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Iarăşi CRIZA?
Ec. dr. Adelina
DUMITRESCU
Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative,
Facultatea de Administraţie
Publică

Asistăm la primul obstacol real din încă scurta viaţă a
monedei Euro şi, deja, ne ridicăm probleme cu privire la
existenţa sau supravieţuirea ei. A fost adoptarea monedei
unice europene o idee bună? Poate economia europeană să
susţină o monedă unică puternică, care să răspundă
aşteptărilor cetăţenilor şi agenţilor economici din Uniunea
Europeană? De ce au trecut doar 11 ani de la adoptarea
monedei unice până în momentul în care să ne punem
aceste întrebări? Şi nu în ultimul rând, cum poate criza
datoriilor din Grecia să pună în pericol însăşi existenţa Euro?
Toate aceste întrebări ascund de fapt o întrebare mai
importantă: Este construcţia Uniunii Europene, în forma
actuală, sustenabilă din punct de vedere economic?
Moneda Euro: bune şi rele

«Să nu pretindem ca lucrurile să se
schimbe dacă tot timpul facem acelaşi
lucru. Criza este cea mai
binecuvantată situaţie care poate
apare pentru ţări şi persoane, pentru
că ea atrage după sine progrese.
Creativitatea se naşte din necesitate
precum şi ziua se naşte din noapte».
Albert Einstein
(1879 - 1955)

Moneda unică europeană a fost aşteptată „cu sufletul la gură”
de către cetăţenii Uniunii Europene. Publicitatea bună făcută
de către oficialii U.E. pentru introducerea Euro, ca monedă
unică, a avut ca efect creşterea aşteptărilor cetăţenilor pe
fondul unei scăderi generale a nivelului de trai din anii ’90.
Cetăţenii statelor membre au întrevăzut speranţa revenirii la
nivelul de trai pe care l-au avut cu un deceniu înainte. În
special cetăţenii Germaniei, care au avut de suferit în urma
unificării au sperat că o monedă unică le va aduce măcar o
parte din ceea ce pierduseră înainte.
Nu este de mirare faptul că introducerea monedei Euro a fost
întâmpinată cu foarte mare entuziasm. Cu toate acestea,
cetăţenii UE aveau să trăiască un şoc. În luna ianuarie a
anului 2002, preţurile au explodat peste noapte, s-a creat o
confuzie generală cu privire la valoarea banilor, oamenii au
fost dezorientaţi, salariile au scăzut, firmele au văzut o
oportunitate prin trecerea la moneda Euro pentru a-şi mări
artificial veniturile şi pentru a-şi scădea costurile, prin
folosirea de rate diferite de schimb la calcularea preţurilor şi a
salariilor. Astfel, imediat după introducerea monedei Euro
entuziasmul cetăţenilor a scăzut dramatic pe fondul scăderii
bruşte a nivelului de trai.
Nici la nivel global situaţia nu a fost mai bună. Marele
concurent al Uniunii Europene pe plan economic, Statele
Unite ale Americii, a profitat de apariţia Euro pentru a genera
o creştre la nivelul balanţei de export, menţinând Dolarul la
un nivel scăzut, politică care nu s-a schimbat nici în zilele
noastre. Astfel, agenţii economici activi pe pieţele americane
au avut probleme mari în a concura cu producătorii autohtoni.
De asemenea, cu toate că oficialii Uniunii Europene au fost
prudenţi în crearea setului de criterii minime de aderare la
Zona Euro, euforia ţărilor candidate a determinat guvernele
lor să „ajusteze” puţin aceste condiţii (a se vedea exemplul
Greciei), producând astfel un dezechilibru al căror efecte le
simţim astăzi.
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Totuşi, ideea monedei unice, aşa cum a fost ea enunţată, nu este una rea. Trebuie să avem
în vedere şi aspectele pozitive ale problemei. Moneda unică a fost un pas esenţial în libera
circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi a capitalurilor pe teritoriul Uniunii Europene,
acordul Schengen fiind imposibil în forma actuală în afara existenţei Euro. De asemenea, o
Europă unită politic şi economic nu poate fi concepută fără o monedă unică, la fel cum
economia americană nu poate fi concepută fără Dolar. Un alt aspect pozitiv al introducerii
monedei Euro a fost eliminarea Dolarului american din tranzacţiile de pe pieţele europene.
Prin urmare, cu toate că sprijinul cetăţenilor şi al întreprinzătorilor pentru Euro a scăzut,
Uniunea Europeană este obligată să continue să susţină moneda unică, dacă vrea ca
economia să supravieţuiască.
Criza datoriilor în Uniunea Europeană
Criza Euro a început la scurt timp după încheierea crizei financiare din 2008. Pe fondul unor
economii naţionale slăbite de isteria care avusese loc cu câţiva ani înainte, statele UE nu
erau pregătite din punct de vedere moral şi economic, să facă faţă unor noi probleme. În
condiţiile în care guvernele au făcut în anii anteriori crizei cheltuieli foarte mari, consolidând
aparate de stat care înghiţeau din ce în ce mai mulţi bani, acum, la sfârşitul crizei financiare
globale, era nevoie de economii naţionale stabile şi puternice care să poată susţine
relansarea sectoarelor publice din statele membre UE.
Astfel, prima ţară în care au apărut problemele şi simptomele crizei Euro nu putea să fie
decât Grecia, urmată de Portugalia şi Spania. De ce Grecia? Pentru că o economie al cărei
produs intern brut este susţinut de turism, imobiliare şi comerţ, adică tocmai de trei dintre
domeniile cele mai afectate de criza financiară globală, o economie care nu produce decât
foarte puţine bunuri, o economie în care agricultura este aproape inexistentă, şi un guvern
care „umflă” cifrele raportate, va avea mari probleme să se impună pe o piaţă globală
zdruncinată.
Asemănătoare sunt şi cazurile Spaniei şi Portugaliei, unde însă a avut de suferit şi sectorul
construcţiilor. Nu trebuie să uităm că în ambele ţări s-au făcut învestiţii masive în
infrastructură, iar acestea se pot baza pe economii mai puternice, respectiv un sector agricol
mai dezvoltat.
Mai surprinzătoare şi inexplicabilă, din acest punct de vedere, este apariţia crizei Euro în
Italia, a patra economie a Uniunii Europene.
Din cele menţionate mai sus poate şi România să tragă câteva concluzii valoroase. Situaţia
României nu diferă atât de mult faţă de cele ale Greciei, Spaniei şi Portugaliei. Ceea ce ne-a
ajutat până acum a fost poate neadoptarea încă a monedei Euro şi faptul că economia
României a beneficiat totuşi de zona agriculturii. Cu toate că nu mai este nici pe departe
ceea ce a fost, am putut cu toţii observa cât de mult a însemnat un an agricol bun, cum a fost
2011, şi cât de mult va însemna un an agricol 2012 dezastruos.
Germania, Marea Britanie, Franţa şi criza Euro
Pentru Italia şi Spania nu trebuie să ne facem griji prea mari. Italia este o economie
puternică, iar Spania are un potenţial foarte bun şi o economie cât de cât dinamică. Cât
despre Portugalia, fie că vre, fie că nu vrea, revirimentul Spaniei va atrage după sine şi
revenirea economiei lusitane, cele două ţări fiind legate una de cealaltă încă din evul mediu.
Aceste ţări au desigur, nevoie de sprijin financiar din partea Uniunii Europene, dar prin luarea
de măsuri corecte, ele vor ieşi în cele din urmă cu bine din criză, situaţia lor fiind critică, dar
nicidecum disperată.
Situaţia Greciei este însă marea problemă. Grecia nu are capacitatea de a ieşi din criză în
lipsa unui aport foarte mare de capital. Totuşi, concentrarea masivă de fonduri în economia
Greciei poate periclita planurile de salvare pentru Italia, Spania şi Portugalia, dar ceea ce
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este poate mai grav este că pomparea de capital este resimţită direct şi indirect de către
cetăţenii celorlalte state din Zona Euro.
În aceste condiţii, putem înţelege presiunile pe care Germania le face asupra ţărilor afectate
direct de criza Euro sau de deciziile discutabile ale guvernului de la Londra. Germania,
Marea Britanie şi Franţa sunt principalele trei economii din zona Euro, ele jucând un joc
foarte periculos cu ţările afectate de criză, pe de o parte fiindcă întrevăd potenţialul de
dezvoltare pentru propriile economii pe care situaţia critică, din Grecia, în primul rând, o
reprezintă, pe de alta, pentru că sunt conştiente de urmările dezastroase pe care o ieşire a
Greciei din zona Euro le-ar avea acum pentru ele, după ce au fost deja alocate sume
considerabile pentru salvarea ei. De asemenea, o eventuală ieşire a Greciei din zona Euro ar
putea atrage după sine şi alte ţări mai izolate geografic, cum sunt Spania, Portugalia sau
Irlanda.
Până la urmă, Germania, Marea Britanie şi Franţa, nu fac altceva, decât să îşi urmărească
interesele pentru a putea asigura cetăţenilor lor, cel mai bun trai. Astfel, în loc să acuzăm
Germania, Franţa şi Marea Britanie, de rea voinţă, de comportament şi acţiune expansionistă
şi anti-democratică, de „imperialism”, ne întrebăm de ce nu face şi Grecia la fel, şi de fapt, de
ce nu face şi România la fel.
În loc de concluzii
Uniunea Europeană şi moneda Euro pot şi trebuie să supravieţuiască crizei actuale. Dacă nu
ar fi putut, moneda euro ar fi dispărut deja. Trebuie cu toţii să tragem învăţămintele necesare
din situaţia actuală, să ne bazăm pe acele lucruri bune şi solide, şi să le îndreptăm pe cele
mai puţin bune. Construcţia Uniunii Europene ne ajută!
Ea este destul de solidă. Pentru aceasta, şi ceea ce poate fi îmbunătăţit, trebuie îmbunătăţit.
Construcţia Uniunii Europene nu este ceva static; ea trebuie să se adapteze la condiţiile
existente fără însă a renunţa la principiile ei, la ceea ce o defineşte; ea nu are voie să dispară
în neant.
Când este vorba de sute de milioane şi vieţi, eşecul nu este o opţiune!
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Integrarea economică,
între concept şi încheiere
Conf.univ.dr. Liviu C.
ANDREI
Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative,
Facultatea de Administraţie
Publică

Economia este, deopotrivă, activitate şi gândire, iar cele două
sunt activităţi, de principiu, paralele, vădind şi corelaţii, dar şi
contradicţii în dinamică. Gândirea economică, la rândul ei, îşi
formează, adună şi sedimentează pleiade de gânditori care o
marchează. Integrarea europeană rămâne un mare proiect în
curs, dar despre reuşita lui finală, iată, este încă prea
devreme a se exprima. Ceva totuşi a reuşit, iar dintre
reuşitele ce nu pot fi negate se desprinde cu siguranţă, în
mod reprezentativ, din nou o zonă de gândire economică
specifică.
1. Bazele conceptului: Bela Balassa şi Jacob Viner

Rezumat: Criza care a ajuns să
sufoce acum Uniunea Europeană
amână şi chiar pune în umbră şi
dezbaterea
despre
integrarea
economică. Aceasta din urmă are
nevoie de mai multe: de revizuirea
vechiului
model, readaptarea la
realitate şi de răspunsuri la întrebările
ce ţin de criza economică actuală.
Reconsiderările în materie sunt abia
la început.
Cuvinte cheie: integrare, integrare
europeană, integrare incipientă şi
avansată,
uniune
vamală,
convergenţă,
uniune
monetară,
uniune fiscală, zonă monetară optimă.
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Iată o alăturare de nume interesantă. Vorbim, la origine, de
un Bela Balassa (1928-1991), ungur, profesor de economie,
dar şi cu merite morale pentru baricada revoluţiei anticomuniste din 1956. Urmare represiunii ulterioare, Balassa
emigrează în Occident, mai întâi la Viena, unde urmează să
îşi demonstreze şi merite ştiinţifice, în specialitatea sa1.
Context în care, în 1961 prezintă propriul model despre ce
avea să fie integrarea europeană2, respectiv succesiunea a
cinci faze sau stadii: (i) zona de liber-schimb; (ii) uniunea
vamală; (iii) piaţa comună; (iv) uniunea economică; (v)
uniunea economică şi monetară. Modelul avea să aducă
izbitor cu un fel de document programatic, de care Comisia
Europeană de atunci ar fi putut fi cu adevărat mândră, dacă
ea ar fi fost la originea acestuia. În realitate însă,
manageriatul organismului european nu putea fi amestecat
într-o astfel de elaborare pentru simplul motiv că preocupările
sale privesc un întreg tablou, mai puţin preocuparea de a
crea ideologii sau teorii3.
Modelul şi respectiv contribuţia lui Balassa la gândirea
economică despre integrarea europeană se dovedesc
salutare. Este astfel corect de plasat zona de liber schimb şi
uniunea vamală la baza integrării economice şi în succesiune
directă. Dar şi dacă aceste concepte de bază nu sunt chiar
opera acestui autor, iar pe de altă parte elaborarea în speţă
ar deveni uşor discutabilă începând cu stadiul al iii-lea –
despre momente în timp care vizibil se îndepărtează de
momentul iniţial, al elaborării modelului – totuşi Balassa
rămâne şi în această zonă a integrării avansate4 măcar
părintele unor termeni amplu şi rutinat vehiculaţi astăzi,
respectiv piaţă comună (unică), uniune economică şi (uniune)
monetară etc.
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Ba chiar cred că Balassa mai are un merit, unul de detaliu, o adevărată intuiţie de geniu,
amintind de felul în care, cu peste o sută de ani înainte, un David Ricardo prevăzuse uriaşa
amploare a comerţului dintre naţiuni ce avea să revină odată cu revoluţia industrială din a
doua jumătate a veacului al XIX-lea. Balassa prevedea în 1961, fie şi indirect -- prin plasarea
în modelul său integraţionist a uniunii monetare -- regresul şi auto-distrugerea unei oridini
monetare la scară mondială care, la ora respectivă, era încă pe val – e vorba aici fireşte de
Acordul internaţional şi efectiv de sistemul monetar internaţional (SMI) de la Bretton Woods
(1944-1971), care succedau, atât ultimului război mondial, cât şi, mai înainte, marii crize şi
etalonului aur internaţional (Andrei 2011). Or, încă o dată, o uniune monetară nu ar fi putut fi
aşteptată decât pe un fundament cel puţin de neîncredere faţă de ordinea monetară
mondială de ansamblu. Iar ordinea monetară mondială concepută la Bretton Woods în 1944
avea şi nevoie de câţiva ani pentru a fi implementată, şi să treacă în colaps abia un deceniu
mai târziu, în 1971, când, pe partea efectelor, Comunitatea Europeană începea în sfârşit să
se gândească şi ea la momentul zero al propriul demers monetar. Oricum, însă, la începutul
anilor şaizeci relaţiile monetare ale lumii postbelice nu conţineau nici fragilitatea incipienţei,
nici orizontul declinului.
Alături de Bela Balassa, un alt nume se alătura conceptului de uniune (integrare) economică,
deşi o făcea de pe celălalat mal al Atlanticului5, am numit aici pe economistul canadian de
origine română, Jacob Viner (1892-1970), cu o lungă şi fructuoasă carieră de profesor de
economie internaţională la Universitatea din Princeton. Viner s-a concentrat mai mult pe
fazele incipiente ale integrării şi a rămas în gândirea economică cu teoria proprie asupra
uniunii vamale (Viner 1950). Autorul desprinde faptul că economia internaţională – dar în
special o iniţiativă şi o procedură precum formaţiunea de state pe bază economică integrată
– se lasă pândită de ceea ce el numeşte: „crearea” de comerţ, versus „deturnarea” sau
„pervertirea” comerţului. Nu privise deci, precum „îndrăzneţul” Balassa, perspectiva evolutivă
de termen lung a integrării – se referise deliberat la modul în care integrarea economică era
văzută la timpul său –, dar în special prin deturnarea/pervertirea comerţului punea în
evidenţă şi alte lucruri la care ar fi urmat să ne gândim şi mai târziu, ca legate de caracterul
obligatoriu contradictoriu al mai tuturor etapelor de existenţă şi evoluţie (dezvoltare) a
integrării. Spre bun exemplu, astăzi vorbim de distincţia, până la uşoara separare a Zonei
Euro în spaţiul UE, ca „uniune economică şi monetară” exact în termenii lui Balassa, versus
extinderea şi mai ales reacţia comportamentului economic din interiorul Uniunii la această
extindere – o reacţie atât favorabilă, cât mai ales nefavorabilă dacă ne amintim cum primul
val al extinderii către est (2004) avea să lase votul negativ al cetăţenilor faţă de proiectul de
Constituţie, în sectorul vestic. În măsură similară, contradicţia între întărirea formaţiunii prin
aceeaşi extindere a ei şi diluţia ei de ansamblu prin cooptarea terţilor încă „novici”. Am putea
adăuga destule pe partea Politicii Agricole Comunitare (PAC) etc.
Viner, în modelul său, indica firmele exportatoare în teritoriul uniunii vamale drept adevăraţii
„profitori” ai celei din urmă. Or, ceea ce vreau să accentuez aici este (zic eu) nevoia de a
îndepărta, din dreptul lui Viner, orice bănuială sau ironie subţire, reieşită în context6 – în
realitate deci, integrarea păstrează astfel de inechităţi distribuite pe tot parcursul ei în dreapta
şi în stânga. După cum, vizavi de această situaţie, aceea că oricare acord inter-statal de
integrare se face forţat să înscrie cu titlu obligatoriu în litera sa (nu mai spun, în spiritul său)
„piaţa şi concurenţa” – pentru ca principiile acestora să fie astfel încălcate prin chiar
mecanismul de funcţionare – este şi ea una mult mai degrabă tragică, decât ironică.
Rezumând cele de mai sus, avem două nume care fundamentau în anii imediat postbelici
(cincizeci şi şaizeci) conceptul de integrare. Astăzi am ajuns la o bibliografie serioasă ca întro altă generaţie de autori şi, fireşte, într-o altă fază de evoluţie a integrării pe partea faptelor.
O fază în care, din păcate, suntem din nou obligaţi să revizuim vechile concepte, versus să
nu mai credem în integrarea de acest tip.
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2. Critica modelului Balassa
Ajungem la momentul în care a fi amintit de „geniul” lui Balassa în dreptul stadiului uniunii
monetare devine uşor o adevărată ironie: tot aici începe şi partea discutabilă a modelului.
(1) De pildă, la momentul 2012, de faţă, uniunea economico-monetară este realizată – putem
vorbi de o integrare desăvârşită, fie ea şi restrânsă la Zona Euro ? Nicidecum. Unii autori
chiar opinează că demersul monetar ar fi luat-o înaintea integrării economice (Dinu et co.
2004). Apoi, la uşa integrării bate acum integrarea fiscală – am spus-o şi noi, dar şi alţii atât
înainte, cât şi mai târziu, dar Balassa, din păcate, nu a vorbit nicăieri despre acest posibil
demers (ca distinct).
(2) În al doilea rând, autorul pare (dar numai pare) a fi păstrat şi aici o intuiţie de geniu
asupra proiectului monedei comune, fundamentat prin Tratatul Uniunii de la Maastricht
(1992) şi derulat de facto între 1999 şi 2002, ca stadiu distinct. Dacă, deci, demersul uniunii
monetare s-ar limita la această scurtă perioadă, încă o dată modelul lui Balassa ar fi revenit
drept genial. Din păcate, însă, nu mai putem spune asta. Stadiul implementării monedei
comune(1999-2002) era precedat cel puţin de Criteriile de Convergenţă de la Maastricht
(1992), apoi de înfiinţarea Institutului Monetar European (Andrei 2009a), predecesorul Băncii
Centrale Europene (BCE) de mai târziu şi de astăzi, o instituţie lucrând îndeaproape şi cu
Sistemul Monetar European (SME/ 1979-1999), la timpul său, astfel greu de afirmat că
moneda unică de la întretăierea celor două secole ar fi fost posibilă şi în absenţa
precedentului ei SME. Menţionam aici altădată că acesta din urmă era surprins de Ronald
McKinnon (1992) ca în pericol de colaps în condiţiile în care structura sa conceptuală
rămânea profund similară mai vechiului sistem monetar internaţional de la Bretton Woods,
care implodase în 1971 (Triffin 1973). Or, aceasta se întâmpla unui demers monetar al
europenilor care, însfârşit, căutau aici o desprindere de dependenţa faţă de moneda
americană – mai devreme, în 1971, Comunitatea Europeană îşi elaborase în pripă
construcţia numită „Şarpele Monetar”, cu care să se apere de flotarea nesănătoasă a
dolarului, dar astfel dependenţa monetară de Statele Unite rămânea omniprezentă tot atât în
noii ani de criză, cât fusese atunci când americanii erau tari şi producători de ordine
internaţională. Or, în ce ne priveşte din nou, mai putem admite că demersul monetar al
Comunităţii şi Uniunii de mai târziu s-ar fi redus vreodată la implementarea monedei euro; că
el nu a început, de facto, chiar în 1971 ?! În fine, în aceste condiţii date, a ajunge la anul
1971 nu mai poate coexista cu ideea uniunii monetare, ca „ultimul stadiu”. Şi să mai
observăm o dată aici despărţirea evidentă de concepţie între un cercetător care vedea din
1961 perspectiva uniunii monetare şi o Comisie Europeană care, în aceeaşi privinţă, nu
mişca un deget către demersul monetar îninte de 1971 – amintim că mai vechile Tratate de
la Roma (1957) nu pomeneau, la rândul lor, nimic despre vreun posibil demers monetar.
(3) Ceea ce decurge din acest raţionament este faptul după care, în primul rând, demersul
monetar este, mai corect a fost unul de termen lung, unul în care el avea să coexiste şi cu
alte demersuri, în toate fazele sale, respectiv cu piaţa comună, cu implementările aferente pe
partea comercială şi pe cea fiscală – vezi aici unificările în materie de TVA pentru înlăturarea
concurenţei fiscale etc. O a doua parte a raţionamentului atacă şi mai în profunzime modelul
Balassa: după stadiile integrării incipiente de tip (i) zonă de liber schimb şi (ii) uniune vamală,
se clatină serios cele numite mai departe piaţă comună şi uniune economico-monetară. Dar
nu este vorba de piaţă comună sau uniune economică drept false concepte, ci de situaţia că
acestea nu mai pot fi „stadii” ale integrării în succesiune în acelaşi mod în care vorbeam
iniţial de zonă de liber-schimb şi uniune vamală – încă o dată, piaţa comună coexistă cu
demersuri monetar-fiscale, cel puţin, acestora din urmă venindu-le rândul să se
desăvârşească în alte stadii ulterioare, mai mult sau mai puţin distincte.
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Ceea ce deci eşuează pentru acest model este (în primul rând) însăşi conceperea sa
stadială (pentru fazele avansate, ca şi pentru cele incipiente ale integrării): ar fi vorba, pentru
Balassa, de stadii prea distincte până la inter-separarea criticată pe bună dreptate şi de
Tsoukalis (2000).
(4) Dintr-un alt punct de vedere, cele cinci (Balassa) stadii, sau şase – dacă după critica de la
pct. (1) de mai sus am adăuga şi presupusa completare pe partea demersului/stadiului fiscal
– tot nu acoperă descripţia integrării – ci numai faţeta aşazis „liberală” a acesteia. Iar aici ar fi
nevoie, din nou, de o precizare ce ar veni în prelungirea ideii de mai sus în sensul ruperii
proiectului integraţionist, în realitate, de orice ideologie – în speţă, acesta nu se
cramponează nici măcar de ideologia pieţei libere, versus opusului ei, spre exemplu7, ci
numai aplică ştiinţa după care integrarea ar fi imposibilă fără piaţă unică şi funcţională. În
rest, aceasta se poate inclusiv limita la un simplu instrument de realizarea altor obiective –
cum, bineînţeles, este cazul celor legate de bunăstare sau coeziune socială. Ca atare,
obiectivul, ca şi întreg demersul integraţionist ar putea, teoretic, fi şi unul „(foarte) socialist” –
cu siguraţă că acest aspect măcar se numără printre acelea care au asigurat succesul
integrării europene în zona gândirii politice socialiste, spre deosebire de comunismul aşazis
„real” de altădată care vedea aici exclusiv „capitalismul contemporan”, cu „contradicţiile” sale
interne şi destructive.
Paranteza de mai sus serveşte bine înţelegerii ideii că integrarea este ceva mai mult – dacă
nu mult mai mult – decât construcţia unei economii de piaţă reorganizate teritorial pentru
beneficiile acesteia faţă de cetăţeni. Ca atare, modelul lui Balassa revine astăzi (mult)
depăşit în amploare, pentru că depăşit, mai întâi, în obiective. Economia integrării europene
se identifică – în prezent, dar mai bine zis de la bun început – cu „două economii” europene:
(a) una de tip liberal şi fondată pe jargonul conceptelor liberale de tip: integrare, piaţă,
concurenţă, uniune economico-menetară, convergenţă, zonă monetară optimă; (b) cealaltă,
non-liberală, cel puţin, unde vine rândul conceptelor de tip: buget-bugetare, intervenţionism şi
politici, dezvoltare regională şi durabilă, coeziune socială, fonduri structurale. Mai mult, cele
din urmă (b) apar grosso-modo drept condiţionate de cele dintâi (a) – amintind tot de relaţia
tipică instrument-obiectiv, dar devine aici la fel de important de reţinut că aceasta nu a lăsat
să întârzie, în practica Uniunii, implementarea obiectivelor (b) până la o prezumtivă „ascuţire”
a instrumentelor (a), ci cele două demersuri, liberal şi non-liberal, au fost concepute să
evolueze absolut concomitent – este şi meritorie pentru organismul european o astfel de
mentalitate, iar imaginea integrării capătă astfel adevăratul ei contur în dreptul unei astfel de
completări.
3. Integrarea, într-o altă descripţie
Păstrând astfel paternitatea modelului lui Balassa din 1961 şi neputând, fie şi din motive de
bun simţ, admite ca vechimea aceluiaşi model să nu îl facă cel puţin discutabil şi criticabil
după o jumătate de secol – nu ar fi fost aşa doar în alternativa negativă că nu am fi mai vorbit
astăzi de validitatea însuşi conceptului de integrare –, păstrându-i acestuia şi destule
elemente individuale drept valide, iată totuşi, ca în paragraful de mai sus, că integrarea deja
îşi schimbă înfăţişarea conceptuală. Categoric, nu ar mai fi cazul să vorbim de cele „cinci
stadii”, ci de altceva, ca în dezvoltarea (de principiu) de mai jos.
3.1. Numai două stadii, în loc de cinci

Am putea păstra drept valide primele două stadii ale lui Balassa, respectiv (i) zona de liberschimb şi (ii) uniunea vamală, ca un alt (nou) stadiu individual -- format din alte două substadii în succesiune cât se poate de firească şi de directă. Cu alte cuvinte, zona de liber
schimb şi uniunea vamală ar forma ceea ce putem numi integrarea incipientă. Şi pe lângă
argumentul în acest sens că aceasta este partea ce ar putea fi păstrată intactă, drept sută la
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sută corectă, din modelul iniţial, revine aici şi altul cel puţin la fel de semnificativ. Odată ce
noul model ar regăsi integrarea incipientă drept deosebită de integrarea avansată –
constituită firesc în jurul celorlalte concepte balassiene – aici deja se vor despărţi lucrurile
într-o vedere încă mai largă:
(1) Despărţirea între integrarea europeană (CE, mai târziu UE) şi celelalte formaţiuni de state
ale lumii care au procedat vreodată la integrare economică. Vorbim aici de a lămuri însfârşit
contradicţia între un proces integraţionist de aderenţă de lărgimea a mult peste o sută de
state ale lumii antrenate în procese şi demersuri de tip integraţionist şi, vizavi, de o oarecare
„impopularitate” în lume a demersului integraţionist derulat de la începutul anilor cincizeci în
aria Uniunii Europene de astăzi. Vorbim de coexistenţa Uniunii Europene cu formaţiuni de
state fondate în nordul Africii, în aria arabă şi Orientul Apropiat, ca şi în America Latină şi
America centrală (Andrei 2009a).
Dar vorbim şi de coexistenţa măcar formală a două formaţiuni şi tipuri de integrare chiar pe
acelaşi spaţiu european – vezi existenţa încă a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
(AELS/CEFTA) -- pentru care istoria anilor şaizeci-şaptezeci dezvăluie şi o etapă în care
ponderile celor două în economia Europei erau cel puţin comparabile, am identificat aici anii
de dinaintea aderării Marii Britanii la Comunitatea Europeană a vremii.
Un lucru important mai trebuie adăugat aici şi tot sub raportul gândirii economice. Există un
fel de raport „asimetric” între cele două filozofii ale integrării -- ambele conţinând zona de
liber schimb & uniunea vamală, dar una o cuprinde ca pe componenta stadială a unei
construcţii mai largi şi mai întinse în timp pentru a cunoaşte de facto evoluţia, cealaltă
văzând-o ca pe însăşi integrarea, obiectiv şi instrument, fără dezvoltare sau evoluţie şi fără
orizonturi de timp în acest sens.
Şi nu ar fi de omis – evoluând către sensul cel mai larg al conceptului de integrare
economică – că este vorba aici încă de integrarea de tipul formaţiunii de state. În realitate,
integrarea economică între state este de admis şi în afara formaţiunilor de state, uniunilor
monetare etc., prezente şi în alte timpuri – vezi exemplul integrării regăsite în sistemele
monetare internaţionale, începând chiar cu etalonul aur internaţional (Metzler 2006).
(2) Despărţirea între o integrare incipientă (pentru UE) sau pur şi simplu limitată (pentru
celelalte formaţiuni) în care statele se pot angaja, dar din care se pot mai lesne şi dezangaja, la nevoie, urmare presiunii interesului naţional sau conjunctural – iar aceasta s-a şi
întâmplat în mai multe cazuri (Andrei 2009a) – şi, vizavi, o Uniune Europeană din care nu se
ştie de când a devenit extrem de dificilă şi doar ipotetică orice dezangajare, în ciuda
„munţilor” de vicisitudini antrenaţi şi acumulaţi de procesul integrării pe termen lung;
(3) Ca şi despărţirea între o integrare incipientă în care statele se antrenează preponderent
din proprie voinţă şi iniţiativă, cu efort politico-administrativ, diplomatic şi în aria dreptului
internaţional, care integrare seamănă deocamdată cu o internaţionalizare şi se derulează pe
domeniul economiei internaţionale şi, vizavi, o integrare avansată, care a depăşit şi faza
incipientă, şi pe aceea a internaţionalizării, dar tot atât încet dar sigur şi pe aceea a iniţiativei
statelor membre, iniţiativă înlocuită de presiunea evenimentelor şi a dezvoltărilor devenite
necesare. Se impune aici un exemplu şi vom recurge la unul pe care l-am mai dat şi ţine tot
de desfăşurările monetare: dacă Şarpele Monetar al perioadei imediat post-Bretton Woods
se dovedea mai mult sau mai puţin necesar, dacă înlocuirea acestuia cu Sistemul Monetar
European (SME) în 1979 de asemenea, atunci înlocuirea celui din urmă cu moneda
administrată în comun se dovedea, respectiv se demonstra de astădată necesară (Andrei
2010)8, astfel lăsând loc plenitudinii integrării avansate, în care Uniunea (Comunitatea)
păşise între timp; tot atât şi într-un mod deosebit de similar, presiunea uniunii fiscale se face
tot mai resimţită astăzi, ca postfaţă a uniunii monetare fundamentate pe moneda comună
(Andrei 2009b).
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De adăugat la cele de aici, mai sus, că nici măcar re-concentrarea derulărilor pe numai două
stadii nu mai păstrează vizibilitatea inter-separărilor de la Balassa, în locul acesteia revenind
imaginea complexă a interconectării obiectivelor parţiale şi a derulărilor fiecărui moment
istoric. După care, separaţia propriuzisă dintre cele două stadii s-ar defini conceptual prin:
-

fundamentarea integrării incipiente pe modelul uniunii vamale, alături de care uniunea
vamală şi precedenta ei, zona de liber-schimb, ar rămâne şi cuvintele cheie ale acestei
secţiuni;

-

fundamentarea integrării avansate pe conceptul de piaţă comună (unică), la care
adăugăm cuvintele cheie ale convergenţei economice şi zonei monetare optime (Andrei
2009a).

3.2. Zona monetară optimă

Şi cred că se mai impune o precizare în legătură cu cea din urmă: nu confundăm, în cele de
faţă, zona monetară optimă cu Zona Euro, respectiv cu uniunea economico-monetară,
respectiv cu „cei 17” . Avem în vedeere aici conceptul de origine Mundell-McKinnon (Mundell
1961 & McKinnon 1992), care ce se traduce uşor contrar dinamicii integrării – aceea de
„închidere” economică relativă a zonei, în spaţiul internaţional şi, fireşte, în favoarea
dezvoltării relaţiilor dintre frontierele interioare – prin contextul deschis în care moneda euro
rămâne astfel ancora nominală a economiilor din afara Zonei Euro, chiar din afara Uniunii.
3.3. Uniunea „non-liberală”

Nu facem decât să revenim la bazele celei de „a doua economie europeană”, definite mai
sus, în finalul paragrafului 2. Aparent paradoxal, o Uniune Europeană pornită din iniţiativă
politică nu păstrează partipriuri (cum deja am explicat mai sus) nici măcar pentru liberalism şi
economia de piaţă – dimpotrivă, să ne amintim cât ţineau la ideologie statele comuniste
acţionând în contextul oricărui program pe termen lung, dar să ne amintim şi cum aceleaşi
state devenite post-comuniste au avut grijă să îşi afirme, cu atâta tărie, opţiunea politică
pentru economia de piaţă imediat după aceea, la începutul anilor nouăzeci. Gândirea Uniunii
nu se mai cramponează demult între liberalism şi ce rămâne în afara liberalismului, ci, atât
cât ia bine în calcul beneficiile pieţei libere şi concurenţei ca sine qua non necesare avansului
dezvoltării şi prosperităţii, tot atât, în locul ideologiilor, ea rămâne conştientă de un aspect
care îi aparţine în exclusivitate. Dezvoltarea economică de tip liberal este una de principiu
performantă, dar tot atât una diferenţiată de la criteriul teritorial la cel privind individul şi
grupurile sociale. Dacă însă diferenţierile regionale sau sociale se manifestă în interiorul unei
naţiuni, pericolul destrămării acesteia rămâne de principiu departe – luând însă numai
exemplul diferenţierii regionale pentru situaţia uniunii de state integrate, iar aceasta din liberă
iniţiativă a aceloraşi state, atunci pericolul auto-destrămării acesteia este unul mult mărit, iar
aceasta pe lângă accentuarea contradicţiilor şi însuşi caracterului contradictoriu al procesului
de integrare.
Soluţia găsită este una oarecum înrudită cu ceea ce Tsoukalis descoperea în „împlinirea
uniunii vamale prin piaţa unică” (Tsoukalis 2000), respectiv un stadiu balassian următor în
favoarea rezolvării definitive a cerinţelor unui stadiu trecut. Într-o ordine similară, derularea
integrării rezolvă o problemă de origine sau creată de demersul liberal al dezvoltării prin
demersul non-liberal, al intervenţionismului şi politicilor, inclusiv celor sociale. Concret,
dezvoltarea regională – pe partea non-liberală – vine să corecteze o deficienţă a desăvârşirii
pieţei unice, la chiar maximul presupus al performanţei acesteia – vezi demersul liberal.
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4. Despre stadiul actual al integrării europene
Nu cumva vorbeam adineauri de o presupusă desăvârşire a pieţei unice, care tot ar crea
probleme ? Dar în momentul în care trecem de la concepte la realitate, am înţeles deja că -în ciuda nivelului cel mai înalt al integrării realizat de europeni în aria planetară – vorbim încă
de imperfecţiunea pieţei; şi nu o spunem doar noi (Yves Thibault de Silguy 1998).
4.1. Imperfecţiunile pieţei unice

Vorbim de o fazare a integrării diferită între interiorul Zonei Euro şi restul ariei Uniunii. Chiar
de o diferenţiere a fazelor ciclului de afaceri în interiorul Zonei Euro (uniunii economice şi
monetare), de o convergenţă imperfectă a economiilor ţărilor membre. Actuala criză
economică internaţională, într-o înţelegere completă şi astfel corectă9, se întinde mult peste
supra-cheltuielile şi supra-împrumurile statelor – acestea din urmă nu se limitau (ca după
unii) neapărat la „inconştienţa” unor state întru a se împrumuta şi îndatora, cât ascundea
intervenţia precipitată a acestora întru compensarea retragerilor capitalului privat din varii
motive, dintre care nu ar lipsi poate diferenţierea de competitivitate a economiilor în spaţiul
internaţional. Iată din nou cum piaţa unică – al treilea stadiu dintre cele cinci ale lui Balassa –
prezintă deficienţe, cel puţin în comparaţie cu pieţele naţionale, de referinţă.
Totuşi, acestea sunt doar exemple ale imperfecţiunii integrării – vizavi de (şi în contrast cu)
acestea nu sunt de negat nici semnele realităţii (pozitive a) aceleiaşi pieţe unice, dintre care
ne limităm chiar la unele care se fac vizibile mai degrabă prin ceea ce deranjează şi chiar
provoacă alte crize. Spre exemplu, investiţiile străine directe (ISD) din Uniune în ţările
candidate la integrare aveau să scadă semnificativ şi cvasi- instantaneu odată cu momentele
aderării în valurile 2004 şi 2008 (Andrei 2008a), şi întrucât ISD sunt în sine o internalizare a
imperfecţiunilor concurenţei pe pieţele internaţionale. Alt exemplu revine în legătură tot cu
ISD, întâlnind o adevărată stare de confuzie: multinaţionalele îşi mută filialele dintr-o ţară
membră în alta, sau chiar în afara Uniunii, întrucât, din nou, concurenţa internaţională
recâştigată în spaţiul UE înlătură avantajele regăsite iniţial – de pildă, acolo unde salariile din
ţările gazdă, sau preţurile resurselor autohtone erau sensibil mai reduse decât în ţările şi în
regiunea investitoare10, iar exemplele ar putea continua (de o parte şi de cealaltă, desigur).
Vizavi atât de părţile pozitive, cât şi de cele negative ale afirmării şi evoluţiei pieţei unice,
presupusa imagine a unei pieţe perfect concurenţiale în aria Uniunii (respectiv Zonei Euro) ar
fi una în care – ca în urmă cu aproape două secole, în opera scrisă a lui David Ricardo –
producătorii din aria şi pentru aria Uniunii ar lucra (produce) şi şi-ar câştiga profiturile direct
de acasă, de pe o piaţă cu preţuri stabile şi sigure, iar presupusele filiale, dacă ar mai exista,
ar fi definitiv mutate în afara Uniunii.
4.2. Post-uniunea economico-monetară

Aici ne întoarcem la demersuri ale noastre mai vechi, respectiv la perspectiva uniunii fiscale
şi comparaţia ei cu demersul încheiat al uniunii monetare (Andrei 2009b). Ne aflăm, fără doar
şi poate, în faza integrării avansate, aceea care şi face Europa un spaţiu economic deosebit
faţă de celelalte ale lumii, şi defineşte o perioadă în care – ca în paragraful 2, de mai sus -evenimentele presează asupra iniţiativelor naţionale (Andrei 2009a). Demersul monetar a
fost unul multidecenal, aducând moneda unică şi, odată cu ea, ultimul stadiu al lui Balassa.
Apare totuşi aici şi o altă temă de dezbatere, aceea dacă totuşi uniunea monetară nu ar fi
(fost) de înţeles şi în afara (respectiv, în prealabil) monedei comune – cu trimitere la SME,
care asigura un comportament coordonat al autorităţilor monetare naţionale, dar aceasta
totuşi păstrând şi entitatea monedelor naţionale.
Mai sigur este altceva, în aria frontierei dintre SME şi moneda unică (şi chiar decât
vecinătatea fazelor incipiente sau avansate ale integrării): numai moneda comună naşte
acea autoritate a Uniunii de reprezentativitate a acesteia şi de greutate comparabilă Comisiei
Europene (CE), ca substitut de guvernare Unională, am numit Banca Centrală Europeană
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(BCE). Cea din urmă absoarbe, în subordinea ei, băncile centrale ale statelor membre Zonei
Euro oarecum asemănător cu cele întâmplate în structura Rezervei Federale americane şi
păstrează drept obiectiv fundamental de politică monetară stabilitatea preţurilor Zonei – dar,
înainte de aceasta, însăşi administrarea monedei unice. Ceea ce face astfel BCE este
acelaşi lucru cu obiectivul activităţii oricărei bănci centrale naţionale sau federale în
economia postbelică şi actuală -- tot atât cât BCE este şi ea o bancă centrală.
Or, am mai spus-o deja cel puţin de două ori (Andrei 2009b; 2010), dar merită repetat că
naşterea acestei instituţii centrale a Uniunii şi integrării avansate, cu o astfel definită funcţie,
vine să creeze nevoia completării statutului propriu după aceeaşi structură instituţională a
băncilor centrale – pe lângă sucursalele recâştigate în statele membre, colaborarea pe picior
de egalitate cu guvernarea aferentă. Or, iată aici cât se poate de concret imperfecţiunea
integrării noastre, în speţă nevoia, chiar presiunea specifică a evenimentelor asupra
iniţiativelor de care vorbeam mai sus pentru stadiul integrării avansate: BCE colaborează, în
gestionarea monedei euro, cu guvernele statelor membre Zonei Euro, mult mai puţin, până la
nesemnificativ cu guvernarea centrală a CE. Colaborarea cu mai multe guverne naţionale
devine anevoiasă, greutatea specifică a acestora în interiorul Zonei este diferenţiată, dar nici
aceste guverne nu se prezintă statutar în vreun „tot unitar” pentru a fi înlesnit măcar
colaborarea egală cu BCE.
De cealaltă parte, CE rămâne un fel de guvernare formală sau „reziduală” în Zona în care, în
ciuda integrării avansate, ponderea puterii politice rămâne înţepenită în partea naţională, dar
nici „naţionalul” nu pare a fi nodul gordian sau frâna integrării, ci faptul relevat cel mai bine în
momentul de criză a ultimilor ani care indică aceleaşi tare ale supra-puterilor naţionale de pe
continentul nostru din epocile ante şi inter-belice. Tot astfel cum, în momentele crizei, în loc
să auzim vocea entităţii Uniunii au răzbătut la suprafaţă tot vocile germane sau franceze – ca
un trist moment al adevărului de după anii douămii --, CE rămâne exclusă de la gestionarea
monedei comune în condiţiile în care revine poate prima dată în istoria lumii şi problema
„proprietăţii” -- de iure, ca şi de facto – asupra aceleiaşi monede: aparţine aceasta Uniunii,
sau statelor membre ? Dacă răspunsul înclină către cele din urmă, atunci chiar suntem în
această situaţie, dar ea este (nu trebuie să o mai repetăm) cu totul nemulţumitoare şi
purtătoare a unei alte contradicţii de etapă aparent insolubile (cum au fost totuşi şi altele în
trecut), iar pericolul revenirii la monedele naţionale – ceasul Uniunii dat înapoi cu câteva
decenii, dar şi astfel revenirea la mai vechi situaţii contradictorii de etapă ce păreau cândva
rezolvate, vezi cu precădere fragilitatea ancorei nominale – este unul iminent, chiar dacă nu
imediat.
Dacă totuşi răspunsul ar înclina către UE, atunci chiar acest lucru revine de aşteptat şi în
acest sens presează şi evenimentele actuale, în speţă cerinţele avansului integrării. CE ar
reveni în scenă ca adevăratul guvern al Uniunii – sau cel puţin al Zonei Euro – şi ar aduce cu
sine bugetul UE, pe care, de astădată, chiar îl gestionează. Am mai spus-o, aceasta ar
restructura şi practic transforma acest buget în acela care susţine şi moneda euro11, care sar auto-alimenta altfel decât în prezent şi care s-ar debarasa de caracterul rezidual faţă de
bugetele naţionale -- în condiţiile în care raporturile din interiorul guvernării UE s-ar reface şi
ele fundamental etc. Perspectiva uniunii fiscale – poate mai corect, fiscal-bugetare – ar putea
fi capabilă să rezolve astfel de probleme şi contradicţii în dinamică, dar iată, lucrurile sunt
abia la început, la un început încă neclar şi în care se înaintează cu paşi mici şi fără
claritatea fondului problematic. Mai sigur, sau poate mai optimist este (din nou am mai spuso) de gândit la un demers pe termen lung, de întindere comparabilă precedentului demers
care a adus moneda unică la capătul a trei decenii de lucru. Mai greu este de calculat
evoluţia greutăţii specifice a factorului autoritar al Uniunii, acela care se face deja observat
astăzi şi care naşte şi alimentează deja rezerve şi euro-scepticism.
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Şi una, şi cealaltă dintre opţiuni sunt preliminar chemate să răspundă la întrebarea: „credeţi,
sau nu, în (această) integrare ?”. Dacă da sau nu, răspunsul se va plia şi pe cel de dat
întrebărilor legate de criza actuală: dacă integrarea a contribuit şi ea la această criză ? dacă
„criza (din Zona) Euro” demonstrează inconsistenţa demersului monetar de până în anul
2002 ? dacă gestionarea şi surmontarea crizei ar consta în avansul, sau în oprirea-revenirea
de la procesul integrării ?
5. Dar şi despre drumul către încheierea integrării
Dacă integrarea de tip ne-european şi AELS nici măcar nu îşi pune o astfel de problemă,
excluzând din propria viziune şi termeni de tip dezvoltare sau evoluţie, cea de tip UE
categoric constată dintru început un caracter contradictoriu care străbate fiecare stadiu –
acesta din urmă începând chiar de la Bela Balassa. Acest punct „terminus” era vizat de
Balassa şi căutat la încheierea demersului monetar chiar până mai ieri de el, ca şi de alţii.
Două rânduri de răspunsuri s-au dovedit astfel greşite. Ne revine şi nouă datoria de a da un
răspuns în continuarea criticii şi re-sistematizării de mai sus plecând de la modelul clasic.
Aşadar, încă o dată, când şi cum vom avea integrarea economică ca un proces încheiat ?
Din păcate, însă, nici acum răspunsul nu revine chiar imediat, ci mai sunt de făcut două
precizări. Prima în sensul în care şi integrarea, dar şi momentul actual nu mai vorbesc demult
doar despre economie. Creşte ponderea factorului instituţional şi administrativ, dar ne
amintim că – fie şi pentru alt domeniu – nici democraţia nu s-ar cere reinventată fără riscuri
serioase; poate, tot atât, integrarea – un concept relativ nou şi ţinând cu siguranţă de
economia modernă. Vorbim aici de guvernarea potrivită condiţiilor integrării, cea care de fapt
se re-întâlneşte cu democraţia în formele ei verificate şi sigure. Pe de altă parte, nu uităm că
moneda unică s-a dovedit o iniţiativă „originală”, dar tot atât observăm astăzi, după zece ani
împliniţi ai acesteia, că noutatea şi „originalitatea” nu îi mai sunt monedei de bun augur:
gestiunii monedei europene îi lipsesc instrumentele elementare, ca trezoreria, bugetul
conectat la acestea şi, mai cu seamă, un guvern consolidat în contextul binecunoscut statului
modern.
Concluzia celor de până aici arată către transformarea Uniunii în structură federativă de
guvernare. Aceasta pare a se întări până la a-şi pierde alternativele, alternative care ar
prelungi la nesfârşit seria faptelor încărcate de contradictoriu – iar în această serie intră şi
faptele după care documentele Uniunii evită încă să pomenească acest lucru, sau
perspectiva uniunii fiscale, sigur din motive politice şi de sensibilităţi naţionale şi ultranaţionale. Integrarea se va opri acolo unde nu vom mai vorbi de presiune a faptelor şi de
situaţii contradictorii în sensul transformării sistemului existent în altceva. Cât despre trecut,
aceasta avenit pe lume „dea-ndoaselea”. S-a născut mai întâi autoritatea băncii centrale a
Uniunii – ceea ce face din cea din urmă un fel de entitate de drept internaţional născută de-andoaselea: guvernul urmează să vină mai târziu spre auto-afirmare pe scena internaţională.
E nevoie de entitatea guvernamentală care să „joace” măcar pe picior de egalitate cu BCE,
care a fixat deja standardul sau nivelul la care cea dintâi are nevoie de o astfel de afirmare.
Fiscalitatea Uniunii de astăzi îşi caută structura după care să ne plătim impozitele, mai întâi
la Bruxelles, apoi la Bucureşti, Sofia sau Berlin, iar bugetul se va re-centraliza în consecinţă,
lăsând Bucureştiul, Sofia şi Berlinul în partea sa locală.
Asta înseamnă însă, direct schimbarea ordinii actuale prin trecerea autorităţii statului pe
planul secund – înseamnă ceea ce alimentează un euro-scepticism contrar deja născut şi viu
până la anti-unionism. Pe ansamblu, trăim deja în perioada în care aceste presiuni pro şi
contra sensului integrării par deja comparabile. Totuşi, chiar şi pentru viitorul apropiat o astfel
de situaţie poate conta mai puţin – ne aducem aici aminte şi felul în care altădată, prin anii
şaizeci şi începutul deceniului următor, cele două blocuri integrate din Europa de Vest
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prezentau puteri economice comparabile şi chiar integrarea din afara Comunităţii Europene
părea a avea mai puţin succes decât aceea mai puţin pretenţioasă a AELS. Schimbarea
situaţiei a venit mai degrabă în mod neaşteptat în favoarea Comunităţii Europene, iar
aceasta din urmă era la început, respectiv în perioada definită aici, mai sus integrare
incipientă într-o evoluţie internaţională de fond predominant liberală. Astfel cred şi în
surprizele prezentului.
De aceea, mă văd obligat aici să fac bine deosebirea între a vedea derularea integrării în
mod invariabil către statul federativ european şi respectiv a profeţi că lucrurile vor sta chiar
astfel – masa critică a faptelor, evenimentelor şi dezvoltărilor ce ţin de viitorul imediat poate
activa şi influenţa încă în toate direcţiile posibile. Pot recurge şi aici la un prezent în care, de
o parte integrarea face pasul înapoi prin reafirmarea naţionalului (vezi al Germaniei) de tip
supraputere, dar de cealaltă recentul Tratat Fiscal cel puţin poate fi startul aşteptatei uniuni
fiscale despre care am tratat şi în cele de faţă, şi în alte intervenţii, dar el este promovat în
primele rânduri tot de actuala Germanie.
În fine, în loc de vreo „profeţie” în materie mai am două idei de adăugat, dintre care una
exprimă o certitudine, cealaltă vine cu o altă necunoscută în materia viitorului. Pe partea
certitudinilor, este sigur că încheierea integrării nu este de luat drept o „utopie”, în sensul de
altădată, al idealurilor împlinite, şi nici drept vreo ideologie sau opţiune politică – dar poate
este sigur şi că sentimentele se cam „ascut” astăzi de o parte şi de cealaltă. Uniunea este un
alt (nou) fel de entitate politică, ca atare va intra şi ea într-un joc politic cel puţin vizavi de
statele membre, dar şi împreună cu administraţiile publice locale şi cu cetăţenii şi grupurile
de cetăţeni. În consecinţă, în loc de utopie aşteptăm o adevărată teorie a jocurilor, în
contextul căreia cetăţeanul european ar fi capabil să deplângă mai puţin erodarea puterii
statului sau să renunţe la alergia faţă de „supranaţional”, iar aceasta în legătură cu propriile
interese.
Pe partea incertitudinilor revine evoluţia pieţei unice. Este zona liberală a demersurilor, de
astădată, instituţiile europene sunt mai puţin direct implicate, evoluţiile sunt fie contradictorii,
fie, dimpotrivă, silenţioase, dar sigur de astădată fără întoarcere. Piaţa va fi aceea care
construieşte cererea şi oferta de piaţă, în maniera marshalliană, iar componentele ei
individuale (pe bunuri şi industrii) sunt şi vor fi diferenţiate în materia gradului de concurenţă.
Note:
1

Cariera sa se leagă de Universitatea Yale, mai târziu el lucrează şi drept consultant al World Bank şi
în final predă la John Hopkins University (Wikipedia).
2

B. Balassa, Towards a Theory of Economic Integration, Kyklos International Review for Social
Sciences, 1961.
3

În stilul comunismului, spre exemplu, ca mare specialist în elaborarea de modele şi programe pe
termen lung, acestea însoţite obligatoriu de învelişul ideologic.
4

Vezi paragrafele următoare, pentru detalii.

5

Curios însă, ambele nume care asigurau începutul teoriei integrării aveau să îşi sfârşească cariera
pe continental American.
6

Precum ar fi acea speculaţie jurnalistică în sensul că integrarea ar fi (fost) în realitate pornită şi
condusă de interesele (înguste ale) unor mari companii şi aşa mai departe.

7

Ne aducem aminte, unii dintre noi, cum comunismul ţinea de ideologia sa de la principiile de bază
până la detaliul oricărui proiect pe termen lung.

8

Este vorba aici, să mai amintim o dată, de pericolul iminent asupra oricărei zone monetare
fundamentate pe o monedă naţională revenind drept ancoră nominală (McKinnon 1992).
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9

Asupra căreia ne vom concentra într-o altă intervenţie separată de cea de faţă.

10

Să înţelegem însă că problematica, în speţă cauzalitatea sau motivaţia ISD se întind pe o arie mult
mai largă decât diferenţierile în materia preţurilor în spaţiul internaţional (Andrei 2008b).

11

Vezi, în speţă, raportarea sau corespondenţa între stabilitatea relativă a monedei (care include şi o
tendinţă de depreciere pe termene prelungite lipsită de şocuri) şi un deficit bugetar în limitele a 3% din
PIB anual.
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Rezumat: Pe fondul unor semnale ce
au acţionat, nu doar la nivel naţional,
ci şi internaţional şi european, asistăm
la o accelerare a restructurării şi
sporirii ratei de neocupare a forţei de
muncă. În aceste condiţii, sunt
prezentate elemente care evidenţiază
influenţa calităţii managementului
asupra rezolvării unor probleme la
nivel micro şi macroeconomic. Cu
toate că, în plan managerial există
numeroase publicaţii şi preocupări la
nivel teoretic şi practic, totuşi, în
planul concret al rezultatelor,
România
arată
performanţe
economice, şi nu numai, care se
situează sub posibilităţile sale.
Prin urmare, prezentarea unor
elemente
comparative
privind
previziunile cuprinse în studiile
Europa 2020 şi Lumea în 2025 este
necesară pentru conturarea acelor
elemente orientative privind strategiile
viitoare din ţara noastră.
Cuvinte cheie: criza, management,
strategii, programe de dezvoltare

Economia mondială, în care cea europeană s-a manifestat pe
deplin, nu a fost foarte bine pregătită în faţa unor eventuale
crize care-şi arătau mai demult semnale.
Care au fost aceste semnale care au acţionat la nivel
naţional, european şi internaţional cu forme şi intensităţi
diferite:
°

decalajele între producţie şi consum;

°

lipsa educaţiei de economisire;

°

derapajele majore în plan financiar, bugetar şi al
datoriilor acumulate;

°

o anumită deschidere necontrolată pentru credite
neperformante;

°

criza imobiliară din SUA şi criza financiară indusă;

°

cheltuieli, încă imense, pentru înarmare;

°

deficitele bugetare şi de cont curent;

°

politizarea excesivă a mecanismelor economice;

°

diferenţierile din plan social generate de polirizarea
populaţiilor între foarte bogaţi şi foarte săraci;

°

influenţele determinate de neglijenţe grave în protecţia
mediului;

°

discrepanţele nord-sud şi eşecul strategiilor
politicilor de dezvoltare la nivel mondial ş.a.

şi

Marea majoritate a oamenilor politici adevăraţi, a
cercetătorilor şi analiştilor sunt de acord că ne aflăm în faţa
unei crize financiar – bancare, economică, socială şi politică
(afirmaţia recentă aparţine lui Manuel Barroso, preşedintele
Comisiei Europene), la care am adăuga noi şi dimensiunea
morală a crizei.
Problemele sunt cu atât mai dificile cu cât elementele crizei
se întrevăd a se manifesta pe termen lung de aici înainte şi
pentru care sunt predicţii clare, vezi următorul motto:
„Prediction is very difficult esspecially about the future”
Niels Bohr (1885-1962)
Accentuarea dificultăţilor se va datora şi nevoii de a ne
raporta constructiv la conţinutul celor două documente
strategice, la prevederile acestora unde găsim referinţe
asupra unor procese şi fenomene care să preocupe
conducerile politice, economice şi manageriale. Aceste
documente se prezintă sintetic în cele ce urmează1:
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EUROPA 2020
Obiectivele acestei strategii evidenţiate şi
prezentate Comisiei Europene de Manuel
Barrosso au fost2:
- ocuparea forţei de muncă;
- cercetarea şi inovarea;
- schimbările climatice şi energia;
- educaţia;
- combaterea sărăciei.
Deficienţele structurale ale Europei:
- rata medie de creştere a Europei a fost
din punct de vedere structural celei a
principalilor parteneri;
- ratele de ocupare a forţei de muncă
sunt în continuare mai scăzute decât în
alte părţi ale lumii;
- accelerarea îmbătrânirii populaţiei şi
presiuni
suplimentare
asupra
sistemelor de protecţie socială.
Cele 3 priorităţi:
- creşterea inteligentă: dezvoltarea unei
economii bazate pe creştere şi inovare;
- creştere durabilă: economia mai
eficientă în utilizarea resurselor, mai
ecologică şi mai competitivă;
- creştere favorabilă a incluziunii: rata
mare a ocupării şi coeziune socială şi
teritorială.

Direcţii de acţiune:
- 75% din populaţie între 20-64 ani să
aibă un loc de muncă;
- 3% din PIB al UE investit în cercetare –
dezvoltare;
- obiectivele 20/20/20 în materie de
climă/energie
îndeplinite
plus
o
reducere a emisiilor majorată la 30%;
- abandonul şcolar sub 10% şi 40% din
generaţia tânără să aibă studii
superioare;
- numărul persoanelor ameninţate de
sărăcie să fie redus cu 20 milioane.

LUMEA ÎN 2025
Tendinţe:
- secolul Asiei cu menţiune că Asia va
depăşi SUA şi Europa în domeniul
cercetării;
- creşterea migraţiilor internaţionale;
- subalimentarea populaţiilor;
- scăderea resurselor naturale care va
constitui o vulnerabilitate a planetei;
Tensiuni:
- tensiune între modul actual de
producţie, consum şi disponibilitatea
resurselor;
- tensiune
între
interdependenţă
economică crescândă şi dezechilibre în
lume.

Exemple de rupturi şi turbulenţe
imprevizibile pot afecta şi următoarele
decenii:
- persistenţa
crizei
financiare
şi
economia dincolo de 2010 (deja
previzibilă concret);
- un război major în perioada 2010 –
2020;
- catastrofă tehnologică (vezi accidentul
nuclear de la Fuckushima);
- pandemie cu efecte devastatoare;
- străpungere în termeni de producţie de
energie;
- un nou avânt de inovare tehnologică;
- accelerare,
uneori
brutală
a
impacturilor climaterice;
- progrese în punerea în aplicare a unei
guvernanţei mondiale.
Marile tranziţii:
- stabilizarea lumii şi recunoaşterea
noilor actori cheie (lumea multipolară,
un nou universalism);
- tranziţia către un nou model socioecologic;
- tranziţia demografică şi îmbătrânirea
activă.
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Una din explicaţiile majore ale eşecurilor în perioada de criză o reprezintă şi calitatea
managementului3. Vorbim de management ca ştiinţa şi arta de a conduce eficient la toate
nivelurile, de a optimiza valorificarea tuturor resurselor – umane, materiale, financiare în
vederea atingerii obiectivelor.
Ce dificultăţi remarcăm în plan managerial:
-

pregătirea insuficientă şi actuală a unui număr mare de manageri;

-

dificultăţi majore în elaborarea dferitelor strategii şi armonizarea acestora la nivel
intern şi internaţional;

-

decizii cu preponderenţă având caracter politic şi neacperind suficient problematica
economică, de mediu şi socială;

-

operarea însă redusă cu alternative bine fundamentate care să cuprindă şi noile
elemente ce pot apărea în perspectivă cu efect perturbator;

-

influenţe încă reduse ale mediului universitar şi de cercetare la elaborarea
strategiilor şi politicilor de nivel micro şi macroeconomic;

-

greşeli manageriale privind privatizarea oneroasă unor mari societăţi comerciale
etc.

Unele mari probleme de rezolvat au fost relevate în ultimul timp de către oameni de afaceri
importanţi (Soros) şi oameni politici de anvergură (preşedintele Chinei) care au subliniat:
-

necesitatea rezolvării dilemei austeritate versus dezvoltare economică, crearea de
locuri de muncă şi reducerea spiralei supraîndatorărilor (Soros);

-

existenţa unor factori destabilizatori ai economiei globale şi impactul crizei
financiare care vor fi devastatori dacă nu se iau măsuri de „ajustare structurală a
economiei”4.

Aşadar, Europa şi lumea întreagă se află în faţa, atât a unor analize privind situaţia actuală şi
cea în perspectivă, cât şi a unor obiective/priorităţi, direcţii de acţiune la care trebuie să
reflecteze în vederea unei configuraţii mondiale în care problematicile politice, economice, de
mediu, sociale şi morale să se armonizeze pentru o societate a viitorului, a cunoaşterii, a
umanitării relaţiilor, a inovării şi progresului.
Referinţe bibliografice:
1

Comisia Europeană, Europa 2020. O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, economică
şi favorabilă incluziunii, Bruxelles, 3/3, 2010; Le monde en 2025 : La montée en puissance de l’Asie
et la transition socio-écologique», Commission européenne, Espaceeuropéen de la recherché
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/le_monde_en_2025_fr.pdf

2

José Manuel Barroso, Prefaţă la Strategia Europa 2020.

3

MihailDumitrescu, Strategii şi management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

4

Conferinţa preşedintelui Chinei, Hu Jintao pe 7 septembrie 2012, la Summitul de Cooperare
Economica Asia-Pacific de la Vladivostok.
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Rezumat:
Previziunile
privind
creşterea economică în cazul
României, dezbătute tot mai acut de
Fondul Monetar Internaţional aduc în
prim plan investiţiile şi consumul.
Corelate cu introducerea monedei
euro, ce ar presupune creşterea
atractivităţii zonei euro, ne întrebăm
care este de fapt, rolul sistemului
financiar global şi în ce condiţii acesta
contribuie la îmbunătăţirea economiei
mondiale.
Lucrarea poate fi considerată un bun
argument referitor la provocările
economico – financiare analizând
perspectivele şi tendinţele unei crize
ce se preconizează şi anume, criza
ratelor de schimb.
Cuvinte cheie: reforma sistemului
financiar global, zona euro, războiul
valutelor

1. Introducere
Gestionarea provocărilor economico-financiare actuale
datorate dezechilibrelor economice existente în prezent la
nivel global, temă de actualitate aflată pe agenda guvernelor
şi a reuniunilor la nivel înalt, precum G20, Forumul Economic
Mondial etc, reclamă urgentarea măsurilor de reformă a
sistemului financiar global.
Practica intervenţiilor masive pe piaţa valutară a unui număr
de state, cu scopul creşterii într-un timp foarte scurt a
competitivităţii exporturilor, prin devalorizarea monedei
naţionale constituie sursa principală a acestor instabilităţi.
Recalibrarea întregului sistem economico-financiar se anunţă
fezabilă prin utilizarea şi a altor instrumente clasice ce permit
şi înlesnesc echilibrul economic (reduceri ale deficitelor
bugetare, reorientarea obiceiurilor de consum, acumulări
limitate de rezerve etc.) sau a unor măsuri novatoare, precum
utilizarea unei monede virtuale de tipul celei întrebuinţate de
Fondul Monetar Internaţional.
Deşi previziunile Fondului Monetar Internaţional ne
prefigurează o posibilă ieşire din criză a economiei mondiale,
din perspectivă practică, procesul este destul de anevoios,
nota optimistă fiind umbrită de noi previziuni sumbre, care
anunţă că recesiunea mondială ar dura până în anul 20181.
Pe de altă parte, din perspectivă teoretică (optimistă), teoria
cantitativă a banilor referindu-se la masa monetară optimă,
afirmă că în legătură cu banii, „nu există masă monetară în
exces sau deficitară, beneficiile monedei ca mijloc de schimb
[însemnând de fapt] utilizarea sa integrală pentru
tranzacţionarea bunurilor existente”2.
2. Concurenţa monedelor . Riscuri şi modalităţi de evitare
Pe fondul unei concurenţe acerbe de creştere a cererii
internaţionale pentru anumite monede în calitate de rezervă
valutară, cerere ce depinde de dezvoltarea funcţiilor sale de
ancoră şi deopotrivă de volumul lor de tranzacţionare, s-a
conturat un aparent „război al monedelor"3, între Statele Unite
şi Europa, pe de o parte, şi China, de cealaltă parte.
Monedele nu se duelează propriu-zis, însă lupta pentru
câştigarea de către o monedă a supremaţiei în calitate de
deviză de rezervă, transpune în planul material abilitatea şi
tenacitatea băncilor centrale de a influenţa ratele de schimb,
dar şi faptul că acestor bănci li s-a încredinţat
responsabilitatea de a veni cu răspunsuri globale şi rapide4.
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Din analiza evoluţiei regimului cursului de schimb pe diferitele continente, constatăm că
majoritatea monedelor au apelat la o rată de schimb fixă şi la scăderea valorii proprii pentru
redresarea economiei naţionale şi sporirea competitivităţii exporturilor proprii.
Însă această modalitate de obţinere a competitivităţii prin depreciere valutară aduce beneficii
doar pe termen scurt, întrucât pe termen mediu şi lung deprecierea se va reflecta într-o
creştere a preţurilor la importuri ce va forţa creşterea inflaţiei şi la apariţia efectelor sale
negative ulterioare: creşterea riscului investiţional, mărirea ratelor dobânzilor, neîncredere în
monedă.
Avantajele acestui regim sunt reflectate de creşterea capacităţii băncilor de a anticipa
evoluţia ratei inflaţiei, a cursului de schimb, de a impune o disciplină fiscală riguroasă şi
posibil de controlat etc.
Teoretic, riscurile implementării unui astfel de regim se referă la aspecte precum: pierderea
independenţei politicii monetare, rigiditatea crescută a băncilor centrale în faţa posibilelor
şocuri macroeconomice, crescând astfel gradul de vulnerabilitate etc.
Dacă ne referim la moneda unică europeană, în ciuda succesului obţinut prin înfiinţarea
Sistemului Monetar European ce asigură o solidă stabilitate monetară, analiştii ridică semne
de întrebare cu privire la stabilitatea trinomului curs de schimb-producţie-inflaţie. Deşi a fost
previzionată o sporire a competitivităţii economiilor statelor-membre UE printr-o creştere
susţinută a producţiei, cu efecte pozitive de domino asupra veniturilor, ocupării forţei de
muncă şi inflaţiei, aplicarea trinomului menţionat, în cadrul unor economii aflate în etape
diferite ale ciclurilor economice, cu certitudine va înregistra efecte diferite pentru aceeaşi
modificare a ratei dobânzilor.
Creşterea sau diminuarea ratei dobânzii ca urmare a deciziilor BCE, pot fi interpretate diferit
de actorii de pe piaţa, ceea ce poate determina uneori aşa numitele „efecte de revărsare”(în
limba engleză „spill-over effects”) a reacţiilor de panică generate, după cum afirmă şi Ewald
Nowotny, guvernatorul băncii Austriei şi membru în consiliul Băncii Centrale Europene
(BCE), ca urmare a faptului că „economia este influenţată într-un procent ridicat de efectul
psihologic”5.
Mecanismul oferit de utilizarea ratei de schimb în calitatea sa de instrument de politică
monetară pentru atingerea obiectivelor economice şi prin urmare pentru creşterea
competitivităţii economiilor statelor din zona euro, a fost abandonat încă de la începutul anilor
´80.
Deşi introducerea monedei euro presupune îmbunătăţirea eficienţei factorilor de producţie
din zona euro, ceea ce va determina creşterea atractivităţii acestei zone din perspectiva
investiţiilor, totuşi nu se preconizează o creştere semnificativă, la nivel internaţional, a
investiţiilor nete din state terţe, ca urmare a acestei implementări.
În schimb, scăderea concurenţei pe plan intern (piaţa unică europeană) conduce nemijlocit la
o creştere a volumului tranzacţiilor internaţionale în euro, una din condiţiile-cheie care
asigură unei monezi supremaţia în calitate de deviză de rezervă.
Pentru ca o monedă să obţină statutul de monedă internaţională, ea trebuie să poată exercita
patru funcţii: rol major în tranzacţiile internaţionale; monedă de investiţie importantă; monedă
de rezervă atractivă; rol central, ca ancoră monetară, în sistemul existent al cursurilor de
schimb.
Moneda euro, susţin analiştii, prezintă o mare fragilitate ce are nevoie de eforturi comune
susţinute, din partea statelor UE, pentru a-şi îmbunătăţi paritatea în raport cu dolarul fixată în
prima zi de punere în circulaţie a sa (1.13 $/euro), mai cu seamă că această paritate a
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cunoscut fluctuaţii semnificative6, ceea ce ar putea induce ideea unei inconstanţe a acestei
monede în faţă dolarului american din perspectiva solvabilităţii şi a prestigiului.
După implementarea monedei euro au fost lansate o serie de controverse cu privire la
capacitatea monedei euro de a deveni monedă internaţională, pe de-o parte, iar pe de altă
parte, de a putea ocupa o poziţie, dacă nu de alternativă, cel puţin similară cu cea a
dolarului.
Ţinta prevăzută pentru euro vizează ca această monedă să joace un rol important ca valută
internaţională şi să devină una din principalele monede de tranzacţie pe plan mondial, alături
de dolar, franc elveţian sau yen şi de ce nu, să devină o alternativă atractivă faţă de dolar.
Zona euro a devenit un centru de greutate în cadrul internaţional ca urmare a strânsei
coordonări dintre statele membre ale zonei euro, precum şi al colaborării dintre Banca
Centrală Europeană şi celelalte autorităţi monetare importante (Federal Reserve, Banca
Japoniei, Banca Angliei etc.) în timpul reuniunilor internaţionale pe teme economice.
Zona euro a dat dovadă, timp de aproape o decadă, de o stabilitate economică ridicată care
a sporit încrederea în economia europeană, inclusiv pe fondul politicilor orientate spre
stabilitate practicate de BCE. Prin urmare, pe măsură ce încrederea în euro a crescut, acesta
a început, treptat, să acţioneze ca un factor care conferă stabilitate mediului economic
internaţional.
Ca urmare a rolului jucat de zona euro, de stabilizator financiar internaţional, precum şi
datorită considerării ei de către organizaţii economice internaţionale (FMI, G20 etc.), drept
entitate de sine stătătoare, această zonă se exprimă din ce în ce mai des ca „o singură voce
în cadrul unor importante forumuri economice”7.
Moneda euro conferă stabilitate monetară şi în cadrul relaţiilor cu alte state şi regiuni şi
regiuni din afara Uniunii Europene, nu numai cu marii actori din cadrul sistemului monetar
internaţional: SUA şi Japonia. Acordurile instituţionale speciale cu UE, de exemplu,
acordurile comerciale preferenţiale sunt mult înlesnite de introducerea acestei monede euro.
Demnă de menţionat în cadrul acestei analize este relaţia privilegiată dintre cele 79 state
membre ACP8 şi Uniunea Europeană care se bazează pe Acordul de la Cotonou, încheiat în
anul 2000. Statutul aparte al acestei legături provine din faptul că ea este însoţită de o
componentă bugetară acordată acestor state ACP sub forma subvenţiilor şi împrumuturilor
cu scopul încurajării dezvoltării prin comerţ. Drept urmare, aceste state pot intra cu produsele
proprii pe pieţele europene, acces preferenţial simplificat şi cu beneficii însemnate, prin
înlocuirea diferitelor monede naţionale cu moneda unică.
Acest acord de parteneriat este considerat în prezent cel mai exhaustiv acord încheiat de UE
cu ţări în curs de dezvoltare.
Pe termen lung şi raportându-ne la funcţiile pe care le îndeplineşte moneda euro drept
monedă internaţională, folosirea acestei monede conduce la creşterea economiilor de scară9,
determinând implicit o creştere a cererii atât privată cât şi oficială pentru euro pe termen lung.
Succesul global al euro va fi determinat, înainte de toate, de noul său rol de monedă de
investiţie. Situaţia existentă arată că SUA are cea mai mare piaţă de lichidităţi din lume, iar
piaţa similară a celorlalţi doi competitori, UE şi Japonia, este cu mult în urmă de a o egala,
situaţia nefiind favorabilă pentru moneda euro.
În condiţii de criză însă, BCE intervine rapid pe piaţa obligaţiunilor pentru a sprijini euro, aşa
cum s-a întâmplat atât în 2010 când, pentru a detensiona anumite segmente de pe pieţele
financiare care ar putea afecta politica monetară, Banca Centrala Europeana a cumpărat
„obligaţiuni guvernamentale şi private ca parte a pachetului de asistenţă financiară, în
valoare de o mie de miliarde de dolari, adoptat de UE şi FMI pentru stabilizarea pieţelor
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financiare internaţionale şi prevenirea colapsului monedei euro prin extinderea crizei din
Grecia”10, precum şi în prezent când a anunţat intenţia sa de a realiza achiziţii nelimitate de
obligaţiuni suverane, fără tipărirea de euro în acest scop.
Analiştii preconizează o creştere treptată a prezenţei euro în portofoliile internaţionale,
argumentul major în favoarea acestei schimbări fiind dat de crearea, de asemenea treptată, a
unei pieţe euro mari şi lichide, ce este percepută ca factorul decisiv în determinarea rolului
internaţional al euro.
Cu toate acestea, este de aşteptat că euro şi dolarul, din perspectiva cererii private, vor
coexista ca mijloc de plată şi ca monedă de facturare, însă împărţindu-şi zonele de influenţă,
conturându-se astfel o poziţie dominantă pentru euro în tranzacţiile din zona Europei centrale
şi de est, şi o poziţie privilegiată a dolarului în zona Americii Latine şi Asia.
Comparând evoluţiile proporţiilor rezervelor internaţionale păstrate în dolari, respectiv în
euro, se constată o scădere pentru dolar, respectiv o creştere pentru euro, ceea ce semnifică
faptul că moneda euro câştigă treptat teren pe fondul deficitului comercial al SUA, reflectând
însă o „dominaţie a dolarului ce ţine de evoluţia acestuia [şi] nu o schimbare revoluţionară de
regim”11.
Moneda euro, neavând un istoric cu aceeaşi tradiţie ca şi dolarul trebuie să-şi demonstreze
stabilitatea în faţa discrepanţelor care apar între diferitele cicluri economice ale statelor UE,
pentru ca obiectivul BCE să fie îndeplinit cu succes: stăvilirea inflaţiei.
Aşadar dolarul american, deşi deţine în continuare întâietate ca deviză de rezervă, cedează
treptat din poziţia sa, făcând loc monedei euro. Este un semnal de care trebuie să ţină cont şi
statele din Asia şi America Latină (unele având legate monedele la un coş de valute străine
sau altele utilizând ca regim de schimb, flotarea controlată12 în funcţie de o monedă
internaţională importantă), pentru care un euro puternic poate reprezenta o opţiune
alternativă deloc de neglijat.
3. Perspective şi soluţii
Încercarea de soluţionarea a diferendelor valutare a trecut din agenda economică în agenda
politică. Ea este cu atât mai imperativă, cu cât se adâncesc îngrijorările la nivel mondial,
legate de posibilul colaps al sistemului de alimentare cu petrol al SUA şi implicit al sistemului
global de facturare al petrolului în care dolarul american are rol central13, de imposibilitatea
atingerii unei relaxări a tensiunilor valutare globale în cazul concret SUA-China, datorată unor
fenomene precum continua depreciere a yuan-ului, incapacitatea sporirii consumului chinez
intern, respectiv a scăderii consumului actual angajat de populaţia americană sau apariţia a
noi emisiuni ale dolarului american.
Se preconizează o preocupare aparte pentru fixarea unui cadru comun de reglementare şi
supraveghere unitară a grupurilor financiare, la nivel european, economiile puternice, (Franţa
Germania etc), propunându-şi o gestionare a zonei euro bazată pe modelul german de
disciplină bugetară şi care să impună măsuri riguroase cu privire la politica de gestionare a
crizelor bancare.
De asemenea, se preconizează tendinţa utilizării unei noi valute ca mijloc de schimb
internaţional, datorită riscurilor şi presiunii cu care se confruntă dolarul american, în prezent
existând „aproape 10 miliarde de dolari fictivi care circulă la nivel mondial şi de care marile
bănci încearcă să se elibereze cu orice preţ pentru a-şi limita propriile pierderi”14.
Acest fapt relevă una din principalele tendinţe ale impactului crizei sistemice globale, vizibile
încă din 2008 şi preconizată pentru orizontul 2011/2013 şi anume criza ratelor de schimb,
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care pentru intervalul 2011/2013 se anunţă a înregistra o „convulsie profundă a ierarhiei
sale”15.
4. Concluzii
În cursul ultimilor 25 de ani economia mondială s-a schimbat în mod radical, opinia publică
mondială, „observând prăbuşirea întregii lumi post-1945, în frunte cu SUA, are deplina
convingere că ne aflăm în mijlocul unui proces de proporţii istorice în care comunitatea
internaţională, dar şi acoperişul social-economic al majorităţii statelor se fragmentează”16.
Din acest motiv, a fost astfel deschisă calea dezbaterilor temelor cu privire la rolul sistemului
financiar global în funcţionarea economiei mondiale, în care se conturează încercarea
principalilor actori de pe scena economică internaţională, precum, SUA, UE, China ş.a, de a
demara o reconstrucţie majoră a sistemului instituţional şi normativ din domeniul financiar şi
monetar şi care să aibă în vedere aspecte precum: cerinţele legate de capitalul bancar,
reforma pieţei derivatelor, normarea şi reglementarea activităţii agenţiilor de rating şi
fondurile speculative (hedge funds) etc. Rezultatele însă, nu pot fi anticipate cu exactitate
întrucât măsurile ce decurg din această reconstrucţie se desfăşoară în contexte politice
diferite.
Actuala criză reclamă creşterea gradului de prudenţialitate, transparenţă, reglementare în
comportamentul băncilor centrale din întreaga lume, cu precădere al actorilor din cadrul
sistemului monetar internaţional.
Analiza demersurile reformatoare întreprinse şi preconizate, nu indică momentan o
modificare rapidă a status quo-ului înregistrat din perspectiva regulilor jocului economic la
nivel global, iar demersurile timide înregistrate însă la nivel mondial şi manifestate în special
la nivel politico-declarativ, nu par a atenua încă măsurile protecţioniste de depreciere
competitivă adoptate de majoritatea statelor, dar cu consecinţe nefaste asupra comerţului
internaţional.
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Abstract: The economic crisis has
reshaped the idea of renewable
sources and turned it into a possible
solution to create prospects of
employment on the labour market.
The article draws attention over two
key dimensions of the Green
Economy Initiative, such as the social
inclusiveness and the eradication of
energy poverty, with a special regard
to the economic benefits of both of
them. Due to the pressure of the high
environmental and financial prices for
fossil energy sources, the renewable
sector was forced to develop new and
competitive technologies and is
considered today a proper solution to
encourage economic growth in small
and medium size communities. The
article offers an open perspective on
the future of green economic sector.
Although the Green Economy
Initiative is not intensively explored,
by analysing the two trends we can
tell that it would be a good opportunity
to further advance the study and to
understand the implications of green
sector for the next decades.
Key
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1. Introduction
The article is part of a larger research study that covers the
evolution of Green Economy Initiative over the last
consecutive years. The present research identifies solutions
that respond to the economic crisis in European Union but not
restricted to this area.
Green Economy Initiative has a great economic dimension
and deals not only with environmental protection, but also
with major economic opportunities, national and local
contributions, competitive technologies and employment
opportunities. Green Economy Initiative has not yet become a
classic answer to the economic crisis and is still partially
understood at a smaller degree than its true potential.
Green Economy Initiative is encompassed in the paradigm of
global development studies, sustainable economy and human
security. Researches in the field consider the Green
Economy Initiative for the future development of the local
communities.
We would like to open in this paper a debate over two
dimensions of the green economy: job prospects and
socioeconomic inclusiveness, their advantages and possible
obstacles, whether it creates real opportunities to fight
against unemployment and economic crisis. We will make
use in the paper of relevant and valid data sources, as well as
official documentation.
2. What is Green Economy Initiative and to what extent is
related to the economic dimension?
Since its release in 2008, The Green Economy Initiative
became part of the international negotiations agenda in
economic forums, such as G8, G20 or OECD. A conceptual
analysis is explored in the UNEP’s document Towards a
Green Economy: Pathways to Sustainable Development and
Poverty Eradication.1
The components of Green Economy refers to the natural
capital like drinkable water, quality of soil, seas, forests,
fauna, flora, and provides measures that need to be taken in
renewable energy sector, waste management and public
transportation regulations. In the last years, many countries
have asked for the United Nations Development
Programme’s (UNDP) assistance and started to establish
projects in Eastern Europe, Caucasus, Central Asia, and
Africa (an example is A Green Economy Initiative for Africa).2
Due to the ever increasing demographic rate and carbon
emissions, the new paradigm of the Green Economy Initiative
embodies a totally different vision. To “green the economy”
means not only to reach a sustainable equilibrium, to protect
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the natural resources, to turn ourselves to renewable energy sources and to abandon the
fossil fuels’ production and consumption that pollutes and leads to catastrophic ecological
accidents, but also to challenge the way we think about our own lifestyle and our daily
activities. Consequently, the Green Economy Initiative consists also of a moral, a human, a
decision-making, an economic, a social, a technological and a long-term political perspective.
Green Economy Initiative is relevant and compatible with the Millennium Development
Goals.3 In order to exemplify, Millennium Development Goal One4 stresses special
importance to the end of poverty and to full and productive employment and decent work for
all, in order to reduce extreme poverty and hunger. It is also relevant for Goal Seven,5 namely
environmental sustainability that requires the integration of sustainable development
principles into country policies and programmes, reverses the loss of environmental
resources, reduces biodiversity loss, and provides sustainable access to safe drinking water
and sanitation.
3. Green Economy Initiative – solutions
3.1. Employment opportunities

We will debate over one of the most important issues related to Green Economy Initiative: the
social inclusiveness, in terms of economic and professional inclusiveness on the labour
market, in order to efficiently decrease the unemployment rate. We find the renewable
energy vision to be a suitable solution for this issue we confront with nowadays.
Renewable energy dimension of the Green Economy vision reveals an answer to the
unemployment rate. These are two of the most important issues that must be tackled in the
near future. Due to the globalization process and to the rapid growth of the demographic rate
in the last decades, a large number of people from the developing countries are close to the
poverty edge and confront with social inequity, unemployment, health and sanitation
difficulties. Also, due to the high economic growth rate in the emerging economies,
communities were affected by the ecological damage of the land, water or soil, causing
imbalances in the natural ecosystem and great pollution. For that reason, the use of natural
resources, the sustainable equilibrium and the human dimension are bound. Negative
impacts on the human activity and its well-being were caused by the uncontrollable and
careless use of natural resources. Green Economy, as a global initiative, tries to diminish this
negative influence upon nature, implicitly upon the human being, introducing strategies to
develop human activities without harming the nature, the biodiversity of the Earth, using
natural resources in a responsible manner, which is defined as sustainability. As seen in the
Figure 1, renewable sources of energy are used today on a larger scale than in the last
years, large investments were made in the green sector (in year 2004 were invested 52 US$
billions, in year 2010 were invested 243 US$ billions)6 and around 80 states have been
implementing renewable policies in their national legislation.
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Source: United Nations Environment Programme, Towards a Green Economy: Pathways
to Sustainable Development and Poverty Eradication, 2011, p. 206.
Despite the difficulties we confront with, renewable energies have proven to be a significant
source of employment inside communities. Large investments were made in the sector of
renewable energies and new technologies, creating not only cheap energy, but also many
jobs that decreased the unemployment rate. According to the evaluations made by the
UNEP, more than 2.3 million people worldwide were working in the renewable energy sector
in 2006. Countries like Brazil (500,000), China (1,120,000), Germany (278,000) and United
States of America (406,000) developed a large amount of jobs in the sector. By technology,
the highest employment rate is in biomass technology (46.3 per cent), solar thermal (24.4 per
cent), and wind technology (21.5 per cent)7. Unfortunately, the numbers are lower in the
emerging and developing countries, due to the less consistent investments done in the field
and to the higher costs of renewable energy technologies.

Source: United Nations Environment Programme, Towards a Green Economy: Pathways
to Sustainable Development and Poverty Eradication, 2011, p. 218.
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Source: United Nations Environment Programme, Towards a Green Economy: Pathways
to Sustainable Development and Poverty Eradication, 2011, p. 218.
New employment opportunities can be created due to the production of renewable energy.
For example, many sub-sectors are to be developed in the next future: the sub-sector of
energy products and goods, energy efficiency, energy distribution, energy infrastructure,
research in renewable energy technologies. Successful examples are Germany and Spain
that invested large amount of money in wind energy, or the North African countries, which
invested in solar energy, for example in the two major projects The Solar Plan of the EU and
Southern Mediterranean Countries and The Desertec Industrial Initiative.8
On a short-term, many jobs are to be created in the renewable energy sector. On the one
hand, the innovation in technology causes the renewable energy sector to develop extremely
fast with each day. Renewable energy technology is at its second, but updated generation. It
has been improved, tested and it reached the technological maturity in order to meet the
necessary requirements. On the other hand, people working in the conventional energy
production based on fossil fuels, are to change the jobs in favour of a more viable and
sustainable sector, since many power plants, for example, close the gates due to low
environmental standards and inefficiency.
However, trying to deal with unemployment by integrating the “green solution”, it requires
flexibility in local policies and even making a priority of sustainability and renewable energy,
providing substantial financial investments, coping with changes in the public’s behaviour and
mentality. In the Green Jobs Report9 it is forecasted that up to 2.1 million people could benefit
of employment in wind sector, and up to 6.3 million in solar technology by 2030, and more
than 12 million are expected to find jobs in bio-agriculture.
Energy poverty and increased unemployment rate can be reduced with the extension of
renewable energies and new technology. This binary rises security risks in the developing
countries and is relevant related to the vulnerability of the human being towards
environmental and economic threats. For that reason, The Green Economy (re-)defines the
security at the very beginning of the 21st century. Nowadays the human being is the central
object of security, since the human being faces energy risks, environmental disasters, loss of
jobs, health conditions related to pollution.
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3.2. Energy poverty eradication

Energy poverty is a socio-economic phenomenon that affects millions of people. Relevant in
this direction are The World Bank Reports on Energy Use and Fossil Fuel Energy
Consumption released in 201010, that stress the ever worrying asymmetry between the 20
per cent of the richest people in the world that consume 58 per cent of the total available
energy and the 20 per cent of the poorest people that benefit only of 4 per cent of the total
available energy. The areas afflicted by energy poverty are especially sub-Saharan Africa
and South East Asia. In this respect, many international programmes were established in
order to minimize the effects on the human population in these areas, some of which are:
The Global Environment Facility (GEF), Energy Sector Management Assistance Programme
(ESMAP), Africa Poverty Targeted Energy Services Initiative (APTESI), Africa Rural and
Renewable Energy Initiative, Global Village Energy Partnership (GVEP).
As explained before, energy poverty afflicts the poorest regions of the world. The estimations
made by the UNEP, IEA and UNIDO, tell us that up to 1.4 billion people are lacking access to
electricity, other 2.7 billion are depending on traditional biomass for cooking11. According to
UNEP’s reports, on average, 26 per cent of people have access to electricity in sub-Saharan
Africa. Undoubtedly, this leads to poor sanitation, lack of means of communication, water
related conditions, poor waste management.
A modern access to energy infrastructure is expected to diminish the energy poverty
phenomenon, to improve the tertiary sector of economy, like services and communications
and to provide education for children, proper sanitation and most importantly, health care.
African countries stand as a good example in favor of this statement, where population
suffers from energy poverty. Many households are using biomass for cooking and heating,
which can cause lung diseases, while indoor air pollution is responsible for many deaths.
4. Open perspective and conclusions
The world seeks to find an accurate solution to the intensive exploitation that led to
irreversible damages especially in the last century. Pollution and carbon emissions, due to
energy production, transportation and consumption, excessive use of natural resources,
unbelievable pollution rates and imbalances, all caused by anthropological activities. The
perspective we chose to develop in the present article is fundamentally based on the human
and social dimension of the Green Economy and its potential to reduce unemployment rate
where successfully implemented.
Three are the words most used in the paper: economy, energy and environment. The E3
energy-economy-environment12 turns out to be a possible trinity in a renewable energy-based
society, referring to a world where the access to energy is safe, employment is provided to as
many people as possible without harming the environment. A balanced view requires an end
to the natural resources intensive demand paradigm.
Another final remark is the fact that renewable energy shifts the paradigm form the
conventional use of fossil fuels, which are limited in quantities, unevenly distributed, and
harmful to the environment, to the sustainable paradigm. The public debates concerning
sustainability argue about elements of economic security but also elements of ethics. As
stated by researchers in the field of sustainability, it is of great importance to introduce
ecological principles into economic affairs13 and to have in mind the equal distribution of
energy sources between generations. These two last elements shaped the sustainability
concept as we understand it today.14
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To sum up, energy poverty and unemployment rate are two of the most stringent concerns to
which we must find a proper answer which stands in the use of renewable energy. Otherwise,
they can evolve into risks multipliers, due to their interdependence, as showed above. With
the help of renewable energy sector, we can eradicate energy poverty and provide
employment. Although renewable energy is a large scale sector, we must always look inside
communities, where the two problems discussed in the paper affect the population, especially
the poor one. However, renewable energy is a source for employment in the developed
countries, as well. Together with significant investments, policy regulations, changes in
peoples’ lifestyle and mindset, we strongly consider the use of renewable energy a path to
shape socio-economic inclusiveness.
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Criza din Zona Euro, în
dezbatere. Note pe
marginea unei dezbateri de
specialitate
Conf.univ.dr. Liviu C.
ANDREI

1. Introducere: faptele
Împotriva mai vechilor previziuni pentru o criză restrânsă la
câteva ţări, faptele au fost altele, în cele din urmă (Wyplosz,
2011d p.7). Tabelul 1 arată nivelul absolut al datoriilor vechi,
acumulate în Zona Euro la nivelul anului 2010.
Tabelul 1 Datorii publice în 2010 (miliarde euro)

Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative,
Facultatea de Administraţie
Publică

Prezenta recenzie de eveniment
reprezintă traducerea şi sintezaordonarea punctelor de vedere ale unei
dezbateri găzduite de publicaţia
Departamentului „Politici Economice şi
Ştiinţifice” al Directoratului General
pentru Politici Interne al Parlamentului
European, dezbatere cu tematica
numărului de faţă al publicaţiei noastre,
respectiv „Criza din Zona Euro”. Ceea
ce am urmărit îndeosebi a fost redarea
unei explicaţii avizate şi complete atât a
evenimentelor, cât şi a înţelegerii lor în
interiorul Uniunii Europene.

© 2012 Centrul de Excelenţă Academică,
Bucureşti, România

National debts

As cumulated

Grecia

329

329

Irlanda

148

477

Portugalia

161

639

Spania

642

1281

Italia

1843

3123

Belgia

341

3464

Franţa

1591

5055

Austria

206

5261

Olanda

370

5631

Germania

2062

7693

Zona Euro

7844

Sursa: Wyplosz, 2011, p. 12

În realitate, Zona Euro e pe cale să “se topească”, dacă nu se
iau măsuri urgente. Unele probleme ale ei pot fi rezolvate prin
emisiunea de obligaţiuni europene (Eurobonds/(Collignon,
2011d, p. 19), după cum vom vedea pe parcursul lucrării de
faţă. În primăvara lui 2010, îngrijorările pentru soarta datoriilor
Greciei, apoi ale Irlandei şi Portugaliei conduceau la
îndepărtarea împrumutaţilor suverani de pieţele financiare.
UE, dar şi statele membre ofereau sprijin financiar acelor
state membre aflate în derivă financiară… mai întâi Greciei,
apoi Iralndei şi Portugaliei, cu condiţia însă ca acestea să
implementeze
programe
de
ajustare
monitorizate
îndeaproape… un element important al acestor programe
erau facilităţile financiare speciale (European Commission
2011, pp. 17-20). Patru instrumente în acest sens, iar
acestea vor fi descrise în detaliu în cele de mai jos: Banca
Centrală Europeană (BCE), Dispozitivul European de
Stabilitate Financiară (DESF), Mecanismul European de
Stabilitate Financiară (MESF), acesta urmând să devină
Mecanismul European de Stabilitate (MES).
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2. Natura crizei datoriilor europene
2.1. «Fundamentaliştii» şi «monetariştii»

Avem de a face cu două viziuni asupra crizei datoriilor europene (Collignon, 2011d, p. 24).
De o parte, «fundamentaliştii», după care această criză e cauzată de lipsa disciplinei
financiare şi împotriva principiilor unei «baze solide» deopotrivă pentru macrosistemul
economic şi pentru finanţele publice (Weidmann 2011). Guvernele ţărilor europene, în
special cele din zona sudică, sunt ştiunte a fi împrumutat în mod excesiv în trecut pentru ca
în prezent să fie depăşite de gestiunea unei astfel de situaţii. Tocmai de aceea, remediul
căutat constă în «reformele dureroase» şi consolidarea bugetului, cele două fapte capabile
să refacă încrederea faţă de statul resspectiv pe pieţele financiare (Issing 2009). Pactul de
Stabilitate şi Creştere a eşuat în prevenirea împrumuturilor excesive; se vede deja nevoia
înlocuirii acestuia cu alte reguli, iar acestea să nu scape din vedere nici excluderea unui stat
membru din Zona Euro. Mai jos, la paragraful 2.2, vom reveni şi la ceva din cauzele acestei
eşuări.
De cealaltă parte decât fundamentaliştii, “monetariştii” consideră că ceea ce s-a întâmplat în
criza europeană a datoriilorşi respectiv rămâne la originea acesteia este un “şoc al
lichidităţii”. Acesta începe cu căderea în valoarea fundamentală a titlului pe piaţa financiară.
Scade valoarea activelor şi, în continuare, a obligaţiunilor aferente – emise ulterior asupra lor
--, ceea ce inversează tendinţa în emisiunea celor din urmă – chiar dacă preponderent în
termeni relativi, vizavi de cererea corespunzătoare pe piaţă -- şi în volatilitatea lor, care,
astfel, cresc. Nu mai vrea nimeni o astfel de lichiditate, ceea ce duce la “uscarea” ei pe piaţă.
Orice cădere a preţului unui activ provoacă deteriorarea bilanţului unei bănci şi implicit
decapitalizarea acesteia (Chacko et al., 2011). Or, reacţia băncii va fi sigur una negativă.
Banca încearcă să îşi reducă datoriile (pasivele), îşi reduce şi creditarea (activele) –
activitatea ei de bază --, ceea ce îşi va vedea rezultatul în economia reală, unde revine
reducerea deopotrivă a investiţiilor şi a cererii, de care recesiunea nu rămâne departe –
garantarea depozitelor de către guvern, de cealaltă parte, rămâne departe de a frâna
această nouă tendinţă. Vedem aici un cerc vicios, mai bine zis o spirală descrescătoare a
fluxurilor care, odată cu recesiunea, întăreşte criza datoriilor. Această schiţă arată felul în
care un « şoc al lichidităţii » de dimensiuni locale poate provoca chiar o criză sistemică
globală de natură financiară, cel puţin din momentul în care au fost contaminate băncile, iar
integrarea economică recâştigată cândva se întoarce acum ca un factor agravant şi
primejdios.
Criza de lichiditate poate fi oprită, în viziunea monetariştilor, de către un împrumutător de
ultimă instanţă – acesta poate cumpăra (aduna şi îndepărta temporar de spaţiul pieţei)
excesul de ofertă al titlurilor ce şi-au pierdut lichiditatea, oprind astfel avalanşa de consecinţe
specifice crizei. Să menţionăm că excesul de ofertă – de care vorbim aici -- constă şi în titluri
(de datorie) “vechi” asupra cărora a intervenit aversiunea faţă de risc (a investitorilor) pe piaţa
secundară1, ca şi în titluri «noi», încă prezente pe piaţa primară2. Monetariştii cred că
primejdia crizei de lichiditate vine de la “căderea preţului activelor pe piaţa secundară”,
acesta având tangenţă cu situaţia balanţelor băncilor. Dimpotrivă, fundamentaliştii se
concentrau aici pe “reducerea excedentului de ofertă la titlurile noi” – vezi oprirea statelor
îndatorate de a continua să se împrumute.
Monetariştii văd remediul situaţiei în echilibrarea bugetelor pe termen mediu; aceasta reface
stabilitatea, dar mai este un aspect important în gândirea lor: tot atât cât criza pleca de la
şocul lichidităţii, consolidarea fiscală şi reducerea deficitelor rămân insuficiente, ci în
complementar intervenţia împrumutătorului de ultimă instanţă se dovedeşte decisivă
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împotriva «spiralei vicioase», descrise deja mai sus asupra economiei reale (Collignon,
2011d, p.25).
Observând conflictul ideologic fundamentalişti-monetarişti revedem, mai întâi, o dezbatere
din anii optzeci între “economişti” şi “monetarişti” asupra pre-condiţiilor uniunii monetare. Cei
dintâi, cu precădere în Germania, vorbeau de o convergenţă economică obligatoriu
prealabilă acestei uniuni, în vreme ce adversarii din urmă pretindeau că moneda va
endogeniza ea-singură acest proces. Conflictul avea să fie tranşat de Comitetul Delors prin
propunerea constituirii Băncii Centrale Europene (BCE), ca instituţie monetară centrală, şi
vizavi a binecunoscutelor de atunci “criterii de convergenţă”, care să materializeze
convergenţa în Regiune (Collignon and Schwarzer, 2003). Or, putem lua în considerare o
soluţie similară acum, în contextul crizei economico-financiare, între cele două ideologii
opuse, practic un compromis între: (i) consolidarea fiscală pe termen lung şi (ii) gestiunea
lichidităţii pe termen scurt (Collignon, 2011d, p.34).
Aceeaşi dezbaterea de astăzi, din Zona Euro, se vede şi ca un alt episod în conflictul din
teoria monedei între “orizontalişti” şi “verticalişti” (Moore, 1988). Primii pretind că oferta de
monedă ar fi (trebui să fie) perfect elastică – curbă perfect rectilinie şi orizontală pe un
sistem de axe rectangulare cu rata dobânzilor pe orizontală şi masa monetară (oferta de
monedă) pe verticală: aceeaşi ofertă de monedă indiferent de nivelul ratei dobânzilor. Cei din
urmă pretind că banca centrală e obligată să menţină mai degrabă masa monetară cvasiinvariabilă împotriva pericolului generării inflaţiei – o curbă perfect rectilinie şi verticală pe un
sistem de axe rectangulare cu masa monetară pe orizontală şi nivelul bazei monetare pe
verticală; aceeaşi masă monetară pentru oricare nivel al bazei monetare.
Ceea ce lipseşte ambelor teorii este transmisia între baza monetară şi masa monetară – cea
din urmă regăsită în agregatele monetare. Băncile centrale îşi folosesc propriul preţ al
lichidităţilor – în speţă, rata dobânzilor pe termen scurt – drept instrument de politică
monetară, ca atare au nevoie de elasticitatea perfectă a cererii pentru baza monetară la
acest nivel de preţ – altfel, acesta din urmă, în speţă rata dobânzilor nu este sustenabil(ă).
Totuşi, banii în sens larg (broad money/M3) – agregatul relevant determinării nivelului
preţului pentru bunuri şi servicii, deci şi a ratei (nivelului) inflaţiei – depinde de depozitele
bancare, iar acestea sunt datorii ale băncilor. Totuşi, de cealaltă parte, aceleaşi depozite sunt
creaţie a împrumuturilor bancare. În realitate, deci, cererea de împrumuturi este aceea care
“verticalizează” oferta de monedă la un nivel al echilibrului între preferinţa pentru lichiditate
(axa orizontală) şi rata dobânzilor (axa verticală).
Ceea ce ne interesează direct, în cazul nostru, este ca BCE să menţină capacitatea ratei
dobânzilor de a controla nivelul inflaţiei. Actuala criză poate admite şi chiar impune şi
instrumente « neortodoxe » de procurare a lichidităţii pe piaţa lichidităţilor pe termen scurt,
dar e nevoie pe termen lung şi de stabilitate a ofertei de obligaţiuni ale statelor membre, cu
diferenţiale între acestea din urmă.
Relaţia între moneda emisă de banca centrală (M1) şi moneda în sens larg (M3) e reflectată
de multiplicatorul monetar (M3/M1). Dacă banca centrală poate controla (M3) şi rata inflaţiei
prin variaţii ale bazei monetare, multiplicatorul este stabil. Dacă însă (M3) variază faţă de rata
dobânzilor şi de preferinţa pentru lichiditate, multiplicatorul resimte variaţia condiţiilor
economice. Căderile multiplicatorului indică creşterea preferinţei pentru lichiditate a
sistemului bancar, dimpotrivă, creşterile indică o ofertă generoasă de lichiditate.
De la criza “Mecanismului Cursurilor de Schimb” (MCS/ERM3), între anii 1993 şi 2005,
preferinţa pentru lichiditate tinde să crească. De la mijlocul anilor douămii şi până la criza din
2008 (Lehman Broth), băncile au dat mai puţină atenţie constrângerilor de lichiditate, în ciuda
rigidităţii BCE. După «episodul Lehman», lichiditatea era constrânsă cel mai puternic, dar,
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interesant, situaţia se ameliora uşor după înfiinţarea DESF. Este totuşi evident că crearea de
lichiditate în urma cumpărării obligaţiunilor nu pare încă să capete vreun efect inflaţionist
semnificativ (Collignon, 2011d, pp.35-36).
2.2. Ce fel de criză a datoriilor are de fapt Europa de astăzi ?

Conform Tabelului 2, de mai jos, în Zona Euro vorbim de o datorie de 8,1 trilioane euro, faţă
de care şi SUA, şi Japonia au fiecare în jur de 10 trilioane. Tot pentru Europa, datoria medie
per capita este şi mai mică decât în SUA şi Japonia (dacă excludem totuşi cazul deosebit al
Irlandei).
Raporturile comparative se schimbă totuşi în ce priveşte deficitele. Zona Euro a împrumutat,
în 2011, 437,7 miliarde euro, în vreme ce deficitul american corespunzător era dublu, iar cel
japonez era cam de două treimi din cel al Zonei Euro. Ar trebui deci ca datoria Zonei Euro să
fie mai sustenabilă decât cea americană pentru oricare nou împrumut contractat aici; ar
trebui să fie mai sustenabilă şi decât în Japonia, dacă privim la raportul îndatorării faţă de
PIB.
Greutatea specifică a îndatorării este şi inegal distribuită. În realitate, tocmai Germania este
cea mai îndatorată ţară din Europa, cu pondere de 24,1% în totalul datoriei Zonei, urmtă de
Italia (23,6%) şi Franţa (21,5%). In ce priveşte Grecia, datoria ei se ridică la 340 miliarde
euro, iar ponderea acesteia în totalul datoriilor Zonei este de numai 4,5%. Pe partea
împrumuturilor noi, Franţa este cea dintâi deţinătoare de datorii. Deficitul estimativ total al
anului 2011 se ridica la 126,8 miliarde, ceea ce se apropia de însumarea datoriilor Germaniei
şi Italiei. Grecia era aşteptată să contracteze noi împrumuturi la nivelul aproximativ de 16,8
miliarde, adică mult sub şocul datoriei vechi. Cam la fel pentru Italia, dar exemplele Spaniei,
Irlandei şi Portugaliei sunt diferite. Ieşind din Zona Euro, Marea Britanie împrumută mult mai
mult decât celelalte ţări membre Zonei, şi chiar decât Franţa (Collignon, 2011d, pp. 25-26).
Tabelul 2 Datoria publică şi deficitul public în ţările membre Zonei Euro
Datorie

Deficit

În 2011

În total
Zona
Euro

Per
capita

Datorie în
PIB

Schimbări în:

Mld. EUR

%

Mii EUR

2007

2011-2007

Schimbări
relative
2011-2007
în %

în 2011

În total Zona Euro

Mld. EUR

%

Euro area 12

8107.1

100.0

24.5

66.6

21.9

32.9

-427.7

100.0

Germania

1955.9

24.1

23.9

64.9

10.3

15.9

-69.6

16.3

Italia

1912.3

23.6

31.5

103.6

16.3

15.7

-68.4

16.0

Franţa

1746.7

21.5

26.8

63.8

26.0

40.8

-126.8

29.6

Spania

745.4

9.2

15.9

36.1

36.9

102.2

-68.4

16.0

Olanda

402.1

5.0

24.2

45.3

22.0

48.6

-23.5

5.5

Belgia

367.1

4.5

33.9

84.2

17.9

21.3

-16.8

3.9

Grecia

340.2

4.2

29.9

105.0

51.0

48.6

-16.8

3.9

Austria

209.4

2.6

24.9

59.3

14.0

23.6

-10.5

2.4

Irlanda

169.7

2.1

37.9

25.0

89.3

357.2

-16.3

3.8

Portugalia

152.6

1.9

14.3

62.7

29.7

47.4

-8.4

2.0

Finalnda

96.2

1.2

17.9

35.2

17.8

50.6

-3.0

0.7
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Slovacia

31.5

0.4

5.7

29.6

17.8

60.1

-3.7

0.9

Slovenia

16.6

0.2

8.2

23.4

24.2

103.4

-2.0

0.5

Cipru

11.9

0.1

14.7

58.3

10.1

17.3

-1.0

0.2

Malta

4.5

0.1

0.0

61.7

9.2

14.9

-0.2

0.0

Estonia

1.4

0.0

1.1

3.7

8.0

216.2

-0.3

0.1

Faţă de Zona Euro
Marea Britanie

Datorie per capita

Faţă de Zona Euro

Faţă de Zona Euro

Faţă de Zona Euro

1474.3

18.2

23.5

44.5

42.1

94.6

-152.5

35.6

Polonia

200.8

2.5

5.3

45.0

14.6

32.4

-22.8

5.3

Suedia

151.2

1.9

16.3

40.0

-2.5

-6.3

-0.4

0.1

Danemarca

115.4

1.4

20.9

27.3

21.9

80.2

-10.4

2.4

Ungaria

75.0

0.9

7.5

66.1

15.5

23.4

-4.4

1.0

Rep. Cehă

66.0

0.8

6.2

29.0

16.2

55.9

-7.0

1.6

Romania

42.2

0.5

2.0

12.6

21.5

170.6

-6.1

1.4

Lituania

12.0

0.1

3.7

16.9

31.4

185.8

-2.0

0.5

Letonia

9.7

0.1

4.4

9.0

47.6

528.9

-1.5

0.3

Bulgaria

7.6

0.1

1.0

17.2

3.6

20.9

-1.1

0.3

SUA

10764.9

132.8

62.4

39.7

39.7

63.6

-970.7

227.0

Japonia

10132.3

125.0

187.7

37.5

37.5

20.0

-291.7

68.2

(…)

Sursa: Ameco & BCE

Fireşte, datoria publică în Zona Euro exploda odată cu criza financiară globală, după
falimentul Lehman Brothers, în 2008. Înainte de această dată, ratele datoriei scădeau în
Spania, Irlanda şi Italia şi respectiv rămâneau stabile în Grecia; creşteau totuşi în Germania
şi Franţa, iar pentru Zona Euro în totalitate cel puţin scădea rata datoriei în PIB, deşi în
proporţii cvasi-nesemnificative. Rămâne discutabil dacă aceste scăderi erau prea reduse în
condiţiile “boom”-ului economic din deceniul anterior, primul deceniu de viaţă a Zonei. Cu
precădere obligaţiunile legate de (bazate pe titluri de) proprietate din Irlanda şi Spania,
probabil şi din Grecia, în perioada Jocurilor Olimpice, generau venituri nesustenabile şi nici
Franţa şi Germania, din păcate, nu au profitat de creşterea lor pozitivă pentru a-şi reduce o
astfel de datorie. Încă o dată, falimentul în acest sens al Pactului de Stabilitate şi
Creştere.Collignon (2003) arăta că o astfel de indisciplină financiară devenea inevitabilă întro « uniune monetară cu guverne autonome ». Au dreptate aici şi fundamentaliştii pentru
nevoia de întărire fiscală în Europa (Collignon, 2011d, pp.27-28).
Un alt factor major în criza europeană a datoriilor a fost şi recesiunea, scăderea dramatică a
ratelor creşterii economice la nivel global. Veniturile publice din Zona Euro erau afectate
aproape în acelaşi ritm cu PIB propriu, aferent – European Commission (2011) descoperă
aici un nivel cvasi-unitar al elasticităţii veniturilor publice în raport cu PIB în Zonă – în vreme
ce cheltuielile publice îşi continuau totuşi creşterea în ritm constant. Rezultatul era, odată cu
creşterea negativă, deteriorarea deficitului primar (raportul deficitului net la serviciul net al
datoriei), iar efectul “bulgărelui de zăpadă” rezulta din creşterea ratei dobânzilor peste aceea
a creşterii economice.
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Se face necesară, în astfel de împrejurări, consolidarea bugetară, aceasta însă ţinând seama
şi de limita după care şi o accelerare a reducerii deficitului se face contra-productivă.
Programele de austeritate drastică au eşuat în reducerea ratei datoriei publice, fiindcă au fost
concomitent blocaţi toţi factorii creşterii economice. Spre exemplu, economia Portugaliei se
contracta, iar cea a Irlandei reuşea să crească în exclusivitate pe seama exporturilor
industriei chimice către Germania. Grecia este şi ea exemplul falimentului austerităţii, unde
între 2009 şi 2011 PIB se contracta cu 10%, stocul de capital cu 30,3% şi capitalul tehnic cu
nu mai puţin de 50% ; la fel cererea internă cu 17,5%, şi singura contribuţie pozitivă revenea
pe parte exporturilor nete, dar şi aceasta în urma de fapt a reducerii importurilor. Au fost
tăiate salariile, dar şi ocuparea a scăzut. A crescut şomajul cu peste 50%. În astfel de
condiţii, îndatorarea nu avea decât să crească, aşa încât e de-a dreptul absurd să vorbească
cineva de finanţe publice re-întărite în Grecia, urmare programelor de austeritate (Tabelul 3).
Tabelul 3 Grecia: agregate macroeconomice
“schimbarea anuală, în %”
1992-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2009-2011

PIB

3.0

4.3

1.0

-2.0

-4.5

-3.5

1.1

-10.0

Consum privat

3.1

2.8

3.2

-2.2

-4.5

-6.4

-2.2

-13.1

Consum public

3.1

8.2

1.5

10.3

-6.5

-2.6

0.1

1.2

Formarea brută de capital

4.3

5.5

-7.5

-11.2

-16.5

-2.6

0.1

-30.3

/din care: echipamente

8.6

22.3

6.6

-11.8

-23.5

-16.0

-1.9

-51.3

Exporturi

6.3

5.8

4.0

-20.1

3.8

10.7

6.9

-5.6

Importuri

5.8

9.9

4.0

-18.6

-4.8

-8.4

-3.1

-31.8

/ cererii autohtone

3.4

4.6

1.0

-1.8

-7.7

-8.0

-1.8

-17.5

/mijloacelor materiale

-0.1

1.6

0.5

-2.3

0.9

-0.5

0.3

-1.9

/exporturilor nete

-0.4

-2.0

-0.5

2.0

2.3

5.0

2.6

9.3

Salarii (compensaţii per capita)

7.9

6.1

7.0

3.6

-3.5

-1.0

0.1

-0.9

Cost unitar al forţei de muncă

6.0

3.6

6.2

5.0

-1.1

-0.1

-0.9

3.8

Schimbări în gradul de ocupare

1.2

1.7

0.2

-0.7

-2.1

-2.6

0.1

-5.4

Rata şomajului

9.9

8.3

7.7

9.5

12.6

15.2

15.3

27.7

-1.1

5.3

16.5

13.4

10.0

5.8

Contribuţia la PIB a:

Schimbare în datorie

39.9

Sursa: European Commission 2011 & Collignon 2011d., pp.29

Efectul programului de ajustare din Grecia scoate la iveală o problemă destul de profundă
privind regulile fiscale în Europa. Pactul de Stabilitate şi Creştere stipulează concret că
aplicarea «instrumentelor corective» ale acestuia se suspendă odată ce economia se
contractă cu mai mult de 1,7%. Lipseşte însă identificarea criteriilor de «suspendare a
suspendării». Ar fi de interpretat numai revenirea la aceleaşi “instrumente”, odată ce
contractarea PIB s-a oprit şi respectiv economia a revenit la creştere. Dar este încă prea
devreme, odată ce bugetele se cer ajustate la nivelul unor producţii mai scăzute. O astfel de
ajustare timpurie va împiedica revenirea rapidă a producţiei la starea ei normală şi bună.
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Mai departe, reducerea investiţiilor şi şomajul adaugă alte frâne creşterii pe termene lungi.
Astfel, o mare parte a deficitului rezultă din golul de venit propriu şocului producţiei, astfel
ajustarea se cere uşurată în timp. O alternativă simplă a fost aceea a îngheţării cheltuielilor
nominale până la revenirea producţiei la nivelul dinainte de momentul şocului, astfel
permiţând endogenizarea ajustării deficitului în exact aceeaşi perioadă. Mai departe, odată
ce PIB îşi depăşeşete nivelul de dinaintea crizei, mecanismele preventive şi corective ale
PNTP4 revin în actualitate cu aceeaşi forţă (Collignon, 2011d, pp. 29).
Cu sau fără Pact (…) sau falimentul său, criza europeană a datoriilor prezintă tot aparenţele
unei crize a şocului de lichiditate care începea în Grecia şi se extindea în alte ţări europene
membre ale Zonei Euro. “Şocul” grecesc combina cauzele deteriorării de tip economic,
“post-Lehman”, cu pierderea încrederii în autorităţile acestei ţări când noul guvern,
Papandreu, dezvăluia că predecesorii săi raportaseră date false despre economia ţării la
capitolele deficite şi datorii. De îndată, investitorii renunţau la obligaţiunile greceşti, inclusiv la
cele legate şi de relaţia cu Germania (Figura 35). Un astfel de eveniment nefericit punea în
mişcare spirala descrescătoare a reducerii preţului activelor greceşti până la îngheţarea
pieţei specifice a datoriilor acestei ţări şi la extinderea acestei situaţii în alte ţări din Europa
de Sud. Nu mai era deloc surprinzător că agenţiile de rating urmau să depuncteze continuu
ţările membre Zonei Euro, iar probabilitatea contractării PIB în toată această zonă urma şi ea
să ameninţe sustenabilitatea datoriei publice(Collignon, 2011d, pp.29-30).Iar răspunsul
adecvat la această criză ar fi fost cumpărarea imediată, încă de la început, a datoriilor
greceşti, urmată de injecţia de lichidităţi într-o piaţă disfuncţională, ca singura eventualitate
care ar fi oprit spirala vicioasă, pomenită.
Conflictul de idei între « fundamentalişti » şi « monetarişti » revenea ca unul de rău augur,
împiedicând o acţiune rapidă în sensul arătat aici. Dimpotrivă, criza avea să fie adâncită de
declaraţiile politice contradictorii, aducătoare de incertitudine şi de creştere a volatilităţii
obligaţiunilor statelor sudice. Collignon, Esposito and Lierse (2011) mai arătau la vremea
respectivă cum comunicarea politică contribuia semnificativ la lărgirea fenomenului între
Grecia şi Germania. Pe termene scurte, ori de câte ori doamna Merkel dădea declaraţii
despre Grecia, obligaţiunile greceşti îşi creşteau randamentul. Pe termen lung, acelaşi lucru,
dublat de reducerea răspândirii (abundenţei) titlurilor. Rezulta, nu mai puţin, o adevărată
cacofonie care irita pieţele şi pe cetăţeni şi care de fapt ar fi cerut aici politici imediate şi forte.
Ineficienţa politică a fost una apreciabilă în termenii riscului şi costului creditelor (Figura 3).
Estimările autorilor (Collignon, Esposito and Lieerse, 2011) arată că « atitudinea necooperantă a doamnei Merkel, cel puţin la începutul crizei, avea să coste Grecia până la 170
milioane euro. Mai departe, socotind această atitudine reprezentativă sau cel puţin apropiată
cacofoniei inter-guvernamentale, costurile acesteia se extindeau în Sudul Europei (vezi
Grecia, Italia, Spania, Portugalia şi Irlanda) la 1,0 – 1,6 miliarde pentru fiecare intervenţie a
doamnei Merkel la adresa Greciei. Aceleaşi estimări (…) s-au fundemantat pe un număr de
aproximativ 70 asemenea decalaraţii-intervenţii, care generau costuri totalizate la aproape
100 miliarde euro6.
3. Reacţia Uniunii Europene (UE)
3.1. Dispozitivul şi mecanismul anti-criză

Collignon (2011d, pp. 22-24) enumeră aici : Mecanismul European de Stabilitate Financiară
(MESF), ulterior transformat în Mecanismul European de Stabilitate (MES) şi Dispozitivul
European de Stabilitate Financiară (DESF), înfiinţat concomitent cu MESF.
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3.1.1. Mecanismul European de Stabilitate Financiară (MESF) era înfiinţat prin
reglementarea Consiliului European nr. 407/210, din 11 mai, 2010, în baza legală a Tratatului
de la Maastricht (Tratatul Uniunii) din 1992. Comisia poate accesa împrumuturi pe piaţa
financiară, în numele Uniunii şi astfel cu garanţia bugetară implicită; Comisia poate astfel şi
împrumuta statelor membre fără costuri specifice pentru Uniune. „Garanţia bugetară
implicită” priveşte rambursarea obligaţiunilor în cazul insolvenţei împrumutatului (statului
membru) şi se ridică la 60 miliarde euro.
3.1.2. Dispozitivul European de Stabilitate Financiară (DESF) era înfiinţat în aceeaşi
şedinţă a Consiliului din mai, 2010, pentru a oferi împrumuturi statelor membre Zonei Euro
aflate în dificultate privind accesarea a astfel de împrumuturi pe piaţa financiară în vederea
recapitalizării băncilor pentru intervenţia pe piaţa secundară (Collignon, 2011d, p. 22)7. Rolul
DESF avea să crească pe măsura crizei datoriilor suverane, după care se înfiinţa şi MES.
Primele 110 miliarde euro pentru datoria Greciei nu erau finanţate de DESF, ci prin
împrumuturi bilaterale între statele membre (Wyplosz, 2011,p.10)
DESF este o societate anonimă, cu sediul în Luxemburg, care contractează împrumuturi pe
pieţele financiare pe garanţia statelor membre ale Zonei Euro, altele decât cele care primesc
ajutor din partea aceleiaşi organizaţii (garanţi retraşi). MESF era autorizat să împrumute 440
miliarde de euro în fonduri garantate de statele membre ale Zonei Euro, care se adăugau de
fapt la cei 60 miliarde euro de care MESF dispunea. Se adăuga o contribuţie a FMI de 250
miliarde euro ca « umbrelă de securitate » pentru statele membre Zonei Euro în dificultate.
Astfel, în mai 2010 se aduna un fond de 750 miliarde euro. In septembrie, 2010, următor,
DESF primea cel mai înalt rating posibil din partea celor trei agenţii: Standard & Poor’s,
Moody’s şi Fitch. O astfel de performanţă cerea totuşi o creditare angajată de 120%, garanţii
suplimentare şi rezerve adiţionale (DESF, « Newsletter » nr. 3, din 2011). Ajutorul pentru
Grecia era intermediat de MESF, iar nou înfiinţatul DESF revenea, ca prim stat membru al
Zonei în dificultate, Irlandei, cu 85 miliarde euro, mai târziu, în noiembrie 2010, după care
venea rândul Portugaliei, cu 78 miliarde euro (26 miliarde de la MESF, 1/3 din împrumut
DESF şi restul acoperit de FMI) în 7 aprilie, 2011. Toate aceste « pachete de salvare » erau
condiţionate de strategii de consolidare fiscală, asociate programelor de ajustare (Collignon,
2011d, p.22).
Prima formulă a DESF (DESF-1) era decisă în mai, 2010, şi pusă în practică în iunie
următor. După care se demonstra imediat, pentru obţinerea unui rating AAA la obligaţiunile
destinate finanţării DESF, nevoia unor garanţii băneşti care aveau să afecteze acestuia
capacitatea de a împrumuta, la rândul său. Astfel se cădea de acord în decembrie, 2010,
următor, la amendarea statutului iniţial al DESF în vederea creşterii garantării împrumuturilor
de la 440 miliarde euro, iniţial, la 780 miliarde euro – aceasta aducea însfârşit capacitatea
de garantare la cei 440 miliarde euro, ca plafon stabilit de la bun început.
Se stabilea o nouă structură a DESF, ce avea să fie semnată de statele membre în iulie, anul
următor, 2011, şi însfârşit ratificată de Slovacia, ca ultimul dintre cele 17 state membre ale
Zonei Euro, în 13 octombrie, 2011. O nouă versiune a DESF (DESF-2) trecea de la
credidtele angajate în proporţie de 120% – aceasta însemmnând supra-garanţie, rezerve
băneşti şi altele – la o supra-garantare uniformă (pură) de 165% (DESF Newsletter 2, din
2011). Această nouă structură de angajare a creditării asigura însfârşit ratingul triplu AAA,
prin care se garanta valoarea – «calitatea» – emisiilor sale pe pieţele financiare. Sub noua
structură, şi statele care se împrumutau nu mai erau obligate să îşi deducă din suma efectiv
împrumutată rezervele băneşti şi cele asociate acestora, ca pentru formula instituţională
dintâi (Collignon, 2011d, p.23).
Ca atare, DESF-2 aducea două noi elemente cheie, în structura sa: (1) reducerea ratei
dobânzilor, una în termeni practici (mai degrabă decât afişaţi), cuprinzând suma între
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costurile de finanţare şi cele operaţionale ; (2) extinderea scadenţei de la media curentă de 7
½ ani la o medie între 15 şi 30 ani. DESF nu numai că acordă acum împrumuturi statelor
membre, dar este şi autorizat să intervină pe pieţele financiare primare şi secundare.
Această din urmă competenţă cere totuşi prioritatea unor analize ale BCE care să concludă
asupra împrejurărilor speciale şi asupra riscurilor pentru stabilitatea financiară. DESF mai
poate ajuta astfel la recapitalizarea instituţiilor financiare dintr-o ţară prin împrumuturi
acordate guvernelor (DESF Newsletter 3, 2011). În realitate, însă, DESF înrăutăţea situaţia
în cel puţin trei feluri(Wyplosz, 2011, p. 12):
(i) După principiul că îndatorarea unei ţări ar reveni automat o problemă colectivă a celorlalte
ţări ale Uniunii – acest principiu chiar încălca prevederile articolelor 123 şi 125 ale Tratatului
Uniunii (Maastricht, 1992), care prevăd „clauza Non-Bailout”. Mesajul DESF era unul precum:
„nevoile financiare ale unei ţări sunt create de celelalte ţări”. Revine automat aici întrebarea:
„care e următoarea ţară în situaţia dată?” iar răspunsul nu ar crea probleme tocmai datorită
garanţiilor DESF.
(ii) DESF devine în fapt emitentul “Euro-Obligaţiunilor”. Întreaga Zonă Euro se împrumută
pentru a credita o ţară în dificultate, ceea ce înseamnă automat creşterea unor datorii publice
deja percepute pe piaţă ca “destul de mari” să mai poată fi onorate. A fost astfel ajutată
Grecia, dar restul de 16 ţări membre Zonei Euro se împrumutau în contul ei; venea rândul
Irlandei şi celelalte 15 state se împrumutau în acelaşi mod pentru ajutorarea ei; restul de 14
ţări se împrumutau în continuare pentru situaţia Portugaliei… Astfel, datorii tot mai mari sunt
asumate de un număr tot mai mic de ţări. Un fel de domino, în care fiecare ţară, când îi vine
rândul, cade în spinarea celor ce o urmează.
(iii) Vine rândul băncilor să treacă “sub lupa” marilor datorii suverane, de vreme ce pieţele se
întreabă de îndată: “cine deţine, de fapt, titlurile de datorie (obligaţiunile) în teritoriu şi în
regiune ?” Băncile se clatină, deci, şi acasă, şi în străinătate – ne putem gândi la exemplul
unor bănci franceze deţinând în portofoliu obligaţiuni suverane greceşti etc.
DESF nu ar putea deveni nici „un nou” FMI, de vreme ce nu face treaba celui din urmă –
acesta vine să rezolve probleme de balanţă externă şi curs de schimb şi nu are nevoie de
Zona Euro ca să funcţioneze de când o face(Wyplosz, 2011, pp. 12-17).
3.2. Mecanismul European de Stabilitate (MES)

În decembrie, 2010, Consiliul European accepta crearea unui mecanism anticriză permanent,
care avea să fie MES, şi de fapt acesta înlocuia MESF, ca organism inter-guvernamental şi
tot permanent. Obiectivul MES era procurarea de împrumuturi pentru statele membre ale
Zonei Euro întru refacerea capacităţii lor de intervenţie pe piaţa primară a datoriilor, fie şi în
condiţii excepţionale. Asistenţa financiară acordată Zonei Euro era una condiţionată,
incluzând aici şi intervenţia sectorului privat, în conformitate cu practicile FMI – de facto,
analiza de casă a consistenţei datoriei --,şi clauze privind acţiunile colective pentru toate
noile obligaţiuni ale statelor membre Zonei Euro după iunie, 2013, şi statutul creditorilor
preferaţi, acesta din urmă exclusiv pentru împrumuturile de la FMI (EFSF Newsletter,
Ianuarie, 2011).
Tratatul asupra MES îşi ave abaza legală în articolul 136 al Tratatului Uniunii (Maastricht,
1992) şi era semnat de cele 17 state membre ale Zonei Euro în iulie, 2011, pentru a intra în
vigoare în 2013, după care însă Consiliul European cerea grăbirea procesului pentru anul
2012.Urma să ia forma unei « Instituţii Financiare Internaţionale » supusă legii
luxemburgheze. Funcţia Instituţiei este aceea de a mobiliza fonduri şi procura asistenţă
financiară statelor membre Zonei aflate în condiţii critice şi sub programe stricte de ajustare.
Organismul suprem de decizie al MES este Consiliul (Board-ul) Guvernatorilor— format din
miniştrii de finanţe din Zona Euro, plus Comisarul european pe probleme economicoVolumul 1
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financiare, plus, în calitate de observator, preşedintele BCE. Deciziile acestui organism sunt
luate în unanimitate (mutual agreement) în ce priveşte acordarea asistenţei financiare,
termene, termeni şi condiţii şi capacitatea de împrumut a MES – celelalte decizii se iau cu
majoritate calificată (Collignon, 2011, pp. 23-24).
Astfel, MES urma să devină una dintre instituţiile financiare internaţionale cele mai mari şi
mai importante din lume, vezi capitalul subscris de 700 miliarde euro, iar capacitatea de
împrumut urmează să fie asigurată de « mix »-ul de capital plătit şi respectiv la îndemână.
Structura capitalului pleacă de la capitalul autorizat de 700 miliarde euro, din care 80 miliarde
capital plătit în 5 rate anuale egale; plus un capital « capabil » de 620 miliarde euro.
Capacitatea de împrumut urmează să fie formal revizuită pe o astfel de bază. MES va
împrumuta cu rate fixe sau variabile, iar sumele vor lua în calcul sustenabilitatea datoriei
ţărilor împrumutate; costul ridicat al împrumutului, însă, crează şi menţine riscul de piaţă, în
conformitate cu principiile FMI (European Commission 2011).
3.3. Dar şi Banca Centrală Europeană

Politici monetare “ne-ortodoxe”(Collignon, 2011d, pp.24) pare a deveni un fel de cuvânt de
ordine. De la căderea băncii Lehman Brothers şi declanşarea a ceea ce a fost de atunci
numit « criza financiară globală », BCE a încercat câteva măsuri aşazis « neortodoxe » de
politică monetară în scopul asigurării (i) unei lichidităţi suficiente sistemului bancar european
şi respectiv (ii) stabilităţii peţurilor – obiectivele de bază ale oricărei politici monetare. Erau
folosite două instrumente (ambele denumite « programme »), respectiv Programul
Cumpărării de Obligaţiuni Acoperite (PCOA) şi Programul Negocierii Titlurilor pe Piaţă
(PNTP). Primul program (instrument) era destinat procurării de fonduri de pe piaţă pentru
finanţarea băncilor, cu precădere a celor în dificultate (afectate de aceeaşi criză financiară).
Au fost întreprinse aici cumpărări de 60 miliarde şi programul s-a încheiat în iunie, 2010. În
urma întrunirii Consiliului European din mai, 2010, şi Consiliul Guvernatorilor BCE decidea în
10 mai, 2010, câteva măsuri vizavi de tensiunile severe din piaţa financiară. In mod deosebit,
se decidea aici gestionarea intervenţiei la nivelul pieţei din Zona Euro a titlurilor de datorie
atât pe partea publică, cât şi pe cea privată, unde să se asigure lichiditate segmentelor cu
disfuncţii – practic, se căuta restaurarea corespunzătoare a mecanismelor de transmisie a
politicii monetare către stabilizarea preţurilor pe termen mediu. Impactul acestui tip de
intervenţii era sterilizat prin alte operaţiuni specifice de reabsorbţie a lichidităţii injectate şi de
asigurare a neafectării efectelor politicii monetare.
La 8 august, 2011, BCE semnala că va include în propria politică monetară negocierea
obligaţiunilor Spaniei şi Italiei. Oficialii BCE spuneau atunci că “consideră fundamental ca
guvernele să fie gata de activarea DESF pe piaţa secundară, în baza analizelor BCE prin
care să fie identificate împrejurările excepţionale şi riscurile pentru stabilitatea financiară, şi
să acţioneze odată ce DESF devine operţional”8. Programul Negocierii Titlurilor pe Piaţă
(PNTP) şi DESF urmau să gestioneze moneda euro de-a lungul crizei aşa încât să fie
asigurate condiţiile pentru reforma fiscală.
Pe scurt, aceste instrumente politice sunt destinate confruntării cu simptomele de criză
severă, care şi surveneau după semnalarea crizei globale. Categoric, implementarea unei
politici apropriate depinde de înţelegerea corectă a acestei crize.
În context, BCE părea încă refractară la ideea “împrumutătorului de ultimă instanţă”, care ar fi
fost să devină la presiunea statelor membre, dar şi a organismelor între timp create de
Uniune, ca răspuns la criza europeană a datoriilor suverane. Accesul nelimitat la moneda
euro asigurat – pe care oricum BCE îl are -- cere însă disciplina financiar-fiscală a statelor
membre Zonei. Cere şi interesul real al instituţiei să finanţeze DESF, acesta în calitatea
împrumutătorului “de primă instanţă”. BCE urma astfel să aibă o atitudine contradictorie: mai
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întâi a refuzat procedura “bailout”, vizavi de ţările membre cu datorii suverane, apoi, din mai,
2010, însfârşit accepta rolul împrumutătorului “de ultimă instanţă” când şi DESF, la rândul lui,
se angaja într-o proprie schimbare semnificativă (Wyplosz, 2011, pp. 15-17).
A nu fi omis însă niciodată că BCE are drept prim obiectiv stabilitatea preţurilor şi menţioneză
expres nevoia de a-i fi mandatat acest obiectiv, cu alte cuvinte îşi doreşte independenţa
obligatoriu şi indisolubil necesară. Trebuie să controleze totalitatea instrumentelor politicii
monetare. Se fac necesare şi politicile aşazis “neortodoxe” tocmai în folosul funcţionării
corecte a instrumentelor “ortodoxe”, precum rata dobânzilor. Or, a fi cumpărat datoriile unor
state în vecinătatea falimentului revenea automat în partea pierderii mandatării stabilităţii
preţurilor – moneda emisă se aşeza pe o bază falsă, ce nu ar fi putut vreodată fi apelată sau
activată. BCE nu are altă şansă existenţială decât rezistenţa la presiunile de orice fel şi ale
oricărui stat membru de a achiziţiona, peste limite măcar, datoriile suverane, ca împrumutător
de ultimă instanţă(Collignon, 2011d, pp.35).
3.4. Abordarea UE a crizei datoriilor

În şedinţa Consiliului European (mai, 2010, de înfiinţare a MESF şi DESF) au prevalat
argumentele monetariştilor. Se recunoştea prevederea Tratatului Uniunii care permitea
procedura “bailout”, de cumpărare a datoriei unui stat membru.9 În aceste condiţii, DESF era
conceput să procure lichidităţi pentru statele membre care se vedeau îndepărtate de piaţa
financiară în condiţiile îndatorării. Atunci venea rândul BCE, în 10 mai pomenit deja, să pună
pe picioare PNTP pentru stabilizarea pieţei financiare secundare – dar era, din pcate, prea
puţin şi prea târziu. Contagiunea crizei financiare se întindea către ţări mari şi importante
precum Italia, Spania şi chiar Franţa, în anul următor, 2011, astfel încât procedura « bailout »
se dovedea insuficientă (Collignon, 2011d, pp. 24).
De aici, ajungem în iulie, 2011, în care întrunirea Consiliului decidea creşterea fondurilor de
la suma iniţială de 440 miliarde, la aceea de 780 miliarde euro. Dar şi aceasta se dovedea
insuficientă: Italia avea nevoie de o refinanţare de 350 miliarde euro în următorul an 2012, cu
mari riscuri de lichiditate de partea împrumutătorilor. Drept care Consiliul, din nou, în
octombrie următor cădea de acord la creşterea fondurilor la 1 trilion euro. Cu toate astea, la
mijlocul lunii următoare, noiembrie 2011, nu erau încă semne vizibile de revenire (Figura 410
şi Collignon 2011).
Una dintre cauzele acestui eşec este de găsit în lupta pentru putere dintre state, în paralel cu
conflictul de idei între fundamentalişti şi monetarişti. Fundamentaliştii, de căutat îndeosebi în
taberele germană, olandeză şi finlandeză, respectiv în economiile puternice ale Zonei, îşi
caută minimizarea contribuţiei la procedurile de tip “bailout”, care să nu apese excesiv pe
contribuabilii proprii, să îi expună la inconveniente şi riscuri financiare. Implicit, doresc acţiuni
corective în economie şi se opun intervenţionismului. Acestea ar suna a raţionalitate, numai
că efectul agregat conduce inevitabil la sărăcirea fondurilor “bailout”, singurele capabile să
oprească spirala vicioasă pe piaţa obligaţiunilor.
Este, apoi, şi o acţiune tipic colectivă, manifestată (tipic) atunci când decidenţii politici
individuali înclină să se manifeste ne-cooperant. Literatura economică opinează aici ca
pentru maximum de eficienţă delegarea deciziei către un decident unic – Zona Euro se vede
forţată să delege această decizie unui organism non-interguvernamental.
O componentă a ideologiei fundamentaliste este şi aşanumita “Implicare a Sectorului
Privat”(ISP). În speţă, în clipa în care guverenele statelor membre promiteau reuşita Greciei
în faţa crizei, de fapt băncile fuseseră deja “forţate să şteargă voluntar” ceva din datoriile
vechi ale statului elen. Or, iată-i cum “se împuşcau singuri în picior” literalmente: operatorii de
piaţă puteau acum prevedea repetarea acestui tip de acţiuni asupra datoriilor suverane din
Zonă; îşi descărcau portofoliile de astfel de titluri, astfel preţul obligaţiunilor se prăbuşea mai
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repede iar datoria publică europeană îşi pierdea piaţa.ISP reuşea astfel să închidă uşa
creşterii fondurilor DESF din motive de promisiuni ne-credibile ale guvernelor statelor
membre Euro. Titlurile de datorie suverană europeană sunt aruncate din portofolii, iar
această depreciere se transmite şi monedei euro, pe pieţele valutare – euro se deprecia cel
mai repede aici şi acum, în ciuda problemelor din SUA şi Japonia care presau şi ele în jos
dolarul şi yenul. Pe scurt, euro iese din funcţia de activ de rezervă, în portofoliile lumii,
datorită politicilor disfuncţionale ale statelor membre Zonei Euro(Collignon, 2011d, pp.32-33).
O măsură a deteriorării încrederii în euro e dată de gălăgia politicienilor care nu pot cădea de
acord asupra a ce e de făcut. Collignon (2011) întrebuinţează aici modelul numit GARCH-M11
(Figura 512) şi face să rezulte felul în care incertitudinea şi de-credibilizarea în faţa
investitorilor internaţionali creştea continuu şi exponenţial de la instalarea guvernului
Papandreu în Grecia. Mai mult, crearea DESF, în mai 2010, dacă reuşeşte ceva în
reasigurarea pieţelor, aceasta apare pe termene extrem de scurte. Restructurarea acestuia
în iulie, 2011, îşi vedea efectul încă diminuat, până aproape de zero, asupra Zonei Euro.
4. Ieşirea din criză
4.1. Mai întâi, tot în dezbatere

Cum ar arăta o astfel de ieşire din criză ? Mai întâi, eliminarea « zgomotului » din dezbaterea
politică asupra chestiunii.Ţinem seama că acest zgomot este alimentat în prezent de cearta
Germaniei şi Franţei cu BCE despre cine trebuie să cumpere (să îşi însuşească) datoria
suverană în impas : BCE sau DESF ? Guvernele, în partea lor, fug de expunerea la
« bailout », ca linie comună, pe fondul mult mai complex al conflictelor reale între strategiile
guvernamentale.Germania are cuvântul cel mai greu în partea fundamentaliştilor, în
consecinţă insistă pe disciplina fiscală, care să sugrume oferta suplimentară de titluri pentru
care investitorii financiari se arată atât de reticenţi pe piaţă. Interesul naţional al Germaniei
include chiar datoriile potenţiale ale DESF, în situaţii de « bailout » eşuat.
De cealaltă parte, însă, aceeaşi viziune de tip « interesul naţional » (tot al Germaniei,
evident) ignoră efectele colaterale (externalităţile) ale limitării fondurilor de intervenţie, o
alternativă care ar afecta realmente interesul naţional german de partea cealaltă, dar în sens
încă mai larg. Germania îşi poate permite poziţia fundamentalistă datorită unui avantaj
competitiv asupra vecinilor săi, iar deficitul public propriu se menţine astfel relativ
redus(Collignon, 2011d, pp. 34-35).13
Franţa, pe partea ei, cam pierdea din acelaşi tip de avantaje ca rezultat al politicilor
dezinflaţioniste – şi-a mascat timp de cinci ani această pierdere acumulând deficite excesive,
pentru care se împrumuta cam cât Germania şi Italia, luate împreună. Vecinătatea recesiunii
de acum, egal problema datoriei externe pentru Franţa; datoriile ei suverane revin pe cale să
fie depunctate de la AAA, astfel Franţa îşi cam vede topită capacitatea de a cumpăra datoriile
altor state membre Zonei Euro. Drept urmare, poziţia politică a francezilor se limpezeşte
către transferul procedurii « bailout » de la DESF la BCE (Collignon, 2011d, pp. 34-35).
Statelor membre împrumutătoare întâi prin DESF, apoi prin MES, le rămâne să ceară BCE
să se facă împrumutător de ultimă instanţă pentru obligaţiunile guvernamentale. Monetariştii
insistă că Europa ajunge deja într-o criză sistemică de lichiditate care se extinde puternic
către sud. Contagiunea dintre pieţe, în astfel de situaţie, poate fi oprită numai astfel – nu e
altă sursă de bani pentru rambursarea deţinătorilor acestor obligaţiuni (de Grawe, 2011) şi
niciun agent (privat) nu le mai doreşte. Exagerând, am ajunge însă acolo unde s-ar crede că
banca centrală, în general, poate emite oricâtă monedă (în speţă, datorii) doreşte.
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Fundamentaliştii critică dur astfel de idei, iar faptul s-a văzut bine în guvernul german şi la
Bundesbank. « Frica » fundamentaliştilor este una întemeiată, ca una a transformării în bani
(monetizării) a datoriei publice, aceea pentru stabilitatea preţurilor şi vizavi de hiperinflaţie
(Weidman, 2011). Vizavi, monetariştii replică că în ţările în care datoriile se pot transforma în
bani, după aceeaşi regulă “băncile centrale sunt capabile să împrumute şi statul, în aceleaşi
condiţii, pentru a-i evita şi acestuia falimentul”. Inflaţia de mai târziu poate fi preţul plătit
pentru salvarea acum a unui stat de la falimentul forţat direct de către piaţă(de Grawe,
2011b:32).
În controversa de faţă, ca şi în cea teoretică de ceva mai sus, se ridică întrebarea dacă BCE
poate interveni pe scară largă în cumpărarea de datorii suverane ale statelor membre din
Sud, fără riscul inflamării inflaţiei. Până în prezent, ea a lucrat astfel pe scară mai redusă: a
cumpărat sume mai mici de titluri guvernamentale şi insistă că şi-a îndeplinit mandatul
stabilităţii preţurilor pe termen mediu, ţinând masa monetară sub control odată cu
„sterilizarea” propriilor intervenţii. Dullien and Joebges (2011) găsesc că cumpărările de titluri
de datorie guvernamentale de către BCE sunt sterilizate în proporţie de 50%, iar sterilizarea
propriuzisă înseamnă nu altceva decât că Banca vinde alte active, la gradul obligaţiunilor
guvernamantale cumpărate, reuşind menţinerea masei monetare stabile. Ca atare, câtă
vreme BCE are (alte) active de vândut, altele decât obligaţiuni guvernamentale, riscul
lichidităţii excesive rămâne departe. Şi ca atare, nici operaţiiunile pe piaţa deschisă cu titluri
guvernamentale nu sunt automat inflaţioniste. Există numai limite ale acestei capacităţi de
cumpărare a obligaţiunilor, constrângerea anti-inflaţionistă regăsindu-se în bilanţul Băncii
centrale. Au dreptate din nou fundamentaliştii cum că e nevoie de atâta timp şi muncă pentru
a construi reputaţia unei Instituţii pe cât de uşor se poate pierde aceasta.
Următoarea întrebare este cât de mare este constrângerea BCE în ce priveşte cumpărarea
de obligaţiuni guvernamentale (?). Figura 714 arată bilanţurile BCE (practic ale Eursistemului) şi ale sistemului Rezervei Federale americane (Fed). Se observă imediat că
activele ambelor bănci centrale au crescut după falimentul Lehman. Iar aceasta a putut
rezulta din operaţiuni pe piaţa deschisă cu obligaţiuni de tezaur, în partea americană, în
vreme ce pe cestălalt mal al Atlanticului cumpărările de obligaţiuni guernamentale reveneau
numai după mai, 2010, şi se limitau la 200 miliarde euro, o valoare nesemnificativă faţă de
totalul bilanţului BCE de aproape 3 trilioane euro.
4.2. Programului Negocierii Titlurilor pe Piaţă (PNTP)

Impactul redus al Programului Negocierii Titlurilor pe Piaţă (PNTP) asupra economiei Zonei
Euro se verifică prin raportul valorilor sale la PIB. Tabelul 3 arată că înaintea falimentului
Lehman activele Eurosistemului erau duble decât în corespondentul american(Fed) al
acestuia ; urmare crizei, bilanţul Fed se tripla, în vreme ce în Europa creşterea
corespunzătoare era doar dublă. Datoriile publice deţinute de Fed se ridicau la 5,6% din PIB
înaintea crizei, iar actualmente acestea rămân la 17,7%. In contrast, datoriile publice ale BCE
în PIB corespunzător rămân şi azi la numai 2,5%. Mai reţinem rata datoriilor vechi în PIB în
Zona Euro la 84% şi, corespunzător în America la 92,8%.
După care, monetizarea datoriei publice se ridică la 2,9% în Europa şi respectiv la 19,1% în
America. Dacă astfel BCE ar cumpăra obligaţiuni guvernamentale până la a egala proporţia
corespunzătoare a Fed, ea ar adăuga o masă monetară de aproape 1.500 miliarde euro,
adică aproape o treime din propriul M1. Dar asta în condiţiile unei rezerve suficiente de
sterilizare şi control al bazei monetare. Cele 1.500 miliarde euro pot deveni “fitilul” de
intervenţie rezonabil pentru intervenţiile BCE pe piaţa obligaţiunilor (Collignon, 2011d, pp.
38).
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Tabelul 4 Dimensiunile Băncilor Centrale în PIB (%)
(A) Total active (% of GDP)
BCE

FED

Înainte de criză (iunie, 2007)

13.1

6.2

După criză (noiembrie, 2011)

26.1

19.4

(B) Banca centrală: datoria publică brută, reflectată în bilanţ, în % faţă de PIB
ECB*

FED*

Înainte de criză (iunie, 2007)

0.4

5.6

După criză (noiembrie, 2011)

2.5

17.7

Datoria monetizată, în total

2.9

19.1

84.1

92.8

Memo:
Datoria publică brută în 2010

*Datoria publică în proprietatea de băncile centrale din Zona Euro, plus PNTP
** Inclusiv datoriile agenţiilor federale.
Sursa: Bloomberg

Cu toate acestea, diferenţa este una calitativ importantă între cumpărările obligaţiunilor de
trezorerie americane şi aceea a titlurilor de datorie ale Greciei şi Italiei. Cele dintâi sunt lipsite
de riscuri, celelalte îndeajuns de încărcate de risc. Iar cumpărarea de titluri şi active încărcate
de risc este de principiu contrară practicilor băncii centrale, care este « bancă a băncilor ».
Aceasta livrează lichiditate sistemului bancar în schimbul unor contrapartide adecvate,
colaterale şi solide. O tradiţie lungă de circa trei sute de ani din activitatea de bancă centrală
a Bank of England revelează faptul că banca băncilor, care este banca centrală, îşi poate
face datoria ca împrumutător de ultimă instanţă numai cu (bazat pe) active de maximum de
calitate.
Altfel, băncile (comerciale) îşi vor muta activele la alte bănci, mai securizate, începând cu
cele străine, cu active şi bunăstare deţinute în monede forte.15 Pasivele băncilor centrale
moderne sunt legal întemeiate, iar preschimbarea lor poate deveni inelastică, dar astfel de
situaţii nu pot neapărat schimba opţiunea naturală a unor investitori anti-risc împotriva
titlurilor în criză de încredere. În plus, riscul deţinerii de active ce pot rămâne lipsite de
valoare de către chiar BCE îi reduce acesteia capacitatea de ajustare a a bazei monetare pe
calea vânzărilor de active pe piaţa deschisă sau, în alernativă, pe aceea a emisiunii de
Obligaţiuni de Sterilizare, după sugestia lui Dullien and Joebges (2011).
Este motivul pentru care BCE a insistat, de la bun început, că va împrumuta băncilor numai
contra « bunuri colaterale » ; cu toate acestea, sub presiunea pieţelor şi atitudinea
necooperantă a guvernelor statelor membre cumpărarea de obligaţiuni suverane riscante a
început deja. Instrumentul dintâi era procedura numită “repurchase agreement”/”repo”—
vânzarea de titluri împreună cu acordul vânzătorului să le re-cumpere la o dată ulterioară –
care permite, în principiu, controlul asupra bazei monetare.
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Contrar Sistemului Rezervei Federale, Banca Centrală Europeană a apelat mai puţin la
vânzări-cumpărări de titluri pe piaţa deschisă. Unul dintre motive poate fi acela că Fed are la
dispoziţie o piaţă profundă şi lichidă a obligaţiunilor de tezaur, în vreme ce BCE este lipsită
de o piaţă reală a euro-obligaţiunilor fără risc. Dacă se doreşte « fitilul » BCE de intervenţie
pe piaţa obligaţiunilor suverane, e nevoie mai întâi pentru Zona Euro de active « de
calitate », care să asigure « tăria » Zonei; abia după aceea este chemată abilitatea BCE de a
opera cu euro-obligaţiuni pe piaţă(Collignon, 2011d, pp. 39).
4.3. O propunere: Obligaţiunile “de Stabilitate”

În urma unor dezbateri prelungite asupra riscurilor şi beneficiilor euro-obligaţiunilor, European
Commission (2011b) scotea o publicaţie (broşură) “Verde” despre fezabilitatea emisiunii de
“Obligaţiuni de Stabilitate”. Printre altele:
1. substituţia completă a emisiunilor de obligaţiuni naţionale prin aceea de Obligaţiuni de
Stabilitate, cu un plus de garanţii, ceea ce va reveni statelor membre şi le va capacita pe
acestea la plată în întregime ;
2. substituţia parţială a emisiunilor de obligaţiuni naţionale, prin Obligaţiunile de Stabilitate,
cu alt plus de garanţii. Această parte se va adresa spre acoperire parţială altor nevoi
naţionale de finanţare, iar statele membre vor putea emite în continuare obligaţiiuni
proprii, totuşi în volum mai redus, în paralel cu emisiunea Obligaţiiunilor de Stabilitate.
Statul membru va trebui însă să îşi asume acţiuni de piaţă pe cont propriu şi va putea
beneficia de condiţii de piaţă şi de finanţare în conformitate cu calităţile proprii, individuale
şi speciale de creditare;
3. substituţia completă a emisiunilor de obligaţiuni naţionale prin aceea de Obligaţiuni de
Stabilitate, fără plus de garanţii (limitat la garanţiile generale ale celor din urmă). Este
categoria cea mai limitată dintre cele trei opţiuni, dar se va putea derula cel mai rapid, va
avea nevoie de garanţii suplimentare de felul «intensificării creditării colaterale» din
partea statelor membre. Procedura păstrează similarităţi cu emisiunile de obligaţiuni
DESF – deosebirea este că acestea din urmă rămân destinate statelor membre atinse de
criza datoriilor suverane, în vreme ce Obligaţiunile de Stabilitate pur şi simplu nu se vor
limita la această criză, sau la situaţii de criză, ci se vor adresa tuturor statelor membre, în
egală măsură, şi indiferent de împrejurări. Este astfel de aşteptat pentru Obligaţiiunile de
Stabilitate să eficientizeze şi să ridice gradul de integrare a pieţei financiare.
În viziunea Comisiei, avantajele acestui tip de obligaţiuni ar fi următoarele:
a) ar uşura situaţia actuală de criză a datoriilor suverane prin apropierea înte titlurile
abundente, volatile şi mai puţin căutate ale statelor membre îndatorate şi titlurile mai
puţin abundente şi mai căutate ale celorlalte state membre ;
b) ar întreprinde şi apropierea actualului sistem financiar de un viitor care îl aşteaptă cu
şocuri adverse, respectiv ar întări stabilitatea financiară ;
c) ar ameliora efectele politicilor monetare în Zona Euro;
d) ar promova eficienţa pieţei obligaţiunilor suverane ;
e) ar facilita investiţiile de portofoliu în moneda euro şi sprijini echilibrul sistemului financiar
global.
Rămân totuşi şi câteva întrebări şi îndoieli deschise încă. Întâi, obligaţiunile europene vor
necesita, fără doar şi poate, proceduri de supraveghere fiscală şi de coordonare a politicilor
mult mai straşnice decât mai este cazul încă al Pactului de Stabilitate şi Creştere.
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În al doilea rand, criza a demonstrat deja insuficienţa vechilor aranjamente, în vreme ce deja
pomenitul mai sus Art. 125(1) al Tratatului Uniunii (Maästricht 1992) ar fi deja încălcat de o
astfel de procedură (vezi opţiunile 1. şi 2.).
În al treilea rând, însăşi Comisia pomeneşte că: « Obligaţiunile de Stabilitate vor fi concepute
şi emise astfel încât investitorii să le găsească drept o categorie de active de mare siguranţă.
Obligaţiunile de Stabilitate vor necesita o calitate înaltă a creditării şi acceptarea de către
investitori şi state membre cu rating-ul cel mai înalt »16. Nu încape îndoială nici vizavi de
pasul înainte corespunzător în guvernarea şi în politica fiscală europeană. Ar putea fi o
importantă contribuţie pe partea Obligaţiunilor de Stabilitate la refacerea încrederii pieţei
financiare, una care, în ciuda sprijinului declarat al Uniunii întru supravieţuirea ei, pare să se
dezintegreze astăzi rapid.
Problema dintâi a acestei proceduri propuse este aceea că nu tot atât de rapid poate fi
aşteptată să se întemeieze şi să prindă contur. Să ne gândim numai la cât de greu poate fi
schimbată litera Tratatelor, chiar dacă am crede în schimbarea în bine a sentimentelor
cancelarului german de astăzi. Ar fi nevoie de o tranziţie rapidă la un astfel de scenariu
(Collignon, 2011d, pp. 40-41).
Din nou despre opţiunile 1. şi 2., expuse mai sus, acestea revin drept cea mai competitivă
formulă cu o piaţă financiară integrată, în jurul unei monede cu potenţialul celui de al doilea
mijloc de rezervă global. In termenii actualei crize, statele membre cu supra-emisiune de
obligaţiuni şi risc înalt vor putea primi sprijinul celorlalte state membre, cu titluri căutate pe
piaţă. In opţiunea 2., Comisia face referire la ideea Delpla and von Weizsacker (2010) pentru
obligaţiuni albastre şi roşii, reflectând transferul către Uniune a până la 60% din PIB naţional
– e drept că restul până la 100%, care înseamnmă încă o datorie suverană rămasă sub
incidenţa actualei crize, este încă important, iar criza astfel nu se stinge. In alternativă, poate
fi imaginată o « unionizare completă » a vechilor datorii, care va lăsa mult mai puţină datorie
pe afară.
Dintr-un punct de vedere practic, abia opţiunea 3. de mai sus apare drept una realistă pe
termen scurt, respectiv repede de implementat. Rămâne însă limita capacităţii ei de
confruntare cu amploarea crizei actuale, aşa cum şi Commission (2011:18) o recunoaşte :
« În absenţa intensificării creditării, calitatea creditului Obligaţiunilor de Stabilitate, cu
garanţiile sale, se va apropia cel mult de media acesteia din Zona Euro. Ceea ce ar putea
rămâne tot în afara opţiunii investitorilor, de o parte, de cealaltă ar putea chiar fi influenţată
de calitatea scăzută a creditului din ţările membre defavorizate în acest sens. Avantajele
Obligaţiunilor de Stabilitate s-ar vedea serios subminate, vezi calitatea mai sus arătată în ce
priveşte confruntarea cu situaţii de stres financiar ».
Intensificarea creditului, dimpotriă, reuşeşte să refacă prioritatea serviciului datoriei la
Obligaţiunile de Stabilitate. Problema apare însă chiar în condiţii normale (non-criză): costul
total al creditului poate rămâne constant sau chiar cădea, în vreme ce costul marginal
corespunzător poate creşte. In traducere directă, poate deveni încă mai dificil pentru statele
membre din Sud să îşi menţină sustenabilitatea propriei datorii.
S-ar putea însă face apel la o altă modalitate de intensificare a creditului de natură să elimine
aceste dificultăţi ale tranziţiei rapide către Obligaţiunile de Stabilitate în procedură completă.
E vorba de « unionizarea » unei părţi mai importante a datoriei publice vechi în actualitate
prin emisiunea acestui tip de Obligaţiuni ca active «de susţinere ».17
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Contextul propunerii de mai sus este cel care ar permite DESF să funcţioneze ca un oficiu
central de gestiune a datoriilor publice, cu pasive întemeiate pe un portofoliu de obligaţiuni
naţionale, achiziţionate în nume propriu pe piaţa secundară. Sugeram în propunerea
precedentă că acest portofoliu ar trebui să tindă către similaritatea cu structura pasivelor
BCE – de aceasta cred că nu ar mai fi nevoie în actuala etapă de gestiune a crizei, deşi ar
putea rămâne o ţintă pe termen prelungit. Oricum, rămâne importantă calitatea activelor de
sprijin al obligaţiunilor la nivelul ratingului de nivel AAA. De aceea, DESF va trebui să
achiziţioneze în mare măsură obligaţiuni germane, olandeze şi franceze, împreună cu cele
greceşti, portugheze, irlandeze şi italiene. Revenim astfel la Tabelul 2, cu proporţiile
datoriilor vechi acumulate în Europa.
Să zicem astfel că am vrea să preschimbăm în Obligaţiuni de Stabilitate 60% din datoria
veche a Greciei : asta va însemna 2,8% din capitalul în acţiuni al BCE, un total de 7.177
miliarde euro în Obligaţiuni de Stabilitate, iar gradul de « unionizare » în totalul datoriilor
publice vechi în Zona Euro va fi de 88,5%. Pentru exemplul Italiei, o mai mare pondere în
acţiunile BCE va conduce la un grad mai redus de « unionizare » a datoriei suverane, adică
78,2% şi la un portofoliu de Obligaţiuni de Stabilitate adus la 6.343 miliarde euro18 (Collignon,
2011d, pp. 42).
Acest aranjament tranzitoriu al Obligaţiunilor de Stabilitate, emise de DESF, va putea crea
rapid o piaţă europeană de profunzime, iar aceasta fără a impune costuri adiţionale statelor
membre cu stoc redus de obligaţiuni. Alt avantaj ar fi acela că combinarea
obligaţiunilorabundente cu cele căutate într-un portofoliu negociabil prin şi de către
Obligaţiunile de Stabilitate va face să rezulte un nivel de calitate a investiţiilor chiar fără
obligaţii suplimentare din partea statelor membre, astfel fără creşterea presiunii fiscale în
Nordul Europei.
În final, şi BCE ar putea achiziţiona deschis astfel de Obligaţiuni de la bănci şi/sau le-ar putea
folosi drept “colaterale” în operaţiuni de politică monetară – re-cumpărarea creditului – fără
ca DESF să aibă aici nevoie de licenţă bancară. Dacă astfel BCE cumpără Obligaţiuni de
Stabilitate în valoare de 1.500 miliarde euro, 5.000 miliarde euro rămân în mâinile
investitorilor privaţi, care, acum, şi-au regăsit încrederea în obligaţiunile de tip european.
BCE, în concluzie, are la îndemână o putere consistentă, dar desigur limitată, în stabilizarea
pieţelor financiare, dar are nevoie încă de piaţa euro-obligaţiunilor ca să poată intervene
(Collignon, 2011d, p.43).
5. Concluzie
Moneda euro rămâne sub o ameninţare existenţială, dar mai rămân câteva (puţine) opţiuni
de salvare a ei. Panica pe pieţele financiare ameninţă un proces de integrare europeană de
50 ani, cel puţin dacă guvernele nu acţionează către crearea rapidă a Obligaţiunilor de
Stabilitate (Collignon, 2011d, pp. 43).
*
*

*

Am aproape un regret că contribuţiile autorilor citaţi mai sus nu se prea mai referă direct la
integrarea de tip european. Par a fi şi uitat-o ( !?). Dar să fiu bine înţeles : nu e vorba a reveni
aici de partea integrării – de la Bela Balassa şi Jacob Viner19 până astăzi, la autori ca Loukas
Tsoukalis, Jaques Pelkmans, Alan Meyhew şi câţi alţii… ! –, ca o adevărată ideologie. Nu
suntem «de partea» integrării, ci în realitatea ei «de 50 de ani» (mi-e proaspăt în memorie
oftatul lui Collignon în «Concluziile» sale). Ar fi realmente o falsă abordare aceea după care
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fie am spune, de pildă, că nu trebuia să trecem la Euro cu exact un deceniu în urmă, fie am
desprinde că poate criza nu ar fi fost aceeaşi fără o reală integrare a economiilor, băncilor şi
finanţelor din «Uniunea Economică şi Monetară» – cum înţelegem să numim Zona Euro
astăzi în chiar termenii lui Balassa, altădată.
Lucrurile ar fi de înţeles într-un alt context. Mai întâi, dacă criza datoriilor din Zona Euro
apare azi, când operăm cu moneda unică, o alta ar fi putut să o preceadă în vremea
Sistemului Monetar European (SME, 1979-1999) şi ECU în modul cel mai asemănător cu
dezastrul trăit de Acordul de la Bretton Woods (SUA, 1944-1971), cu sistemul său monetar
cu aspiraţii mondialiste. Or, trecerea la moneda unică a ajutat la «ocolirea» de către europeni
a unui obstacol perfect insurmontabil ; a fost filozofia de tip : «mai bine problemele
neaşteptate ale aventurării în moneda unică, decât siguranţa colapsului unui anume tip de
sistem monetar inter-naţiuni», bazat pe o monedă naţională unică. Iar această monedăancoră ar fi aparţinut… tot Germaniei, şi e chiar un paradox acela după care această ţară
revine ca leader-ul de altădată după atâta amar de ani de integrare, când altcineva ar fi fost
aşteptat să vorbească.
Or, problemele monedei unice ar fi fost de aşteptat şi, nu mai puţin în formele revelate deja în
actualitate, şi să explicăm prin numai două aspecte, la care am să mă şi opresc :
(I) Nu era nevoie de criză pentru a fi acceptat ideea că moneda unică revine să accentueze
diferenţierile de dezvoltare economică şi bunăstare dintre naţiunile membre Zonei –
Germania recunoaşte implicit, prin gesturile liderilor săi, că în special ea a cauzat decalajele
proprii, cu precădere faţă de Grecia. Moneda unică nu desăvârşea integrarea, dar făcea
exact ce era aşteptată să facă : impulsiona piaţa unică şi concurenţa, favoriza
competitivitatea până la nivelul naţiunii economice.
(II) Amintesc ce am spus şi scris şi altădată. Primul demers monetar al Uniunii de astăzi
revenea în 1971, îndată după căderea Sistemului monetar de la Bretton Woods şi implicit a
dolarului în flotare ucigătoare – era destul de târziu faţă de « momentul Balassa » (1961), în
care acesta previziona uniunea economică şi monetară, dar era încă mult prea devreme faţă
de « Demersul Euro », derulat între 1999 şi 2002. Să reţinem însă că SME (1979) însemna
legătura îndeajuns de puternică între monedele din zonă – însoţită de ceva cedare de
suveranitate monetară –, dar Euro (1999) era mult mai mult de atât. El punea pentru prima
dată o problemă de felul « a cui e moneda unică ?», în sensul că separarea de gestiune între
naţional şi unional nu mai era doar o poveste supărătoare cu «apatrizii» lui De Gaule. Era o
realitate care se cerea aprofundată mai din timp, în special în sensul că, astăzi, Uniunea este
o entitate chemată să aibă un cuvânt de spus atât în lume, cât mai ales «la ea acasă», în
familia statelor membre – dacă nu ar sau (dacă) nu va fi aşa, ne vom întoarce şi găsi anii în
care hotăram că e mai bine cu programe de integrare, în Europa, decât cu… Doamne
fereşte ! Azi ne certăm cum că «plata consumaţiei» să o facă statele membre sau Uniunea,
or, ar fi ridicol dacă nu ar fi şi trist, şi înspăimântător.
Pentru unii, însă, era previzibil, dar tot atât era şi ESTE de asumat.
Note:
1

Respectiv bursele de valori.

2

Titluri emise (puse în vânzare/circulaţie) în cadru special organizat şi cu sprijinul-garanţia unor
organisme specializate în acest sens.
3

“Exchange Rate Mechanism” (ERM) engl.

4

Vezi „Programul de Negociere a Titlurilor pe Piaţă” (PNTP), abordat în detaliu mai jos, în special în
paragrafele 3.3 şi 4.2.
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5

“Economic and Monetary Affairs.” European Parliament. Directorate-General for Internal Policies.
Policy Dept. Economic and Scientific Policy A. December 2011. p. 30
6

Notă de subsol în textul original.

7

http:/www.efsf.europa.eu/attachments/efsf_guideline_on_interventions-in_the_secondary_market.pdf

8

http:/www.ecb.int/press/pr/date/2011/html/pr110807.en.html

9

Este drept că şi această permisivitate vine în contradicţie cu un alt articol al Tratatului, 125(1), articol
care interzicea pur şi simplu îndatorarea : “Uniunea nu va putea fi ţinută sau obligată la plata datoriei
vreunei alte autorităţi publice guvernamentale, regionale, locale sau oricărui alt fel de autoritate în
perimetrul statelor membre…” Aceasta înseamnă deci că astfel de obligaţii se transferă mai degrabă
între state: «datoria unei ţări devine datoria altei ţări». Dimpotrivă, un împrumut acordat măreşte
datoriile împrumutatului, dar nu numai, el crează concomitent active de valoare corespunzătoare.
Tratatul – pe bună dreptate sau nu – interzice pe fond «federalizarea» datoriilor “asumate” de statele
membre în scopul îndepărtării instabilităţilor pe piaţa financiară. Dar ceea ce nu poate opri sau
interzice Tratatul este împrumutul între statele membre.

10

“Economic and Monetary Affairs” European Parliament. Directorate-General for Internal Policies.
Policy Dept. Economic and Scientific Policy A. December 2011. p. 32.
11

Modelul estimează media unor serii de timp ca funcţie a numitei “variaţii condiţionale”.

12

“Economic and Monetary Affairs” European Parliament. Directorate-General for Internal Policies.
Policy Dept. Economic and Scientific Policy A. December 2011. p.33.
13

Autorii menţionează legea germană a bugetului pentru 2012, votată în Bundestag în noiembrie,
2011,după care şi decidenţii politici germani par să întâmpine dificultăţi pentru consolidarea fiscală,
pe vreme de criză, similare colegilor lor din alte ţări.

14

“Economic and Monetary Affairs” European Parliament. Directorate-General for Internal Policies.
Policy Dept. Economic and Scientific Policy A. December 2011. p. 37.
15

Acesta ar fi şi motivul pentru care băncile centrale ale economiilor emergente îşi menţin o mare
parte din active în monede străine. Nu aceasta ar fi însă perspectiva de dorit pentru BCE.
16

Vezi: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/820

17

Autorul revine cu o propunere mai veche, inspirată din viaţa ECU, precursorul EURO de astăzi
(Collignon, 2011b and 2011c).
18

Acest set de rezultate se calculează astfel: gradul de unionizare este x/d, în cre d este cifra datoriei
vechi acumulate în întreaga Zonă Euro, x este 60% din datoria statului membru, împărţit la partea în
capitalul BCE.
19

Îşi aduce, de pildă, cineva aminte de originea românească a acestui autor născut, crescut şi cu o
carieră frumoasă de profesor universitar în Canada ?
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