în finanţele sofisticate. Acum este timpul ca
certitudinile economice şi financiare să fie regândite, chiar cum acum a sosit timpul şi pentru plătirea
datoriilor cumulate de către creditori.

Despre economie, economişti şi politica economică
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Merită să ne aşezăm aici pentru o secundă pentru a medita asupra teoriile şi certitudinile carierei
economice. Când s-a schimbat sistemul în fostele economii planificate de la începutul anilor 1990, viziunea
unei economii care se putea menţine era încă în epoca de aur. Deriva auto-susţinerii cuprindea teorii ca
“sfârşitul istoriei” sau credinţa că piaţa poate rezolva orice problemă, sau orice suspiciune în relaţie cu rolul
guvernului.
Procesele de privatizare şi liberalizare se desfăşurau cu cea mai mare intensitate susţinute de sus
menţionatele derive în ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare. În vest deja se arătau avantajele liberalizării
financiare şi inovaţiile pieţei de capital (ca de exemplu introducerea hârtiilor de valoare şi produsele
structurate) fiindcă se dezvolta o conjunctură a relaţiilor de afaceri avantajoasă. Pe pieţele principale
(excepţie Japonia) conjunctura macroeconomică favoriza creşterea economică şi crearea de valori, iar la
acesta s-a adăugat o luare de decizii economică mai dezvoltată şi cunoştinţă economică adâncă ca o bază
stabilă. Această conjunctură “Nirvana-similară” s-a răspândit sub numele de “Marea moderare” datorită mai
multor publicări, dintre care şi a profesorului B. Bernanke de la Universitatea Princeton (Bernanke, 2004). Și
alţi profesori de renume se pot menţiona, ca premiatul Premiului-Nobel pentru economie R. Lucas,
profesorul universităţii din Chicago, despre care Paul Krugman spunea că era autorul afirmaţiei despre
macroeconomie că “acesta s-a constatat a fi un succes; problema ei centrală, adică prevenirea depresiei s-a
rezolvat”, şi chiar s-a rezolvat de mai multe decenii (Lucas, 2003) (Krugman, 2009).
Chiar merită să ne reamintim cum nu de mult politicieni, bancari centrali şi economişti cu influenţă
declarau bătălia faţă de inflaţie şi volatilitatea macroeconomică dăunătoare un succes. Promisiunea era că
instabilităţile grave din sistemul financiar global se pot prevenii şi acesta părea a fi în ordine de-a lungul mai
multor ani. Poate că bătălia era câştigată, însă războiul nu. Epoca “Marii Moderări” a născut şi mai multe
produse adiţionale dăunătoare. Inovaţiile financiare, pieţele capitale liberalizate şi ratele reale ţinute global la
un nivel scăzut, au condus la o enormă capacitate de creare de credite, care s-a rezultat apoi la nivel global în
pierderea echilibrului şi în exagerări datorită creşterii preţului capitalurilor.
Anul 2007 şi anii următori au şters complet încrederea profesiei de economist. Politicienii ţărilor
dezvoltate erau nevoiţi să regândească realităţile în legătură cu pieţele relative, ca de exemplu înălţarea
grupului G20 în comparaţie cu grupurile vechi şi configuraţiile în putere. De data aceasta deficienţele de
echilibru nu s-au manifestat mai ales şi pentru prima dată pe periferiile economiei mondiale, în contrast cu
criza bancară şi valutară din ultima jumătate a deceniului. Acesta, însă, a rezultat o nouă conjunctură, în
contrast cu întâmplările din trecutul apropiat, când ţările mai puţin dezvoltate cu sau fără motiv i-au căzut
pradă crizei externe, ca de exemplu unele ţări din America Latină în anii 1980, economia Asiei de Est în anii
1990 sau Rusia în 1998. De data acesta Marea Britanie şi Statele Unite au ajuns să raporteze în 2009 un
deficit bugetar format din două numere: până acum o dezechilibrare atât de mare a bugetului era posibilă
numai în ţările în dezvoltare rău guvernate. Deci, toţi au învăţat bine învăţăturile fostei Marii Crize. Acea
criză a urmat baloanele speculative din anii 1920, anii investiţiilor probabil prea intensive, însă în acea
perioadă recomandările economico-politice au prescris o politică a bugetului şi o reducere a salariilor strictă
pentru reabilitarea echilibrului. Erau Keynes (1936) şi urmaşii lui, cei care au respins opiniile derivei
principale (clasicii), în opinia cărora reducerea angajării totale este posibilă prin reducerea salariilor şi
preţurilor. Keynes era de părere că stagnarea este urma cererii agregate şi mai ales a prăbuşirii investiţiilor
private, aşadar teoria lui sugera implementarea politicii fiscale active, ca de exemplu creşterea cantităţii de
bani, ca o formă a cheltuielilor bugetare masive. Acesta funcţiona. În anii de după al doilea război mondial
profesia de economie era dominată de opinii keynesiene, iar politicienii au încurajat şi susţinut noua derivă
principală. (Bordo & Landon-Lane, 2010)
Este ceva interesant în modul cum anii trecuţi s-au reîntors la keynesianism. Această fostă derivă
principală, care mai târziu, când locul ei a fost ocupat de noile şcoli economice în anii 1970, a devenit
decolorată, iarăşi s-a reîntors în ţările dezvoltate – fără explicări şi certări. Într-adevăr, cum şi László Csaba
menţiona, keynesianismul în mare parte şi în întreg a ieşit din modă în principalele catedre universitare, însă
niciodată nu şi-a pierdut influenţa între politicienii economici; este de ajuns să menţionăm Pactul de
Stabilitate şi Creştere a Uniunii Europene, care aşteaptă surplus în vremuri bune şi deficit în vremuri rele,
conform teoriilor keynesiene originale (Csaba, 2009).
Însă aceste teorii sunt folosite de guverne într-un mod asimetric în Uniunea Europeană şi în afara ei: în
timp de criză ajung să aibă cheltuieli enorme, însă în vremuri liniştite nu economisesc. Totuşi, cele mai multe
ţări din G20, SUA şi UE au funcţionat pe baza teoriei keynesiene, şi băncile centrale au adoptat şi ele la fel
măsuri monetare de relaxare. Iar acesta se pare că funcţionează: am ocolit depresiunea anilor 1930.
Însă totul are un preţ. Datele referitoare la deficitul bugetar în 2009 sunt greu de crezut, mai ales dacă
cineva nu a fost crescut în ortodoxia keynesiană: în Irlanda a fost înregistrat un deficit bugetar mare
comparat cu PIB (-14,3%), la fel şi în Grecia (-13,6%), în Uniunea Regală (-11,5%), în Spania (-11,2%), în
Portugalia (-9,4%), în Letonia (-9%), în Lituania (-8,9%), în România (-8,3%), în Franţa (-7,5%) (Eurostat,
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2010). Consecinţele unor cheltuieli atât de masive nu se pot ocoli nici în ţările dezvoltate, unde – conform
spuselor – pieţele financiare pot fi accesate uşor în condiţii relativ favorabile. Însă ar fi o generalizare
exagerată afirmarea că statele bogate îşi pot permite să cheltuiască mai mult din banii bugetari decât au la
disponibilitate. Nu de mult pieţele financiare încă nu-şi făceau griji din cauza capacităţii de creditare a ţărilor
membre ale Uniunii Europene, asumând că statele europene nu pot intra în faliment. Însă din panicul datoriei
de stat al Greciei la începutul anului 2010, se pare că actorii pieţelor au învăţat să facă distincţie între clienţi.
Este de ajuns să ne amintim că la toamna anului 2010 randamentul obligaţiunilor guvernamentale de zece ani
era de exemplu în Irlanda sau în Portugalia mai mare de 6%, pe când randamentele italiene nu au atins nici
chiar 4%, iar în Germania erau mai mici de 3% pe an – adică investitorii acum pot face distincţia între riscuri
de ţări europene bune şi riscuri de ţări mai puţin bune.

Cazuri de criză surprinzătoare – aşteptând pentru explicaţie
Crizele financiare şi falimentele suverane erau până acum asociate cu ţările dezvoltate sau pieţele
emergente. În mod interesant, ţările în curs de dezvoltare erau caracterizate de insolvabilitate din cauza
datoriilor externe decât de crize bancare, însă cum arată şi cercetarea istorică, insolvabilitatea ca urmare a
datoriilor externe era des întâlnită în cazul ţărilor care au trecut din statutul de piaţă emergentă în statut de
ţară dezvoltată. (Reinhardt şi Rogoff, 2009)
Criza de acum este neobişnuită şi din cauza faptului că chiar şi ţări foarte dezvoltate sau într-o situaţie
destul de bună au suferit de scăderea producţiei sau şocuri din cauza situaţiilor aproape de faliment. Capitolul
european în istoria turbulenţelor financiare a debutat cu Islanda, insula într-o situaţie destul de bună, şi a
continuat cu Ungaria, care a devenit membrul Uniunii Europene în 2004. Acestea erau primele ţări în ultimii
trei decenii care au apelat la FMI pentru prevenirea prăbuşirii financiare la sfârşitul anului 2008; iar în
curând erau urmărite de lituanieni, de statele Baltice, apoi şi de Ucraina ca ţară non-UE.
Criza financiară şi bancară din Islanda poate fi privită ca un accident sau ca un rezultat trist al activităţii
de acordare exagerată de credite şi al greşelilor şocante de guvernare: de citit analiza cazului (Gylfason,
2009). Autorii afirmă că autorităţile statelor mici nu pot fi scutite de răspundere: nu toate şocurile au originea
în comerţul exterior, iar instituţiile şi politicile interioare au propriile sarcini în administrarea rezultatelor
şocurilor. „Unele cazuri extreme, ca de exemplu al Irlandei şi Islandei, erau categoric crize naţionale care sau aprins din cauza evoluţiilor globale. Au urmat pentru mai mulţi ani politici relaxate, cheltuitoare şi au
făcut prea puţin pentru a avea instituţii financiare regulate şi supravegheate. Privind înapoi, se poate vedea
clar că aceste state nu au împiedicat acumularea creditelor şi formarea baloanelor pe piaţa imobiliară care
mai apoi să atingă o formă nesustenabilă” (Gylfason, 2010).
În comparaţie cu istoria islandeză, cazul maghiar este mult mai complicat şi ne dă de gândit privind
asocierile financiare internaţionale. Aici, economia nu fiind exaltată, nu s-a dezvoltat balonul pieţei
imobiliare. Economia maghiară era în relaţie strânsă cu membrii vechi şi noi a Uniunii Europene, iar ca
membru, Ungaria face parte din mai multe instituţii politice europene, care au ca obiectiv coordonarea,
verificarea şi armonizarea politicilor economice naţionale. Însă, politica economică era defectă cu mulţi ani
înainte ca criza să ajungă în Europa, iar dacă vrem să explicăm aceste procese, noi întrebări se pot pune: cum
se poate că membrii UE nu sunt apărate de acele dezechilibrări serioase, care conduc la atacurile speculative
contra valutelor.
Acum probleme în legătură cu Grecia, fac evident faptul că Pactul de Stabilitate şi Creştere, criteriile de la
Maastricht despre preluarea monedei euro şi alte instituţii similare nu funcţionează suficient de bine pentru a
învinge greşelile politico economice din UE. În cazul Ungariei, supracheltuiala guvernamentală gravă dintre
anii 2002 şi 2006, deteriorarea rating-ului riscului de ţară, întârzierea de demult a reformelor efective – toate
acestea au scăzut capacitatea de împotrivire a ţării împotriva apariţiei şocurilor ca, ruperea fluxurilor
financiare transfrontiere, creşterea volatilităţii valutare, diminuarea pieţelor externe. Politicile naţionale sunt
importante; sunt mai importante în timpuri de turbulenţă ca în timpuri bune.

Ce este de făcut?
Toate acestea reprezintă deja istorie. Cercetările academice şi aplicate ar trebui să dea răspunsuri
convingătoare la întrebarea simplă, ce trebuie făcută acum când şocurile recente şi turbulenţele în Europa au
fost supravieţuite? În următoarele rânduri autorul descrie nişte teme politico economice, care apar deja în
agenda de cercetare adăugând şi propriile sugestii-răspunsuri din perspectiva ţărilor europene în dezvoltare.
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În primul rând, ar trebui să întoarcem spatele globalizării financiare? Rezultatul liberalizării financiare
şi a comerţului extern recent, a valului de privatizare survenite repede împreună cu schimbarea sistemului,
era că capitatul extern şi mai ales instituţiile financiare străine au pătruns adânc în fostele economii
planificate. Apariţia acestor instituţii financiare a ridicat nivelul dezvoltării financiare şi a canalizat capitaluri
care altfel nu ar fi pătruns în regiune. Apoi însă cu ocazia crizei de credit globale a ieşit la iveală şi partea
dezavantajoasă a poveştii de succes: economia regiunii a devenit prea dependentă de capitalul străin şi de
pieţele (financiare) străine.
Mai devreme se considera o axiomă faptul că băncile străine garantau un nivel profesional înalt şi
abundenţă valutară, care sunt componente indispensabile ale creşterii economice şi a dezvoltării afacerilor.
De când s-a declanşat criza, nu se poate afirma cu convingere faptul că dependenţa mare de băncile străine
care sunt de foarte multe ori conduse din centre la distanţă nu ar însemna un mare risc pentru ţările
primitoare. Evident, nuci nu se pune întrebarea dacă în Europa centrală, de est şi în regiunea sudică este mare
nevoie de sisteme financiare care funcţionează bine. Însă relaţia dintre bănci, întreprinderi străine şi interne,
guverne s-a constatat a fi confuză şi nici pe departe nu se pare a fi optimistă. Din această cauză primul
rezultat tentativ era că trebuie formată o relaţie mai echilibrată între actorii şi stakeholder-ii sistemului
intermediar financiar în ţările revoluţionare şi în dezvoltare.
În al doilea rând, oare este timpul să ne întoarcem la un fel de protecţionism, aşezându-ne pe platforma
“politicii economice patriotice”? Reacţia mai multor politicieni la criză era că locurile de muncă naţionale
trebuie protejate cu întoarcerea procesului de outsourcing – să ne amintim doar de jurământul lui N. Sarkozy
care spunea că va plasa înapoi în Franţa fabricarea maşinilor din Slovenia şi din alte ţări similare având
cheltuieli (salariale) mai ieftine. Însă, din toate acestea nu multe au fost puse în aplicare – din fericire. Pentru
Europa sub o prea mare presiune din partea pieţei competitive este esenţial ca întreprinderile sale să combine
diferitele factori de producţie – ceea ce înseamnă că competenţele forţei de muncă ieftine trebuie integrate în
mod eficient, împreună cu avantajele provenite din aşezarea geografică a Europei de Est, Centrale şi de Sud.
În cazul Ungariei cel mai bun exemplu al acestei procese de outsourcing al activităţii este noua fabrică de
asamblare construită de Mercedes în Kecskemét sau extinderea fabricii de motor Audi în Győr. Comerţul
extern este esenţial pentru ţările în curs de dezvoltare şi de tranziţie; oricare transformare protecţionistă în
lume ar elimina perspectivele convergenţei nominale şi reale la central European. Însă, pe lângă condiţiile
existente, economia naţională în naţiunile EFG trebuie împuternicită prin subvenţiile date întreprinderilor
mici şi mijlocii. În lipsa unei economii naţionale puternice, economiile deschise rămân prea dependente de
factorii externi, şi acestea nu pot contribui suficient la capacitatea de competiţie cuprinzătoare a Europei.
În al treilea rând: poate să-şi piardă UE importanţa în coordinarea politico economică globală? Este
nevoie pentru membrii non-core ale UE să se uite după noi orientări, pe baza unei noi grupări (Group of 20)?
Pe baza unor cercetări de piaţă şi prognoze, oare putem să riscăm afirmarea că cele mai multe economii
europene au ieşit deja din şocul din 2008-2009, pe când datoria sferei publice a rămas o problemă pe termen
lung pe continent. Pe lângă acesta euro-ul va şi rămâne aşa pentru valuta comună europeană. Sperăm că criza
recentă a făcut concret faptul că este nevoie de o mai mare flexibilitate şi dinamism instituţional în Europa.
În coordinarea politico economică şi armonizarea regulării, gruparea G20 sau oricare altă grupare
internaţională nu elimină instituţiile Uniunii Europene, fie ele în UE sau în afara ei. Prognozele pieţelor pe
termen lung arată că ponderea Europei în comerţul global şi finanţe se diminuează, şi chiar aşa se va diminua
şi poziţia de negociere a continentului. Privind trenduri pe pieţe, noile şi vechii membri ai UE trebuie să
încerce diversificarea pieţelor de produse şi a partenerilor financiare cu scopul de a scade dependenţa de
ţările nu prea dinamice.
Pe scurt: Cercurile guvernamentale şi intelectualii ţărilor în dezvoltare al Europei nu sporesc efortul ca să
regândească poziţia relativă a naţiunilor pe pieţele globale în schimbare rapidă, să revizuiască acele politici
sociale şi economice cu ajutorul cărora pot să rămână în competiţia de a recupera decalajul faţă de vecinii lor
mai dezvoltate şi mai stabile. Criza recentă este una specială între cazurile similare; răspunsurile politico
economice la această situaţie şi ele pot fi speciale şi inovative.

Tradus de Kinga Beáta Szőcs
*
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