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Cuvînt înainte
George Soros este un personaj aparte nu numai în lumea afacerilor. Printre filantropi[ti,
el se distinge prin fervoarea cu care propag\ ideile societ\]ii deschise, ale democra]iei.
Dar Soros face acest lucru nu numai prin activitatea funda]iilor pe care le finan]eaz\; el
scrie, [i o face stîrnind reac]ii puternice. Stilul s\u este simplu, clar [i concis, exprimînd
gîndurile unui om adînc preocupat de soarta semenilor s\i de pretutindeni. Soros se
raporteaz\ direct la Karl Popper prin conceptul de societate deschis\. În acela[i timp,
viziunea sa despre societate [i economie are, în opinia mea, filia]ie cu scrierile lui Karl
Polanyi1.
Cu activitatea lui George Soros m-am întîlnit în deceniul trecut urm\rind implicarea
funda]iilor sale (Open Society Foundations) în tranzi]ia postcomunist\. Dar el mi-a atras
aten]ia mai ales cu ocazia reuniunii anuale a FMI [i a B\ncii Mondiale din toamna lui
1997, în Hong Kong. Tocmai izbucnize criza asiatic\; ringgit-ul thailandez se pr\bu[ise
[i efectul de domino începuse s\ fac\ ravagii. Premierul Malaieziei, Mahathir bin
Mohamad, atacase virulent speculatorii de pe pie]ele financiare (men]ionînd expres
numele lui Soros) [i anun]ase m\suri de control al mi[c\rilor de capital. Diatriba lui
Mahathir era relatat\ pe larg în Wall Street Journal [i în alte ziare de circula]ie
interna]ional\. Aflat la acea reuniune, am fost curios s\ aud ce are de spus Soros, mai
ales c\ el urma s\ participe la o dezbatere privind func]ionarea sistemului financiar
interna]ional. Spre surprinderea multora din sal\, Soros a procedat la o analiz\ foarte
critic\ a sistemului financiar interna]ional. El s-a referit la instabilitatea funciar\ a
pie]elor financiare, la nevoia de a asigura protec]ie pentru cei lovi]i de crize, pledoaria
sa fiind pentru reformarea sistemului [i în favoarea unor aranjamente de tipul statului
asisten]ial (welfare state) la nivel global. Suna foarte mult cu ceea ce sus]inea Karl
Deutsch prin anii 70, un fel de keynesism la nivel interna]ional. Auzindu-l, nu m-am
putut st\pîni s\ fac o paralel\ cu mesajul lui Mahathir, deoarece cei doi, în mod
paradoxal, se întîlneau în deslu[irea unor vicii ale func]ion\rii pie]elor de capital. Am
fost izbit de curioasa empatie intelectual\, evident neinten]ionat\, între cei doi2 care,
formal, p\reau vr\jma[i.
De ce am pornit aceste rînduri cu problematica finan]elor interna]ionale? Cum
explic\ Soros, ceea ce numim globalizare  ca fenomen relevant prin implica]ii sociale
1.
2.

Cunoscut sociolog [i antropolog, care a teoretizat ascensiunea pie]ei ca medium de interac]iune între oameni [i organiza]ii în lucrarea The Great Transformation (Marea Transformare),
lucrare ap\rut\ în 1944.
M\ refer exclusiv la analiza celor doi privind func]ionarea pie]elor financiare interna]ionale.
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[i economice  prive[te mai cu seam\ liberalizarea pie]elor financiare [i a comer]ului din
ultimele dou\ decenii pe fondul unui spirit al timpului, al ideologiei numite fundamentalism de pia]\ (market fundamentalism). Potrivit acestei optici doctrinare, pia]a ar fi
capabil\ s\ livreze atît bunurile private, cît [i pe cele publice de care avem nevoie; ceea
ce este fals în privin]a multor bunuri publice cum ar fi educa]ia (prin asigurarea de [anse
egale), un minimum necesar de asisten]\ medical\, infrastructura (drumuri, poduri etc.),
siguran]a cet\]enilor (prin poli]ie [i alte servicii de ordine public\), securitatea na]ional\,
protec]ia mediului înconjur\tor etc. Între bunurile publice trebuie introdus\ [i evitarea de
echilibre precare/nefavorabile, cu subutilizarea masiv\ de for]\ de munc\ ([omaj). A[
ad\uga c\ apare, la unii dintre cei care examineaz\ globalizarea, un determinism tehnologic mecanist, care subestimeaz\ rolul institu]iilor [i al m\surilor de politic\ economic\,
policy. În aceast\ privin]\, Soros accentueaz\ c\ starea actual\ din rela]iile financiare se
cuvine a fi pus\ în rela]ie cu deciziile ini]iate în timpul administra]iilor Reagan [i Thatcher
în SUA [i, respectiv, Marea Britanie, de dereglementare (liberalizare) a pie]elor.
Ironia face ca, la reuniunea din Hong Kong, Directorul General de atunci al Fondului
Monetar Interna]ional (FMI), Michel Camdessus, s\ vin\ cu un set de noi propuneri ale
organiza]iei pe care o conducea, de deschidere a contului de capital în ]\rile emergente
(emerging markets). A fost un moment ce a dovedit c\ FMI era în contratimp cu
derularea evenimentelor. Mai ales c\ m\surile adoptate de Malaiezia au fost, în bun\
m\sur\, validate în timp [i, azi, FMI este mult mai reticent în a recomanda liberalizarea
contului de capital în lipsa existen]ei unor condi]ii favorabile. Merit\ s\ men]ionez, în
acest context, c\ reprezentantul de atunci al FMI la Bucure[ti, Joshua Green, îmi ceruse
opinia privind deschiderea contului de capital în Rom^nia, r\spunsul meu fiind c\ o
astfel de m\sur\ ar fi fost foarte riscant\ [i neîn]eleapt\. {i m\ bucur c\ BNR nu s-a prins
în acel vîrtej, în acei ani, evitîndu-se o posibil\ aventur\ foarte periculoas\.
FMI are p\r]ile sale bune [i nu tocmai cum spune, cu mali]iozitate, Joseph Stiglitz
într-o carte recent\ (de altfel, foarte incitant\)3, posed\ numero[i func]ionari excep]ionali ca preg\tire profesional\. Dar Fondul a fost, adesea, dep\[it de magnitudinea
problemelor, dovedind iner]ie organiza]ional\ (intelectual\), a comis erori (unele evitabile), la care se poate ad\uga o politizare excesiv\ a procesului decizional 4. Aceast\
politizare exprim\ configura]ia intereselor [i balan]a puterii în\untrul grupului ]\rilor
donatoare  între care SUA dominau de departe  [i între acestea din urm\ [i ]\rile care,
în mod tradi]ional, solicit\ asisten]\.
Ce poate frapa este atitudinea lui George Soros fa]\ de func]ionarea capitalismului
global, fa]\ de pie]ele financiare, în circumstan]ele în care el a f\cut mult mai mul]i
bani decît a pierdut5 de pe urma specula]iilor financiare; ar fi ca [i cum Soros [i-ar dori
dispari]ia g\inii care-i face ou\ de aur6. La aceast\ întrebare a[ r\spunde astfel: Soros
3.
4.
5.

6.

Joseph Stiglitz, Globalisation and Its Discontents, Norton, New York, 2002.
Pentru o ilustrare a pa[ilor gre[i]i comi[i de FMI în tratarea crizei din Asia de Sud-Est, a se
vedea excelenta descriere întreprins\ de Paul Blustein în The Chastening, PublicAffairs, New
York, 2001.
George Soros este demonizat de unii pentru presupusa sa participare prin specula]ii financiare
la perturbarea Mecanismului Cursurilor de Schimb (ERM) în anii 92-93, în Europa. Atunci
lira italian\, cea britanic\, escudo-ul portughez [i drahma au ie[it din acest mecanism,
nerezistînd specula]iilor valutare. ERM este precursorul Uniunii Monetare europene.
Emisiunea Strange New World, a BBC World Service, din 10 august a.c., îl prezenta pe
George Soros ca dorind s\ reformeze chiar sistemul ce l-a f\cut miliardar.
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este îngrijorat de mersul pie]elor de capital din ultimele decenii (de dimensiunea neagr\
a globaliz\rii), care ne poate îndrepta într-o direc]ie mai mult decît gre[it\, cu consecin]e
incalculabile. Este probabil s\ se combine aici pragmatism, luciditate [i propensiuni de
filosofie politic\ [i economic\; Soros poate fi u[or încadrat între keynesi[ti. Nu întîmpl\tor, cartea sa face referiri repetate la problematica s\r\ciei în lume, la responsabilitatea
principalilor actori în economia mondial\ (în special SUA), la construc]ia asimetric\
prin efecte a sistemului economic interna]ional, la momentul 11 septembrie 2001, care
deschide o epoc\ nou\ prin amenin]\ri neconven]ionale [i conflicte asimetrice ie[ite
brutal la ramp\. În ultimul capitol al c\r]ii, Soros vorbe[te despre arma biologic\ [i
despre cea chimic\, despre proliferarea armelor nucleare, deficitul de guvernan]\ la
nivel global; el consider\ un mare defect al lumii contemporane tendin]a de globalizare
a pie]elor, f\r\ a exista capacitatea de impunere de reguli [i reglement\ri la nivel global.
În aceast\ privin]\, el critic\ aranjamentele institu]ionale interna]ionale actuale, care sînt
asumate a ordona rela]iile dintre state. În opinia sa, este nevoie de o regîndire a acestor
alc\tuiri institu]ionale nu numai pentru a contracara ofensiva grup\rilor de extrem\
stîng\ [i extrem\ dreapt\ aflate pe aliniament antiglobalizare.
O aten]ie deosebit\ este acordat\ de Soros asisten]ei interna]ionale pentru dezvoltare.
Aceast\ component\ a sisemului financiar interna]ional este considerat\ de autor ca fiind
cu mult sub cerin]e. Efectul negativ s-ar resim]i nu numai prin imposibilitatea de a
asigura bunuri publice la nivel global, dar [i prin sl\biciunea stimulentelor care pot
orienta comportamentele organiza]iilor [i guvernelor într-o direc]ie considerat\ dezirabil\. De altfel, la Conferin]a ONU de la Monterrey, din februarie 2002, dedicat\
problemelor finan]\rii dezvolt\rii economice în lume, Soros a accentuat rolul-cheie pe
care trebuie s\-l joace asisten]a interna]ional\*. Din p\cate, a[a cum remarc\ el, exist\ în
cercuri politice [i cercuri de afaceri, mai ales în SUA, un puternic scepticism fa]\ de
asisten]a interna]ional\. În fapt, de multe ori, ajutorul interna]ional este ineficace, întrucît
regulile funcþion\rii sistemului economic interna]ional nu favorizeaz\ valorificarea acestui
ajutor. Inferen]a se impune de la sine.
Dar nu este mai pu]in adev\rat c\ [i guvernan]a public\ [i cea privat\ precare,
corup]ia devastatoare din multe ]\ri s\race (sau în tranzi]ie) explic\ e[ecul utiliz\rii de
resurse pentru dezvoltare. De aceea, Soros vorbe[te despre fragilitatea institu]ional\ din
]\rile s\race sau din cele în tranzi]ie  despre guvernan]a public\ [i cea privat\ defectuoase
din aceste ]\ri. Pe acest t\rîm poate fi plasat efortul s\u de a promova valorile democra]iei
în diverse p\r]i ale lumii (el introduce no]iunea de societate deschis\ global\), f\r\ de
care nu se poate concepe o societate deschis\. A[ ad\uga c\, din nefericire, progresele
în acest domeniu sînt lente [i, u[or, pot ap\rea retrogresii  este ceea ce se observ\ în
ultimii ani în America Latin\ pe fondul dificult\]ilor economice în cre[tere. Concluzia ar
fi c\ nu exist\ re]ete-miracol, solu]ii facile.
Analiza lui Soros privind sistemul financiar interna]ional porne[te nu numai de la
experien]a sa ca operator pe pie]ele financiare, de la ceea ce el a conceptualizat prin
no]iunea de reflexivitate (influen]a mutual\ dintre prezent [i trecut prin intermediul
anticipa]iilor, care adesea nu sînt ra]ionale, mai ales pe pie]ele financiare). Cî[tigurile
economiei teoretice din ultimele decenii datorate unui Joseph Stiglitz, Andrew Weiss,
Bruce Greenwald, Paul Krugman, Dani Rodrik, Gregory Mankiw, Paul Romer [i al]ii
*

Vezi Addenda din prezentul volum, pp. 155-158 (n.ed.).

10

CUV~NT ~NAINTE

explic\ de ce echilibrele pot fi multiple (multiple equilibria), bune sau precare (bad
equilibria), de ce asimetriile informa]ionale [i de alt\ natur\ înso]esc mi[carea sistemelor
economice reale, de ce asist\m la proliferarea de crize prin contagiune.
Soros reia în aceast\ carte argumente pe care le-a folosit în Criza capitalismului
global7. Acea lucrare a ap\rut dup\ pr\bu[irea unui mare fond de investi]ii (Long Term
Capital Management) în SUA, în toamna lui 1998, ceea ce a obligat Sistemul Federal de
Rezerve8 s\ intervin\, este adev\rat, indirect, pentru evitarea unui lan] de c\deri 
întrucît riscul sistemic devenise foarte ridicat. Alan Greenspan, Guvernatorul FED-ului,
a declarat atunci c\ acel moment fusese cel mai amenin]\tor de la sfîr[itul celui de-al
doilea r\zboi mondial [i c\ s-ar impune o revedere a sistemului financiar interna]ional.
S-a [i constituit la scurt timp dup\ aceea Forumul pentru Stabilitate Financiar\ (Financial
Stability Board), g\zduit de Banca pentru Reglement\ri Interna]ionale (BIS) de la Basel.
Din p\cate  iar acest fapt este amintit de Soros în lucrarea de fa]\ , FSF s-a concentrat
aproape în exclusivitate asupra aspectelor de pruden]ialitate, îmbun\t\]ire a statisticii [i
transparen]\. Altfel spus, nu s-a umblat la regulile jocului, care privilegiaz\ ]\rile mari
donatoare [i investitorii priva]i. Iar aceast\ miopie ne poate costa foarte mult.
Îmi aduc aminte cum, dup\ publicarea Crizei capitalismului global, a ap\rut în
Financial Times o reac]ie virulent\ sub semnãtura unui profesor renumit de la MIT 9, care
atribuia originea argumenta]iei lui Soros unei în]elegeri insuficiente a fenomenelor
analizate. C\ pozi]ia acelui profesor nu era una de fairplay se putea lesne observa dac\
ne gîndim la ceea ce nu contenesc a spune Stiglitz, Krugman10 sau Jagdish Bhagwati11 
ce sînt vîrfuri ale [tiin]ei economice contemporane  în privin]a mi[c\rilor de capital
dezordonate. Iar eu m-a[ raporta la planul istoric [i a[ sublinia r\d\cinile conceptuale ale
aranjamentelor de la Bretton Woods; atît marele John Maynard Keynes, cît [i Harry
Dexter White (ce a reprezentat Trezoreria american\) au considerat ca fiind imposibil de
conciliat un comer] liber cu mi[c\ri neîngr\dite ale capitalului, aceast\ tez\ fiind sus]inut\
[i prin prisma experien]ei tragice din perioada Marii Depresiuni (1929-1933) 12. Crizele
financiare din Asia, America Latin\ (tragedia din ultimii ani din Argentina, crizele din
Brazilia [i Uruguay), chiar [i pe continentul european, arat\ c\ Soros [i al]ii ca el au
temei serios s\ fie îngrijora]i de func]ionarea pie]elor de capital interna]ionale. Soros se
arat\ nemul]umit de presta]ia FMI, de influen]a mult prea mare pe care Trezoreria SUA
o are asupra acestei organiza]ii; el pledeaz\ pentru o asisten]\ interna]ional\ mult mai
consistent\ (inclusiv prin emisiuni de DST13); pentru func]ionarea mai eficace a liniilor
speciale de creditare (contingency lines), atunci cînd ]\rile solicitante aplic\ politici
adecvate; pentru posibilitatea unor restructur\ri de tipul chapter 11 în SUA; pentru
7.
8.
9.
10.
11.

Criza capitalismului global:societatea deschis\ în primejdie, Editura Polirom, Ia[i, 1999.
FED (Federal Reserve System) este banca central\ a SUA.
M\ refer la Rudiger Dornbusch.
Paul Krugman, Its Time to Save Asia, Fortune, 7 septembrie 1998, pp. 74-80.
Jagdish Bhagwati, The Capital Myth: The Difference between Trade in Widgets and Trade
in Dollars, Foreign Affairs, nr. 77, 1998, pp. 7-12.
12. Vezi, de pild\, Barry Eichengreen, Globalising Capital. A History of the International
Monetary System, Princeton University Press, Princeton, 1996, pp. 96-100. În limba rom^n\
vezi [i studiul meu Globalizarea [i sistemul financiar interna]ional, in România [i Uniunea
Europeanã, Editura Polirom, Ia[i, 2002, pp. 207-230.
13. Drepturi Speciale de Tragere (Special Drawing Rights); este o moned\ de rezerv\ emis\ de
FMI (vezi infra, în special pp. 72-74 ºi 147-151  n.ed.).
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posibilitatea ca ]\rile aflate în dificultate s\ sconteze efecte (obliga]iuni) la diverse
organiza]ii financiare  evitîndu-se astfel crizele de lichiditate, poten]area de credite
(credit enhancement) etc.
Criza ultim\ din Brazilia, alimentat\ de tragedia financiar\ din Argentina, l-a determinat
pe Soros s\ scrie un articol foarte critic la adresa re]etelor FMI [i a func]ion\rii sistemului
financiar interna]ional, în care el reia tezele principale ale acestei c\r]i14. El încheie
articolul ar\tînd c\ pie]ele financiare nu au cum s\ nu ia în calcul posibilele restructur\ri
de datorii sau falimente [i, în consecin]\, profe]ii ce se împlinesc singure (self-fulfilling
prophecies) se pun în mi[care în mod automat, ceea ce poate deteriora situa]ii oricum
foarte dificile (fragile) [i complicate; de aceea pie]ele nu trebuie s\ fie l\sate singure
(ibidem).
În ultima parte a lucr\rii, unde abordeaz\ ascensiunea Realpolitik-ului în politica
extern\ a administra]iei americane actuale, George Soros calific\ SUA ca fiind un
hegemon ce ar trebui s\-[i concretizeze suprema]ia economic\ [i militar\ ]inînd cont
mai mult de interesele altora; el pledeaz\ pentru ca SUA s\ renun]e la m\surile
unilaterale, s\ adopte o atitudine mai cooperant\ în structurarea rela]iilor lor interna]ionale  într-o lume cu multe [i mari disparit\]i [i în contextul campaniei împotriva
terorismului. Altminteri, consecin]ele pot fi [i mai dramatice.
Soros nu este un du[man al globaliz\rii; el cere îns\ echilibru [i clarviziune în
judecarea unui asemenea proces extraordinar de complex, care are fa]ete negative, a
c\ror ignorare ar fi o dovad\ de iresponsabilitate. Iar accentul analizei sale cade pe
func]ionarea pie]elor de capital, care provoac\ mult\ instabilitate, nesiguran]\ [i pot
aneantiza vie]ile multor cet\]eni  în ]\rile s\race (periferice), dar [i în ]\ri bogate.
Po]i s\ nu fii de acord cu opiniile lui George Soros 15, dar cartea sa  ca [i tot ceea
ce r\zbate din implicarea sa civic\  este o invita]ie la respingerea bigotismului [i
fundamentalismului doctrinar, la onestitate intelectual\; este [i o invita]ie la o examinare
nesuperficial\ [i lucid\ a lumii contemporane; este o pledoarie pentru moralitate, pentru
respingerea cinismului [i pentru solidaritate uman\.
Îmi aduc aminte cum, la o reuniune interna]ional\ cu participare la nivel de mini[tri
[i ambasadori, un înalt oficial rom^n, vorbind despre globalizare, a recomandat în timpul
prezent\rii sale cartea The Lexus and the Olive Tree (Lexus-ul [i M\slinul) a lui Thomas
Friedman16. Am fost mirat nu numai de neinspirata, ca modalitate, recomandare17, dar
[i pentru c\ acea sugestie denota un mod simplist de în]elegere a procesului globaliz\rii.
Pot fi auzite [i la noi voci care, afirmînd c\ globalizarea este un proces inexorabil, sus]in
14. George Soros, Dont blame Brazil, Financial Times, 14 august 2002, p. 13.
15. De exemplu, în Conferin]a de la London Business School (inclus\ în prezenta edi]ie în limba
rom^n\ a c\r]ii  vezi Addenda, pp. 159-170), Soros pune în rela]ie politica administra]iei
Bush Jr. [i deprecierea dolarului american fa]\ de euro; el vorbe[te despre factorul Bush. Eu
cred c\ declinul dolarului era inevitabil pe fondul c\derii burselor în America, iar acest declin
nu poate fi pus pe seama actualei administra]ii republicane. C\derea burselor a redus considerabil fluxul de capital spre SUA, care mult timp au finan]at un deficit de cont curent de cca
5% din PIB. Iar politica de reducere a dobînzilor de c\tre FED nu avea cum s\ sus]in\ dolarul.
16. Cunoscut editorialist la International Herald Tribune, care în lucrarea men]ionat\ pune în
eviden]\ în special beneficiile globaliz\rii.
17. La un asemenea nivel de reprezentare [i, mai ales, într-un cadru oficial, nu recomanzi altora
ce s\ citeasc\.
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c\ nu ne r\mîne decît s\ ne adapt\m, fiecare cum poate. Nu se sesizeaz\, cu [tiin]\ sau
f\r\, c\ adev\rata problem\ este gestionarea procesului, pentru a mic[ora costurile
globaliz\rii, pentru a evita repetarea de experien]e nefericite din trecutul mai apropiat [i
mai îndep\rtat. S\ nu uit\m c\ perioada victorian\, de la finele secolului al XIX-lea 18,
a fost urmat\ de recrudescen]a protec]ionismului, de un r\zboi mondial [i de Marea
Depresiune. Tot aici a[ încadra [i maniera, îndr\znesc s\ spun imatur\, în care se discut\
la noi, frecvent, despre economia de pia]\/capitalism sau despre integrarea european\,
cea euroatlantic\, în general; lipse[te ilustrarea variet\]ii de teze [i idei specifice judec\rii
unei lumi extrem de complexe, lipsesc opinii argumentate, nuan]e, f\r\ de care nu se
poate ajunge la st\pînirea intelectual\ a ideilor vehiculate [i la opera]ionalizarea unor
politici afi[ate.
Cartea lui George Soros, f\r\ a folosi un discurs supersofisticat, demitizeaz\ [i atac\
cli[eele. Demersul s\u este f\cut de pe pozi]ia unui om ce nu poate fi suspectat c\ nu
cunoa[te Faptele, c\ nu s-ar fi aflat în miezul sau foarte în preajma evenimentelor. {i
pentru acest motiv salut apari]ia în limba rom^n\ a c\r]ii lui George Soros, ca [i alegerea
f\cut\ de Editura Polirom. Iar pe cititori îi invit s\ parcurg\ lucrarea în tihn\ [i cu mintea
[i inima deschise.
Daniel D\ianu

18. Considerat\ a fi fost întruchiparea unui grad ridicat a ceea ce numim globalizare, inclusiv prin
circula]ia liber\ a oamenilor în\untrul Imperiului Britanic.
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Prefa]\ la edi]ia în limba rom^n\
Sînt încîntat cã cea mai recentã carte a mea a apãrut ºi în România. Acum mai bine
de zece ani am înfiinþat o fundaþie non-profit cu scopul de a promova societatea deschisã
în România. Fundaþia pentru o Societate Deschisã din România are de atunci o contribuþie
importantã în procesul de tranziþie pe care îl cunoaºte þara. FSD  România reprezintã,
bineînþeles, o parte a reþelei de fundaþii pe care le-am înfiinþat în estul Europei ºi în alte
pãrþi dupã colapsul sistemului sovietic. Acum cred cã procesul de tranziþie se apropie de
sfîrºit. Chestiunea esenþialã a momentului este globalizarea, încît mi-am concentrat acum
întreaga energie în cãutarea soluþiilor la problemele globalizãrii. În aceastã scurtã prefaþã
doresc sã vorbesc despre unele progrese care au avut loc de cînd am scris cartea.
Cînd am început redactarea acestei cãrþi, colapsul economiei argentiniene ºi criza
economicã din Brazilia anului 2002 urmau sã se petreacã. Totuºi, aceste douã crize
recente confirmã valabilitatea argumentelor mele privitoare la modelul defectuos al sistemului nostru financiar internaþional.
Mai direct spus, cei ce elaboreazã politicile economice au înþeles greºit modul în care
pieþele financiare funcþioneazã de fapt, în timp ce instituþiile internaþionale cu rol de conducere nu au reuºit sã þinã pasul cu integrarea sporitã a activitãþii economice globale.
Crizele vor continua sã loveascã sistemul financiar internaþional atîta vreme cît nu se face
o reformã de fond.
Brazilia este un exemplu excelent. Soluþia gãsitã pînã la urmã pentru aceastã þarã
nu a reuºit sã înlãture criza. Suma de 30 de miliarde de dolari oferitã ca pachet de
salvare de cãtre Fondul Monetar Internaþional a fost mai mare decît era de aºteptat, însã
ea nu a reuºit pînã acum sã restabileasc\ echilibrul pe pieþe. Dupã o redresare iniþialã,
ratele dobînzii la obligaþiuni s-au stabilit la niveluri incompatibile cu solvabilitatea pe
termen lung.
Eºecul în a restabili echilibrul necesar indicã faptul cã ceva esenþial nu este în regulã
cu sistemul financiar internaþional aºa cum se prezintã el astãzi. Problemele Braziliei nu
pot fi atribuite doar Braziliei; responsabilitatea revine în mod direct autoritãþilor financiare internaþionale.
~n mod evident, Brazilia este în acest moment pe punctul de a alege un preºedinte
care nu e agreat de cãtre pieþele financiare. Dar, dacã acestea deþin controlul asupra procesului democratic, ceva este putred cu sistemul. Sub influenþa a ceea ce eu numesc fundamentalism de piaþ\, FMI nu oferã un beneficiu suficient pentru membrii sãi.
În ultimii ani, aºa-numitul consens washingtonian ºi-a pus toatã încrederea, prost
acordatã de altfel, în capacitatea de autoreglare a pieþelor financiare. Din momentul în

14

PREFA}| LA EDI}IA
PREFAÞÃ
ÎN LIMBA ROMÂN|

care capitalului i s-a permis sã circule în mod libert, crizele s-au succedat, iar FMI a fost
solicitat sã alcãtuiascã pachete de salvare mai mari ca niciodatã.
Fundamentaliºtii de piaþã dau vina pe hazardul moral creat de cãtre mãsurile de
salvare (bail-outs) luate de FMI. Dupã criza asiaticã, FMI a trecut de la mãsurile de
salvare la mãsuri de scufundare (bail-ins)*. Adevãratele riscuri ale investirii în
pieþele emergente au devenit evidente ºi a apãrut un flux invers capitalului, de la periferie
cãtre centru.
Fapt este cã pieþele financiare solicitã un împrumut\tor de ultim\ instan]\ pentru a
pãstra stabilitatea, iar acesta din urmã nu poate exista fãrã un minimum de hazard moral.
Fiecare þarã dezvoltatã a învãþat aceastã lecþie pe propria piele, însã lecþia nu a fost învãþatã ºi la scarã internaþionalã. Sistemul actual este asimetric. El este construit pentru a pãstra
pieþele financiare internaþionale, ºi nu stabilitatea þãrilor situate la periferie. Aceasta a
fãcut ca procentul de risc/rãsplatã al investirii în pieþele emergente sã fie nefavorabil.
Consensul washingtonian începe prin a se întreba cît surplus bugetar este necesar
pentru a pãstra datoria în anumite limite  cu cît sînt mai mari ratele dobînzii, cu atît mai
mare este surplusul necesar. În cazul Braziliei, cu 20% rata dobînzii ºi 4% creºtere,
surplusul de bazã ar trebui sã fie de 4,8% pentru a împiedica o creºtere a raportului
datorie/PIB  ceea ce este evident imposibil.
Întrebarea care trebuie pus\ este ce rate ale dobînzii ar putea s\ existe pentru ca
creºterea sã fie rezonabilã. Un surplus de bazã de 3,75% ar fi maximul cerut, mai degrabã
decît minimul, ºi ar putea susþine ratele reale ale dobînzii la un nivel de cel mult 10%.
Provocarea este cum anume sã coborîm ratele dobînzii la acel nivel. Aceasta ar putea
solicita anumite supliment\ri sau garan]ii pentru creditul interna]ional, iar sarcina ar fi
atunci aceea de a gãsi instrumentele potrivite pentru a menþine riscurile reale  diferite
de hazardul moral  în limite tolerabile.
În aceastã carte, precum ºi cu alte prilejuri, am sugerat cã, în locul unui pachet
tradiþional FMI, bãncile centrale ale þãrilor dezvoltate ar trebui sã-[i deschid\ ferestrele
de scontare (discount windows) pentru datoria guvernamental\ a Braziliei. Titlurile de
valoare braziliene îºi vor reveni ºi, în prezenþa unui împrumut\tor de ultim\ instan]\,
încrederea se va instaura.
Riscurile ar fi micºorate dacã sumele pe care bãncile centrale ar fi dispuse sã le
împrumute nu ar cre[te o datã cu creºterea preþurilor de pe piaþã. Bãncile comerciale ar
relua liniile de credit, iar creºterea bazatã pe export ar putea reîncepe, mai ales dacã SUA
ºi-ar anula tarifele la oþel. Criza ar dispãrea dintr-o datã.
Propunerea mea ar rezolva problema pe care recentele pachete anunþate nu au rezolvat-o, ºi nici nu ar costa mai mult. Nu este prea tîrziu sã o adoptãm. O datã pusã în
practicã, preºedintele urmãtor nu ar avea nici un motiv sã se aºtepte la vreo interferenþã
în administrarea normalã a datoriei. În situaþia datã, el ar fi îndrept\]it sã solicite sprijin
internaþional mai degrabã decît sã permitã þãrii sã sîngereze de moarte, aºa cum s-a
întîmplat cu Argentina.
Autorul
august 2002

*

~n leg\tur\ cu acest mecanism, vezi infra, p. 111 (n.tr.).
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Scriind aceastã carte, am avut drept scop nu doar sã arãt cum funcþioneazã capitalismul
global, ci sã ºi ofer totodatã sugestii privind cãile prin care el poate fi îmbunãtãþit. Din
acest motiv, am adoptat o definiþie oarecum restrînsã a globalizãrii: conform ei,
globalizarea reprezintã miºcarea liberã a capitalului însoþitã de dominaþia crescîndã a
pieþelor financiare globale ºi a corporaþiilor multinaþionale asupra economiilor naþionale.
O astfel de abordare are avantajul cã restrînge subiectul discuþiei. Susþin cã globalizarea
a fost inegalã. Dezvoltarea instituþiilor noastre internaþionale nu a þinut pasul cu dezvoltarea pieþelor financiare internaþionale, iar aranjamentele noastre politice au rãmas în
urma globalizãrii economiei. Bizuindu-mã pe aceste premise, am formulat un set de
propuneri cu caracter practic care ar putea face capitalismul global mai stabil ºi mai
echitabil.
Am fost stimulat pentru o astfel de abordare de ceea ce aº numi neaºteptata alianþã
dintre adepþii fundamentalismului de piaþã aparþinînd extremei drepte ºi activiºtii antiglobalizare de extremã stîngã. E o alianþã bizarã, dar, atunci cînd încearcã sã slãbeascã sau
chiar sã distrugã instituþiile internaþionale pe care le clãdim, ei se înþeleg de minune.
Þelul meu, atunci cînd am scris cartea, a fost sã pun bazele unei altfel de coaliþii, a cãrei
misiune ar fi sã reformeze ºi sã consolideze instituþiile noastre internaþionale ºi chiar sã
creeze altele noi, dacã va fi necesar, pentru a rãspunde unor necesitãþi sociale care au
alimentat actuala stare de nemulþumire. Sã admitem cã Instituþiile Financiare ºi Comerciale
Internaþionale (IFCI)1 existente au unele deficienþe; toate instituþiile au. Trebuie sã le
îmbunãtãþim însã, nu sã le distrugem.
Cred cã am o competenþã mai neobiºnuitã pentru acest proiect. Am acþionat cu succes
pe pieþele financiare globale, avînd astfel un punct de vedere din interior asupra modului
lor de operare. Mai mult, m-am angajat activ încercînd sã construiesc o lume mai bunã.
Am înfiinþat o reþea de fundaþii devotatã conceptului de societate deschisã. Cred cã
sistemul capitalist global sub forma sa actualã este o distorsionare a ceea ce societatea
deschisã globalã ar trebui sã fie. Sînt doar unul dintre numeroºii experþi ai pieþelor
financiare, dar interesul meu activ pentru viitorul omenirii mã situeazã pe o poziþie
diferitã faþã de mulþi alþii. Am petrecut cea mai mare parte a ultimilor cinci ani studiind
deficienþele globalizãrii ºi am scris cîteva cãrþi ºi articole pe aceastã temã. Ultima mea
1.

Am creat acest termen pentru a reuni Instituþiile Financiare Internaþionale (IFI) ºi Organizaþia
Mondialã a Comerþului (OMC).
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carte Open Society: Reforming Global Capitalism (Societatea deschisã: reformarea
capitalismului global)2 nu a oferit însã prea multe soluþii. Cartea de faþã vrea sã înlãture
aceastã lipsã.
Mi s-a spus adesea cã existã cîteva contradicþii între a profita de pe urma pieþelor
financiare globale ºi a încerca sã le reformezi. Eu nu le sesizez. Sînt pasional interesat
sã îmbunãtãþesc sistemul care mi-a permis sã cunosc succesul astfel încît el sã devinã mai
durabil. Interesul meu dateazã de dinaintea implicãrii mele pe pieþele financiare. Nãscut
evreu în Ungaria, în 1930, am trãit atît sub ocupaþia nazistã, cît ºi sub cea sovieticã. Încã
de la o vîrstã fragedã am aflat cît este de important tipul regimului politic dominant pentru
propria-þi bunãstare ºi supravieþuire. Ca student la London School of Economics, am fost
puternic influenþat de filosofia lui Karl Popper, autorul lucrãrii Societatea deschisã ºi
duºmanii sãi3. Dupã ce am cunoscut succesul ca administrator al fondurilor de risc, am
înfiinþat o fundaþie, Fundaþia pentru o Societate Deschisã (astãzi Open Society Institute),
pentru a deschide societãþile închise, a le ajuta sã devinã societãþi deschise viabile ºi a
sprijini gîndirea criticã. Toate acestea se petreceau în 1979. La început, fundaþia ºi-a
concentrat atenþia pe deschiderea unor societãþi închise. Apoi, dupã colapsul imperiului
sovietic, a susþinut tranziþia de la societãþile închise la cele deschise ºi, mai recent, a
abordat deficienþele capitalismului global. Cartea este rezultatul natural al acestei
ini]iative.
Încercînd sã construiesc o coaliþie pentru reformarea ºi revigorarea IFCI, m-am
confruntat cu o anumitã dificultate: întotdeauna este mai uºor sã mobilizezi oamenii
împotriva a ceva decît pentru ceva. În general, o agendã constructivã ar trebui sã
constituie un motiv suficient pentru a permite aspiraþiilor individuale sã se coaguleze în
jurul ei. O asemenea agendã nu poate fi dezvoltatã însã de cãtre un singur individ. Prin
urmare, am trimis cartea, sub forma sa iniþialã, unui mare numãr de persoane, cãrora
le-am solicitat opinia. Am primit numeroase comentarii ºi critici preþioase ºi am inclus
în produsul final acele sugestii pe care le-am considerat întemeiate. Cred cã, în versiunea
sa finalã, cartea oferã o agendã constructivã pe care oamenii o vor sprijini ºi guvernele o
vor putea implementa. Ideea centralã a cãrþii este propunerea de folosire pe scarã globalã
a Drepturilor Speciale de Tragere (DST/SDR *) pentru furnizarea unor bunuri publice.
Schema nu va înlãtura toate deficienþele globalizãrii  nimic nu o poate face , dar va fi
de ajutor pentru a face din lumea în care trãim una mai bunã.
La 11 septembrie, cînd au lovit teroriºtii, mã aflam în faza de finalizare a cãrþii.
Evenimentul a dat naºtere unei situaþii cu totul noi. Mi s-a p\rut atunci cã ceea ce
fãcusem nu era ºi suficient. Mã limitasem la un set de propuneri pe care, înainte de 11
septembrie, le considerasem posibil de pus în practicã, dar cartea nu reprezenta acea
viziune despre societatea deschisã globalã care mã motivase sã o scriu. Momentul este
prielnic pentru a reanaliza conceptul. Nu este suficient sã declari rãzboi terorismului,
oamenii au nevoie ºi de o perspectivã pozitivã privind o viitoare lume mai bunã.
Ziua de 11 septembrie a ºocat populaþia Statelor Unite care au realizat faptul cã alþii
pot sã le priveascã într-un mod cu mult diferit decît se priveau Statele Unite înseºi. Cu
toþii am fost mai dispuºi decît în vremurile normale sã reanalizãm lumea ºi rolul pe care
2.
3.
*

George Soros, Open Society: Reforming Global Capitalism, PublicAffairs, New York, 2000.
Publicatã în 1945 [trad.rom. D. Stoianovici, Editura Humanitas, Bucureºti, 1993  s.n.].
În engl. Special Drawing Rights (SDR) (n.tr.).
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Statele Unite îl joacã în aceastã lume. A fost un bun prilej de a regîndi ºi reforma lumea
mai profund decît ar fi fost cu putinþã înainte de 11 septembrie.
Drept urmare, am luat decizia sã adaug o concluzie cãrþii, insistînd asupra viziunii
personale asupra societãþii globale deschise. Concluzia are o construcþie diferitã faþã de
restul cãrþii. Este mai curînd un pamflet polemic decît un raport însoþit de reflecþii
dedicate deficienþelor capitalismului global, este o viziune abstractã, ºi nu un set de
propuneri cu caracter practic. Intenþia mea este sã-l elaborez mai tîrziu, la momentul
potrivit. ªi este foarte important ca ºi concluzia sã parcurgã acelaºi traseu critic pe care
l-a strãbãtut ºi restul cãrþii. Cu atît mai mult cu cît pun în discuþie subiecte despre care
am mai puþine cunoºtinþe decît despre sistemul financiar global.
Am avut unele îndoieli în ceea ce priveºte includerea concluziei în volum deoarece 
atunci cînd am scris cartea  scopul a fost sã cîºtig un larg consens, iar concluzia putea
sã-mi punã în pericol obiectivul. În special propunerea cu privire la DST-uri avea
nevoie, pentru a fi implementatã, de sprijinul Statelor Unite, iar concluzia mea era
extrem de criticã la adresa modului cum administraþia Bush abordeazã unilateral ºi
hegemonic problemele de politicã internaþionalã. În cele din urmã însã, m-am decis
sã-mi pun întreaga speranþã în oamenii pe care am încercat sã-i mobilizez. Aceºtia nu
trebuie sã fie de acord cu absolut toate punctele mele de vedere pentru a sprijini
propunerea privind DST-urile, dar, dacã am sprijinul lor, orice guvernare democraticã
va trebui sã respecte voinþa oamenilor, chiar dacã îi va displãcea critica adusã de mine.
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Mulþumiri
Aceastã carte a fost scrisã interactiv. Am distribuit aproape o mie de copii ale unui
Raport preliminar despre globalizare, am discutat la mai multe întruniri conþinutul sãu
ºi am primit numeroase comentarii scrise. Pe baza lor, am revizuit textul raportului
iniþial ºi am conceput cartea. Doresc sã folosesc acest prilej pentru a aduce mulþumiri
tuturor celor care au contribuit prin comentariile ºi punctele lor critice de vedere,
întrucît le consider extrem de valoroase. Fiecare va fi capabil sã cîntãreascã el însuºi în
ce mãsurã am þinut cont de comentariile sale. Cît despre mine, vã asigur cã procesul a
fost instructiv ºi plãcut în acelaºi timp. În ce priveºte produsul final, responsabilitatea
înþeleg cã trebuie sã mi-o asum singur.
În mod special, îi sînt recunoscãtor lui Fred Bergsten de la Institutul de Economie
Internaþionalã, care a reunit un auditoriu extrem de competent cu ocazia unei discuþii
prilejuite de un prînz oficial, ºi lui Carl Tham de la Centrul Internaþional Olof Palme
din Stockholm, care a organizat o discuþie de grup cu Joe Stiglitz, Amartya Sen,
Candido Grzybowski ºi Susan George. Universitatea Central Europeanã, în parteneriat
cu Universitatea din Warwick, a þinut la Budapesta un seminar de trei zile cu privire la
globalizare ºi am avut ocazia sã-mi prezint ideile la o întrunire de la Brookings Institution,
la întrunirea Grupului celor 30, la reuniunea Consiliului FMI, un seminar la London
School of Economics ºi la întîlnirea de debut a Comisiei Forumului Mondial. Consiliul
pentru relaþiile cu strãinãtatea a organizat o micã sesiune de lucru consacratã propunerii
privind Drepturile Speciale de Tragere, cu participarea lui Charles Calomiris, Morton
Halperin, Robert Hormats, Roger Kubarych, Geoff Lamb, Karin Lissakers, Allan Meltzer,
Edmund Phelps, Benn Steil, Edwin Truman, Paul Volcker ºi Michael Weinstein. Am avut
de asemenea întruniri cu oficiali guvernamentali, membri ai Congresului ºi persoane
aflate în legãturã cu fundaþiile mele.
Am primit mesaje scrise sau orale de la numeroase persoane: Mort Abramowitz,
Martti Ahtisaari, Graham Allison, Anders Aslund, Byron Auguste, Terrice Bassler,
Michael Ben-Eli, Fred Bergsten, Jagdish Bhagwati, Gavin Bingham, Alan Blinder, Emma
Bonino, Jack Boorman, Leon Botstein, Mark Malloch Brown, Michel Camdessus,
Thomas Campbell, Geoffrey Canada, William Cline, Robert Conrad, George Cowan,
Bob Deacon, Philippe de Schoutheete Tervarent, Joan Dunlop, Jessica Einhorn, Yehuda
Elkana, Gareth Evans, Jonathan Fried, Jim Garrison, William Goetzmann, John Gray,
John Grieve Smith, Wilfried Guth, Morton Halperin, Eveline Herfkens, Carla Hills,
Robert Hormats, David Howell, Michael Ignatieff, Michael Jendrzejczyk, William
Jordan, Miguel Kiguel, Mervyn King, Neil Kinnock, Horst Kohler, Charles Kolb, David
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Korten, Justin Leites, Jerome Levinson, Anatol Lieven, Mahmoud Mamdani, Paul
Martin, Charles Maynes, Federico Mayor, William McDonough, Allan Meltzer, Michael
Moore, Bill Moyers, Aryeh Neier, Andre Newburg, Sylvia Ostry, Jim Ottaway, Thomas
Palley, Stewart Paperin, Christopher Patten, Maurice Peston, Jacques Polak, Gustav
Ranis, Anthony Richter, Dani Rodrik, Alex Rondos, David Rothman, Barney Rubin,
Richard Ruffin, Andrew Sacher, Gary Sampson, Robert Scalapino, Tim Scanlon, Pierre
Schori, Klaus Schwab, Amartya Sen, Jaime Serra, Clare Short, John Simon, Kiril
Sokoloff, Valery Soyfer, Herb Sturz, Daniel Tarschys, James Tobin, Frank Vogl, Lori
Wallach, John Williamson, Mabel Wisse Smit, James Wolfensohn, Richard Wyatt [i
Violetta Zentai. Pe cei pe care i-am omis, îi rog sã mã ierte.
În problema DST-urilor, consilier ºi expert mi-a fost întotdeauna Karin Lissakers.
Yvonne Sheer nu numai cã mi-a dactilografiat nenumãratele versiuni ale textului, dar a
coordonat ºi verificat întreg proiectul. Peter Osnos de la PublicAffairs ºi-a depãºit
condiþia de editor, devenind o parte integrantã a proiectului. Paul Golob ºi Robert
Kimzey, de la aceeaºi editurã, au condus activitatea de publicare cu eficienþa lor obiºnuitã.
Michael Vachon a fost însãrcinat cu partea de comunicare. Robert Boorstin a reprezentat
o voce criticã. A fost o plãcere pentru mine sã lucrez împreunã cu ei.
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INTRODUCERE

Deficienþele capitalismului global
Globalizarea este un termen superuzitat cãruia îi putem atribui numeroase
semnificaþii. Pentru scopurile prezentei cãrþi, prin acest termen voi înþelege
dezvoltarea pieþelor financiare globale, creºterea corporaþiilor transnaþionale ºi dominaþia lor crescîndã asupra economiilor naþionale. Consider cã
majoritatea problemelor pe care oamenii le asociazã globalizãrii, incluzînd
pãtrunderea valorilor de piaþã în acele domenii de care ele nu aparþin în
mod tradiþional, pot fi atribuite acestor fenomene. S-ar putea discuta
totodatã despre globalizarea informaþiei ºi a culturii, despre rãspîndirea
televiziunii, a internetului ºi a celorlalte forme de comunicare ºi despre
mobilitatea crescutã a comercializãrii ideilor, dar îmi este teamã cã asemenea aspecte ne-ar îndepãrta de la subiect. Limitînd discuþia astfel, cred cã
o putem menþine între niºte repere controlabile ºi cã vor rezulta unele
propuneri cu caracter practic în vederea unor îmbunãtãþiri instituþionale.
Aºa cum am definit-o, globalizarea este un fenomen relativ recent care
deosebeºte prezentul de ceea ce se petrecea acum 50 sau chiar 25 de ani.
La sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, tranzacþiile internaþionale de
capital erau strict controlate în majoritatea statelor. Instituþiile rezultate la
Bretton Woods, Fondul Monetar Internaþional (FMI) ºi Banca Mondialã,
au fost concepute tocmai pentru a facilita comerþul internaþional ºi investiþiile într-un mediu caracterizat prin restricþionarea fluxurilor de capital
privat. Controalele asupra miºcãrilor de capital au fost treptat înlãturate,
iar pieþele financiare off-shore, stimulate ºi de criza petrolului din anul
1973, s-au dezvoltat rapid. Miºcãrile internaþionale de capital s-au accelerat
la începutul anilor 80, în timpul lui Ronald Reagan ºi Margaret Thatcher,
pieþele financiare devenind cu adevãrat globale la începutul anilor 90,
dupã colapsul imperiului sovietic.
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Aceasta nu a fost cea dintîi perioadã în care pieþele financiare internaþionale
au jucat un asemenea rol dominant. Condiþii similare au existat ºi înainte
de primul rãzboi mondial. Miºcãrile internaþionale de capital au fost
întrerupte mai întîi în timpul primului rãzboi mondial, apoi de Marea
Depresiune din anii 30. Procesul este însã cu certitudine reversibil.
Caracteristica primordialã a globalizãrii este aceea cã permite capitalului
financiar sã se deplaseze liber. Dimpotrivã, deplasarea indivizilor este
riguros reglementatã. Deoarece capitalul este un ingredient esenþial în
producþie, þãrile trebuie sã intre în competiþie pentru a-l atrage, ceea ce
determinã o atenuare a capacitãþii lor de a-l impozita ºi reglementa. Datoritã
influenþei globalizãrii, aranjamentele noastre sociale ºi economice au cunoscut o transformare radicalã. Capacitatea capitalului de a migra oriunde
submineazã capacitatea statului de a-ºi exercita controlul asupra economiei.
Globalizarea pieþelor financiare a fãcut ca, dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, ideea de stat asistenþial sã fie depãºitã, întrucît cei care solicitau
un sistem de securitate socialã nu ºi-au mai putut pãrãsi þara, în vreme ce
capitalul pe care statul asistenþial îl impoziteazã poate s-o pãrãseascã1.
Aceastã consecinþã nu este accidentalã. Obiectivul administraþiei Reagan,
în Statele Unite, ºi al guvernului Thatcher, în Marea Britanie, a fost acela
de a reduce capacitatea statului de a interfera în economie, iar globalizarea
a servit foarte bine acestui scop.
Transformarea survenitã dupã 1980 nu a fost însã atît de bine înþeleasã.
Putem susþine cã, în general, ea nu este nici mãcar recunoscutã2. Întotdeauna capitalul a cãutat sã ocoleascã impozitarea ºi reglementarea, încît e
facil sã interpretãm tendinþa actualã de reducere a impozitãrii ºi reglementãrii drept o manifestare a legilor economice oriunde ºi oricînd valabile.
Este un punct de vedere care predominã cel puþin în lumea vorbitorilor de
limbã englezã, pe care eu l-am denumit fundamentalism de piaþã. Conform
acestuia, este mai bine ca alocarea resurselor sã fie lãsatã pe seama
mecanismelor de piaþã deoarece orice interferenþã cu aceste mecanisme ar
1. Contribuþia sectorului public la Produsul Intern Brut nu a scãzut neapãrat, dar modul
de colectare ºi cheltuire a fondurilor s-a modificat substanþial.
2. De exemplu, The Economic Survey on Globalization (27 septembrie 2001) neagã
faptul cã globalizarea a redus capacitatea statului de a impozita ºi reglementa.
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reduce eficienþa economiei. Judecatã prin prisma fundamentalismului de
piaþã, globalizarea a însemnat un proiect încununat de succes.
Într-adevãr, globalizarea este de dorit din multe puncte de vedere.
Întreprinderea privatã este mai aptã sã producã bogãþie decît statul. Mai
mult, statele au tendinþa de a abuza de propria putere. Globalizarea oferã
un grad de libertate individualã pe care nici un stat nu-l poate asigura.
Concurenþa liberã la scarã globalã a eliberat talentele antreprenoriale ºi
creative ºi a accelerat inovaþiile tehnologice.
Dar globalizarea are ºi latura ei negativã. În primul rînd, în special în
þãrile mai puþin dezvoltate, mulþi au suferit din cauza globaliz\rii fãrã a
primi un sprijin în ceea ce priveºte sistemul de securitate socialã. Mulþi alþii
au fost marginalizaþi de cãtre pieþele globale 3. În al doilea rînd, globalizarea
a produs o alocare defectuoasã a resurselor între bunurile private ºi cele
publice. Pieþele sînt capabile sã creeze bogãþie, dar nu sînt destinate sã
rãspundã ºi altor necesitãþi sociale. A urmãri fãrã nici o precauþie profitul
poate duce la deteriorarea mediului înconjurãtor ºi la intrarea în conflict cu
celelalte valori sociale. În al treilea rînd, pieþele financiare globale pot
naºte crize. Este posibil ca locuitorii din þãrile dezvoltate sã nu fie pe
deplin conºtienþi de urmãrile devastatoare ale crizelor financiare deoarece,
din motivele pe care le voi arãta ulterior, acestea au tendinþa de a lovi mai
crunt în þãrile în curs de dezvoltare. Cei trei factori îºi dau mîna ºi formeazã
un teren de joc foarte accidentat.
3. Analizele economice cu privire la impactul globalizãrii conduc la rezultate contradictorii. Dollar ºi Kraay, de la Banca Mondialã, aratã cã þãrile în curs de dezvoltare
avînd cea mai mare creºtere a ponderii comerþului în PIB au cunoscut dupã 1980 o
creºtere mai acceleratã ºi mai susþinutã faþã de performanþele lor de dinainte de
globalizare ºi faþã de cele ale þãrilor în curs de dezvoltare neincluse în procesul
globalizãrii. Aceste þãri ºi-au redus decalajul veniturilor faþã de þãrile dezvoltate.
Studiul aratã cã nu existã corelaþie între modificarea ponderii comerþului în PIB ºi
inegalitatea dintre þãri. Totuºi, sãrãcia absolutã a scãzut în þãrile globalizate. De
cealaltã parte, economistul Rodrik de la Harvard aratã cã inovaþia pe plan intern de
care dau dovadã investitorii de capital este un factor cu mult mai important pentru
îmbunãtãþirea performanþelor economice decît deschiderea comerþului. David Dollar
ºi Aart Kraay, Trade, Growth and Poverty, Development Research Group, Banca
Mondialã, iunie 2001. Dani Rodrik, The Global Governance of Trade as if Development
Really Mattered, inclusã în Programul de Dezvoltare al ONU, Harvard University,
iulie 2001.
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Adepþii fundamentalismului de piaþã recunosc beneficiile pieþelor
financiare globale, dar le ignorã deficienþele. Ei susþin cã pieþele financiare
au tendinþa de a ajunge la echilibru, realizîndu-se astfel o alocare optimã a
resurselor. Chiar dacã pieþele nu sînt perfecte, ei considerã cã este de
preferat sã laºi alocarea resurselor pe seama pieþelor decît sã intervii prin
reglementãri naþionale sau internaþionale.
Totuºi, a avea o încredere excesivã în mecanismul de piaþ\ este un
pericol. Pieþele sînt concepute pentru a facilita schimbul liber de bunuri ºi
servicii între cei ce doresc s-o facã, dar ele nu pot rãspunde, pe cont
propriu, unor nevoi colective, cum ar fi legea ºi ordinea sau menþinerea
mecanismului de piaþã însuºi. Ele nu au competenþa de a asigura justiþia
socialã. Astfel de bunuri publice pot fi furnizate doar în cadrul procesului politic.
În general, procesele politice sînt mai puþin eficiente decît mecanismul
de piaþã, dar fãrã ele nu am putea trãi. Pieþele sînt amorale: ele permit
indivizilor sã acþioneze în conformitate cu propriile interese ºi impun cîteva
reguli privind modul de exprimare a acestora, fãrã a emite însã vreo
judecatã moralã despre interesele în sine. Este ºi unul dintre motivele
pentru care pieþele au o asemenea eficienþã. Ar fi chiar dificil de stabilit ce
este bine ºi ce este rãu; lãsînd binele ºi rãul deoparte, pieþele permit
indivizilor sã-ºi urmãreascã interesele proprii fãrã nici o opreliºte.
Societatea nu poate funcþiona însã fãrã a face deosebire între bine ºi rãu.
Sarcina de a lua decizii colective despre ceea ce este permis sau nu este
lãsatã pe seama politicii  dar ºi politicienii întîmpinã dificultãþi în a
decide, deoarece lumii îi lipseºte un cod moral puternic. Chiar ºi crearea ºi
menþinerea pieþelor necesitã o acþiune politicã. Este un punct de vedere
bine înþeles de cãtre adepþii fundamentalismului de piaþã. Ceea ce se
recunoaºte într-o mai micã mãsurã este faptul cã globalizarea pieþelor,
neînsoþitã de o consolidare corespunzãtoare a acordurilor sociale ºi politice
internaþionale, a condus la o dezvoltare socialã foarte inegalã.
În ciuda neajunsurilor, mã numãr printre adepþii înfocaþi ai globalizãrii.
O sprijin nu numai datoritã surplusului de bogãþie pe care îl produce, ci
mai ales pentru libertatea pe care o oferã. Ceea ce eu denumesc societate
deschisã globalã poate asigura un grad mai mare de libertate decît oricare
alt stat individual. Consider cã acordurile actuale, prin care capitalul este
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liber sã se deplaseze oriunde  în vreme ce îngrijorãrile privind aspectele
sociale sînt trecute cu vederea , reprezintã o deformare a ideii de societate
deschisã globalã. Scopul prezentei cãrþi este acela de a identifica asemenea
distorsionãri ºi a propune cîteva etape practice în vederea corectãrii lor.
Reformele instituþionale sînt necesare în urmãtoarele direcþii:
1. pentru a opri instabilitatea pieþelor financiare;
2. pentru a corecta contradicþiile de ordin intern din cadrul Instituþiilor
Financiare ºi Comerciale Internaþionale (IFCI) ce favorizeazã þãrile
dezvoltate care controleazã în bunã parte respectivele instituþii;
3. pentru a completa Organizaþia Mondialã a Comerþului (OMC), ea
însãºi un organism ce faciliteazã crearea bogãþiei, cu instituþii internaþionale la fel de puternice avînd scopuri sociale, cum ar fi reducerea
sãrãciei ºi furnizarea bunurilor publice pe scarã globalã; ºi
4. pentru a îmbunãtãþi calitatea vieþii publice în þãrile suferind de o
guvernare coruptã, represivã sau incompetentã.
Pãtrunderea valorilor de piaþã în acele domenii de care ele nu aparþin în
mod obi[nuit este o problemã care trebuie ºi ea rezolvatã. Dar, în acest caz,
doar reformele instituþionale nu sînt îndeajuns. Este necesarã ºi o reorientare a propriilor noastre valori. De exemplu, profesiuni cum ar fi medicina,
justiþia ºi jurnalismul au devenit deja afaceri. Remarc doar aceastã problemã,
deoarece în cartea de faþã mã voi referi în continuare numai la reformele cu
caracter instituþional.
Nu existã un consens cu privire la necesitatea reformelor instituþionale.
Adepþii fundamentalismului de piaþã sînt îndreptãþiþi sã obiecteze la primele
trei puncte de mai sus, în vreme ce luptãtorii antiglobalizare sînt cu totul
orbi la al patrulea. Proasta guvernare este o sursã majorã de sãrãcie ºi
mizerie în lumea de astãzi. (O poziþionare defavorabilã este o altã sursã
majorã, dar este mult mai dificil de fãcut ceva în aceastã privinþã.) Totuºi,
activiºtii antiglobalizare au eºuat în încercarea de a da greutate argumentelor
lor privind pagubele produse de o proastã guvernare.
Globalizarea nu este un joc cu sumã nulã. Beneficiile ei depãºesc
costurile, în sensul cã bogãþia suplimentarã produsã de globalizare ar putea
fi utilizatã pentru a reduce inechitãþile ºi alte deficienþe ale globalizãrii, ºi
tot ar mai rãmîne un surplus. Aceastã constatare este dificil de demonstrat
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deoarece costurile ºi beneficiile nu pot fi aduse la acelaºi numitor: PIB nu
reprezintã o estimare corectã a bogãþiei4. Cu toate acestea, evidenþele aratã
cã este posibil ca perdanþii sã fie compensaþi de cîºtigãtori, situaþie în care
cei din urmã ar putea sã se menþinã totuºi în frunte. Problema este cã aceºti
cîºtigãtori nu-i compenseazã pe cei ce pierd. Nu existã pe plan internaþional
un echivalent al acestui proces politic, care apare în cadrul statului individual. Deºi pieþele au devenit globale, politicile au rãmas în continuare
strîns legate de suveranitatea statalã.
În plus, prea puþine resurse au fost dedicate corectãrii deficienþelor
globalizãrii. Drept rezultat, decalajul dintre cei bogaþi ºi cei sãraci a continuat sã se adînceascã. O pondere de 1% dintre cei mai bogaþi oameni din
lume primesc tot atît cît 57% din populaþia cea mai sãracã. Mai mult de un
miliard de oameni trãiesc cu mai puþin de un dolar pe zi. Aproape un
miliard nu au acces la apã curentã, iar 826 de milioane de oameni suferã de
malnutriþie5. În fiecare an, 10 milioane de oameni mor datoritã lipsei de
asistenþã medicalã de bazã6. Aceste realitãþi nu sînt neap\rat produse de
globalizare, dar globalizarea ar putea face ceva ca sã le amelioreze.
Inechitãþile produse de globalizare au dat naºtere resentimentelor ºi
protestelor pe scarã largã. Activiºtii antiglobalizare cautã sã submineze sau
sã distrugã instituþiile internaþionale care susþin comerþul internaþional ºi
pieþele financiare globale. Dar instituþiile noastre internaþionale sînt atacate
ºi din direcþia opusã. Adepþii fundamentalismului de piaþã se opun oricãrui
tip de intervenþie în mecanismele de piaþã, iar ostilitatea lor faþã de
instituþiile internaþionale depãºeºte aversiunea faþã de reglementãrile guvernamentale naþionale.
Coaliþia neaºteptatã dintre extrema stîngã ºi cea dreaptã a repurtat
succese în procesul de ºubrezire a instituþiilor internaþionale  prea puþine
la numãr  pe care le avem. Miºcarea împotriva globalizãrii ºi-a îndreptat
atacul împotriva IFCI, ºi în special împotriva Organizaþiei Mondiale a
Comerþului (OMC), în vreme de Congresul Statelor Unite a obstrucþionat
mai întîi ONU ºi abia în al doilea rînd IFCI.
4. Amartya Sen, Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York, 1999.
5. Human Development Report 2001, Programul de Dezvoltare al ONU, New York, 2001.
6. Comisia pentru Macroeconomie ºi Sãnãtate, Investing in Health for Economic
Development, OMS, Geneva, decembrie 2001.
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ªi e pãcat! Avem nevoie de instituþii internaþionale puternice, nu de
instituþii slabe. Este necesar sã construim o coaliþie de un alt tip, al cãrei
þel sã fie acela de a reforma ºi întãri acordurile internaþionale, nu sã le
distrugã. Scopul prezentei cãrþi tocmai acesta este: sã propunã o agendã în
jurul cãreia sã se poatã coagula o astfel de coaliþie.
Instituþiile care susþin comerþul internaþional ºi pieþele financiare globale
sînt instituþii relativ puternice. Ele au nevoie însã de unele reforme,
deoarece funcþioneazã în folosul þãrilor bogate, în folosul celor care le
controleazã activitatea, adesea în detrimentul þãrilor sãrace, aflate la periferia sistemului. Dar ele sînt mai eficace ºi mai bune decît instituþiile
internaþionale dedicate altor obiective, cum ar fi menþinerea pãcii, dezvoltarea politicã ºi socialã, îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi de sãnãtate
sau drepturile omului.
Organizaþia Naþiunilor Unite, cea mai importantã instituþie internaþionalã
dupã IFCI, îºi proclamã bunele intenþii, dar nu deþine nici puterea ºi nici
mijloacele de a le transforma în realitate. Scopurile sale nobile sînt exprimate în Preambulul Cartei, fiind precedate de expresia Noi popoarele.
Carta se sprijinã însã pe suveranitatea statelor membre, iar interesele
suveranit\]ii statului nu coincid în mod necesar cu interesele cetãþenilor
care locuiesc într-însul. Multe state sînt nedemocratice ºi mulþi locuitori nu
sînt cu adevãrat cetãþeni. Drept rezultat, ONU nu-ºi poate duce la îndeplinire misiunea enunþatã în Preambul. ONU este o instituþie utilã ºi ar
putea fi fãcutã ºi mai utilã, dar, dacã ar fi s-o judecãm dupã Preambul, ne
dezamãgeºte. Referindu-ne la ONU, nu trebuie sã uitãm cã este o asociaþie
de state. Dupã cum observa cardinalul Richelieu în secolul al XVII-lea, iar
Henry Kissinger o reafirma recent, statele au interese, nu ºi principii 7.
Astfel, statele membre au tendinþa de a situa la loc de frunte propriile
7. Kissinger îl citeazã pe Richelieu care ar fi spus: Statele nu sînt nemuritoare,
salvarea lor poate veni acum sau niciodatã, iar pentru Kissinger aceasta înseamn\
cã statele îºi primesc recompensa pentru putere, ºi nu pentru dreptate (Henry
Kissinger, Diplomacy, Simon & Schuster, New York, 1995). În secolul al XIX-lea,
vicontele Palmerston spunea despre politica externã britanicã: Nu avem aliaþi eterni
ºi nici aceiaºi duºmani. Doar interesele noastre sînt eterne ºi aceleaºi (Discurs în
Camera Comunelor, 1 martie 1848, în John Bartlett, Familiar Quotations: A Collection
of Passages, Phrases, and Proverbs Traced to Their Sources in Ancient and Modern
Literature, Little, Brown, Boston, Massachusetts, 1992, p. 397).
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interese naþionale, ºi nu interesele comune, ceea ce reprezintã un impediment
serios pentru funcþionarea ONU.
Elementul forte al ONU este Consiliul de Securitate, deoarece el se
poate situa deasupra suveranitãþii statelor membre. Doar cei cinci membri
permanenþi ai Consiliului de Securitate au drept de veto. Atunci cînd cad
de acord, îºi pot impune voinþa asupra restului lumii, deºi aceasta nu se
întîmplã foarte adesea. Efectul este cã ONU combinã douã instituþii într-un
cadru unic: Consiliul de Securitate, care poate avea preeminenþã asupra
suveranitãþii statelor, ºi restul organizaþiei, subordonatã Consiliului. Nevoia
de consens face ca restul organizaþiei sã fie inoperant ºi lipsit de eficacitate:
Adunarea Generalã este un cadru de discuþii, iar diversele agenþii sînt
ineficiente în faþa necesitãþii de a pune de acord solicitãrile statelor membre.
Ele servesc ºi ca rezervaþie protectoare pentru diplomaþii inutili sau politicienii care ºi-au pierdut puterea8.
Dupã colapsul comunismului, a existat un scurt moment cînd Consiliul
de Securitate ar fi putut sã funcþioneze dupã modelul conceput iniþial, dar
puterile occidentale nu au profitat de prilej. În criza bosniacã nu au cãzut
de acord între ele, iar în ceea ce priveºte criza din Rwanda, nu au putut
acþiona în comun. Mai recent, Statele Unite nu ºi-au mai achitat obligaþiile
financiare ºi au scurtcircuitat sau subestimat rolul ONU în diverse feluri.
Chiar ºi dupã 11 septembrie Statele Unite au considerat cã trebuie sã
acþioneze în afara ONU ori de cîte ori a fost posibil.
Nepotrivirea dintre IFCI ºi instituþiile noastre politice internaþionale a
fãcut ca dezvoltarea societãþii globale sã fie extrem de inegalã. Comerþul
internaþional ºi pieþele financiare internaþionale sînt extrem de potrivite
pentru a genera bogãþia, dar ele nu pot lua în calcul celelalte nevoi sociale,
cum ar fi menþinerea pãcii, atenuarea sãrãciei, protecþia mediului înconjurãtor, condiþiile de muncã sau drepturile omului  adicã ceea ce se
înþelege prin bunuri publice. Dezvoltarea economicã, termen prin care
desemnãm producerea de bunuri private, a luat-o înaintea dezvoltãrii
sociale, a furnizãrii de bunuri publice. Distorsiunea poate fi corectatã doar
prin realizarea unor acorduri superioare avînd drept scop furnizarea de
bunuri publice. În acest context, este important de amintit cã ºi comerþul
8. Situaþia s-a îmbunãtãþit sub conducerea lui Kofi Annan.
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internaþional, buna funcþionare a pieþelor sau producerea bogãþiei sînt, în
egalã mãsurã, bunuri publice. Activiºtii antiglobalizare sînt foarte prost
sfãtuiþi atunci cînd încearcã sã distrugã acele IFCI care asigurã furnizarea
acestor bunuri. Loveºte ºi scufundã Organizaþia Mondialã a Comerþului
(OMC) poate fi un act contraproductiv, pentru cã o datã cu apa din copaie
ar putea fi aruncat ºi copilul. În loc sã protesteze împotriva OMC, activiºtii
ar face mai bine sã lupte pentru instituþii la fel de eficiente care sã slujeascã
scopurilor sociale pe care le vizeazã.
OMC a decis sã se angajeze într-o nouã rundã de negocieri, cunoscutã
sub denumirea de Runda Dezvoltãrii. Acþiunea trebuie însoþitã de o rundã
similarã de negocieri avînd drept obiectiv furnizarea bunurilor publice.
Necesitãþile sînt bine cunoscute. Summitul Mileniului, organizat de ONU
la 22 septembrie 2000, a evidenþiat cîteva obiective ambiþioase, dar care
pot fi atinse pînã în anul 2015, cum ar fi, de exemplu, reducerea sãrãciei,
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate ºi educaþia primarã universalã. În martie
2002, ONU va organiza, la Monterrey (Mexic), o Conferinþã privind
Finanþarea Dezvoltãrii*. Conferinþa urma sã se focalizeze asupra furnizãrii
de bunuri publice la scarã globalã. Fãrã a rezolva aceastã problemã,
dezvoltarea va rãmîne în continuare o noþiune lipsitã de sens.
Misiunea OMC constã în facilitarea schimbului internaþional de bunuri
ºi servicii între partenerii dispu[i sã o facã. Organizaþia ºi-a îndeplinit rolul
stabilind reguli obligatorii ºi construind un mecanism de aplicare eficace.
Existã douã motive puternice pentru care o abordare similarã nu poate fi
posibilã ºi în cazul furnizãrii bunurilor publice. Unul constã în faptul cã
numeroase þãri sînt lipsite pur [i simplu de resursele necesare îndeplinirii
standardelor ºi cerinþelor internaþionale. Celãlalt constã în aceea cã ar fi
dificil de gãsit acelaºi tip de mecanism de aplicare, care opereazã atît de
bine în cadrul mecanismului de piaþã, îngãduind sau interzicînd accesul la
piaþã. În loc de un astfel de mecanism, ar trebui sã existe stimulente financiare care sã încurajeze supunerea voluntarã faþã de regulile internaþionale
*

Vezi Addenda la prezentul volum (pp. 155-158), Finanþarea furnizãrii bunurilor
publice la scarã globalã. O propunere de reformare ºi dezvoltare a asistenþei internaþionale pentru dezvoltare, cuvîntare þinutã de George Soros la Conferinþa ONU
privind Finanþarea Dezvoltãrii, Monterrey, Mexic, 18 martie 2002 (n.ed.).
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ºi practicile cele mai favorabile. A-i refuza cuiva stimulentele ar putea
constitui o sancþiune. O asemenea soluþie ºi-ar putea dovedi utilitatea într-o
lume în care suveranitatea statelor constituie un obstacol în calea impunerii
unor reguli obligatorii pentru þãrile individuale.
Una dintre principalele propuneri din aceastã carte este cã sistemul
întemeiat pe reguli al OMC vizînd furnizarea bunurilor private ar trebui
completat cu un sistem bazat pe stimulente pentru furnizarea bunurilor
publice.
Globalizarea nu poate fi fãcutã vinovatã pentru toate relele cu care ne
confruntãm. Conflictele armate, regimurile opresive ºi corupte ºi statele
slabe se numãrã printre cele mai importante cauze ale mizeriei ºi sãrãciei
din lumea de astãzi  iar globalizarea nu poate fi acuzatã pentru proasta
guvernare. Iar dacã a reuºit ceva, globalizarea a obligat þãrile individuale
sã-ºi îmbunãtãþeascã eficienþa sau, cel puþin, sã reducã rolul guvernãrii în
economie. Dar globalizarea a fãcut ca lumea sã fie mai interdependentã ºi
a sporit pericolul pe care-l pot reprezenta problemele interne din anumite
þãri. Astfel încît nu este suficient sã concepem aranjamente mai bune pentru
furnizarea bunurilor publice pe scarã globalã, trebuie sã gãsim totodatã ºi
cãile de îmbunãtãþire a condiþiilor politice ºi sociale din fiecare þarã. Acesta
este cel de-al doilea subiect de discuþie din prezenta carte.
Atacul terorist din 11 septembrie ne-a arãtat, în mod tragic, chiar la noi
acasã cît de interdependentã a devenit lumea ºi cît de important este pentru
securitatea noastrã tipul de condiþii interne care prevaleazã în alte þãri. Bin
Laden nu ºi-ar fi putut dezl\n]ui atacul asupra Statelor Unite dacã nu s-ar
fi bucurat de protecþie din partea Afganistanului. Dar acest fapt era valabil
ºi înainte de 11 septembrie. De la încheierea Rãzboiului Rece, cele mai
multe dintre crizele care au condus la vãrsare de sînge au fost produse de
conflictele interne, ºi nu de conflictele dintre state. În vremea Rãzboiului
Rece, conflictele interne erau folosite, chiar întreþinute, de cãtre cele douã
superputeri. Dupã ce Rãzboiul Rece s-a încheiat, constrîngerile impuse de
superputeri au fost înlãturate, astfel încît conflictele s-au deteriorat, ajungîndu-se la vãrsãri de sînge care au fãcut necesarã intervenþia externã.
Aceasta deoarece intervenþia externã s-a limitat de cele mai multe ori
doar la acþiuni punitive. Mobilurile pozitive au fost întotdeauna insuficiente.
Dupã ce al doilea rãzboi mondial a luat sfîrºit, Statele Unite au inaugurat
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Planul Marshall, cu beneficii de duratã pentru Europa. Dupã colapsul
imperiului sovietic, nu au existat iniþiative similare. Ajutorul extern s-a
ridicat la un procent nesemnificativ de 0,1% din Produsul Intern Brut al
Statelor Unite, faþã de 3 procente la începutul aplicãrii Planului Marshall.
Evoluþia ajutorului extern ca procent din PIB nu este deloc încurajatoare
(vezi figura 1).
Unei intervenþii ulterioare izbucnirii crizelor îi este de preferat o acþiune
preventivã sprijinitã de stimulente pozitive. Aceasta este mai puþin costisitoare ºi produce mult mai puþinã suferinþã umanã. Experienþa demonstreazã
cã prevenirea crizelor nu va putea fi operantã prea curînd. Intervenþia
timpurie nu poate acapara titlurile articolelor din jurnale  se afirmã cã
despre o crizã eºuatã nu poþi relata nimic. Dacã între timp tensiunile au
degenerat în mãcel, atunci este mult mai dificil sã previi alte vãrsãri de
sînge. Chiar ºi o þarã ca Statele Unite, unde domneºte litera legii, este
subiectul presiunilor vindicative. Or, într-un stadiu incipient, este dificil de
prezis ce motiv de nemulþumire poate duce la un conflict ucigãtor. Este un
argument puternic pentru a sprijini ceea ce eu denumesc societãþile deschise,
în care nemulþumirile pot fi fãcute cunoscute, existînd instituþii cãrora sã
poþi sã li te adresezi. ªi în societãþile deschise pot sã aparã conflicte, dar
este mai puþin probabil ca ele sã ducã la vãrsãri de sînge. Statele Unite ºi
alte democraþii sînt vital interesate, pentru a-ºi asigura securitatea, sã
amelioreze calitatea guvernãrilor ºi sã sprijine societãþile deschise din
lumea întreagã. A susþine societãþile deschise nu echivaleazã cu forþa
militarã, dar este un act capabil sã reducã perspectiva necesitãþii de a face
uz de forþa militarã.
Democraþia ºi societatea deschisã nu pot fi impuse din afarã deoarece
principiul suveranitãþii statelor se opune oricãrei intervenþii externe. Ele
pot fi promovate doar conferind vigoare societãþii civile ºi oferind stimulente guvernelor pentru a promova reformele politice ºi economice.
Cele douã propuneri care susþin aceastã carte au un numitor comun: atît
furnizarea de bunuri publice, cît ºi ameliorarea condiþiilor interne fac
necesar ca anumite resurse sã fie transferate dinspre þãrile bogate cãtre cele
sãrace. Faptul contravine fundamentalismului de piaþã, care susþine cã
pieþele, lãsate sã funcþioneze liber, vor asigura o alocare optimã a resurselor.
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Figura 1. Evoluþia ajutorului extern acordat de SUA ca procent din PIB (1946-2001)
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Sursa: Congressional Budget Office, decembrie 2001.
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Transferul de resurse oferit de actualele IFCI este necorespunzãtor. Cea
mai mare parte a fondurilor bãneºti deþinute de FMI este folositã pentru a
salva o þarã dupã ce criza s-a declanºat deja. Banca Mondialã are drep scop
esenþial acordarea de împrumuturi. Capacitatea sa de a oferi sprijin este
determinatã de profitul rezultat din acordarea acestor împrumuturi. OMC
nu se ocupã în nici un fel de transferul resurselor. IFCI ar putea juca un rol
mai constructiv decît cel din prezent  idee pe care o vom discuta în
capitolele 1, 3 ºi 4 , dar este necesar sã existe modalitãþi noi de transfer
al resurselor pe plan internaþional, operînd pe alte cãi decît cele ale
actualelor IFCI. O asemenea componentã a aranjamentelor instituþionale
curente lipseºte. Este tocmai tema centralã a prezentei cãrþi ºi ea va fi
dezvoltatã în capitolul 2.
}ãrile bogate vor fi foarte greu de convins sã angajeze transferuri de
resurse pe baze instituþionale. Se împlinesc mai mult de 30 de ani de cînd
Comisia Pearson a stabilit  ºi ONU a aprobat  un nivel de 0,7 procente
din PIB pentru þãrile donatoare care sã fie alocate ajutorului oficial consacrat
dezvoltãrii. Doar cinci þãri au atins sau depãºit acest nivel în anul 20009,
contribuþia Statelor Unite alocatã dezvoltãrii fiind de doar 0,24 procente
din PIB. Cele mai vinovate pentru aceastã neîmplinire sînt Statele Unite.
Nu întîmpl\tor transferurile internaþionale de resurse au fost cu mult
sub nivelul stabilit, de 0,7 procente din PIB, iar ajutorul Statelor Unite se
situeazã sub cel acordat de þãrile dezvoltate. Existã o opinie puternicã, în
special în Statele Unite, potrivit c\reia ajutorul extern este ineficace ºi,
uneori, chiar contraproductiv. ªi, ceea ce este ºi mai rãu, o astfel de opinie
nu este fãrã temei.
Mã simt îndreptãþit sã discut acest subiect întrucît am fost eu însumi
implicat din plin în furnizarea ajutorului extern pe scar\ larg\  aproximativ
425 milioane de dolari anual în ultimii cinci ani  în scopul susþinerii
societãþilor deschise. În aceastã calitate, sînt pe deplin con[tient de deficienþele modului în care ajutorul extern este administrat. Din experienþã, ºtiu
cã impactul ºi eficienþa acestui ajutor pot fi superioare dacã el este altfel
administrat. Mai mult, nu sînt singurul conºtient de aceste deficienþe de
administrare. În ultimii ani, instituþiile care acordã asistenþã, inclusiv Banca
9. Danemarca, Norvegia, Olanda, Suedia ºi Luxemburg.
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Mondialã, Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OCDE),
donatorii bilaterali ºi experþii strãini, au depus eforturi serioase pentru a evalua
ºi îmbunãtãþi eficienþa ajutorului, rezultînd, treptat, o nouã paradigmã10.
Ea a fost clãditã pe ideea de a conferi celor ce primesc asistenþã un grad
mai mare de participare la programele de care se presupune cã beneficiazã
ºi un sentiment de proprietate (ownership), astfel încît sã sporeascã ºansele
de succes.
Dupã cum vãd eu lucrurile, ajutorul extern, aºa cum a fost el acordat în
mod tradiþional, suferã de cîteva neajunsuri:
 Mai întîi, ajutorul extern slujeºte mai curînd intereselor donatorilor
decît celor ale primitorilor. Acordarea ajutoarelor este adesea direcþionatã în funcþie de interesele de securitate naþionalã întemeiate pe
considerente de ordin geopolitic, fãrã nici o legãturã cu nivelul de
sãrãcie sau caracteristicile guvernãrii care beneficiazã de ajutoare.
Exemple grãitoare pot fi ajutoarele pentru Africa acordate în timpul
Rãzboiului Rece. Dupã ce a cãzut Zidul Berlinului, Germania de
Vest  dornicã sã-ºi asigure reunificarea  a donat sau împrumutat
Uniunii Sovietice sume uriaºe de bani, fiind prea puþin interesatã de
modul cum vor fi cheltui]i. Ulterior, ºi Ucraina a devenit un client
geopolitic pentru þãrile occidentale. Or, dacã guvernarea proastã este
cauza sãrãciei, ar fi de dorit ca donatorii sã acorde o mai mare atenþie
condiþiilor politice interne din þãrile pe care le sprijinã.
 În al doilea rînd, ºi în strînsã legãturã cu cele de mai sus, se dovedeºte
cã beneficiarii ajutoarelor au arareori proiecte proprii de dezvoltare,
ei bizuindu-se mai mult pe proiectele din exterior. Cînd experþii
pleacã, nu rãmîne mai nimic. În comparaþie cu proiectele proprii,
programele importate nu prind de cele mai multe ori rãdãcini11.
10. World Development Report 2000/2001 al Bãncii Mondiale, pregãtit de o echipã de
experþi în dezvoltare condusã de Ravi Kanbur ºi Nora Lustig, prezintã aceste aspecte
pe larg ºi include o bibliografie exhaustivã cu privire la literatura esenþialã în
domeniu. Paul Collier ºi David Dollar de la Banca Mondialã au fãcut o operã de
pionierat ºi au scris pe larg despre subiect. Recomandãrile lor principale sînt rezumate
în Collier ºi Dollar, Can the World Cut Poverty in Half? How Policy Reform and
Effective Aid Can Meet the DAC Targets, Banca Mondialã, Development Research
Group, Washington DC, 1999.
11. Dupã cum aratã în mod direct Collier ºi Dollar, evidenþa cercetãrilor denotã cã
donatorii nu au avut un mare impact asupra politicii sau, cel puþin, nu au avut unul
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Statele doresc sã deruleze fondurile prin propriii lor conaþionali 
aceºtia acþionînd drept sprijinitori ai ajutorului strãin. Or, instituþiile
internaþionale preferã mai curînd sã trimitã experþi strãini decît sã
utilizeze competenþele apãrute pe plan intern. Experþii dau seama în
faþa celor care îi plãtesc. Exceptînd fundaþiile mele ºi, mai recent,
Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), nimeni nu
doreºte sã plãteascã experþi care sã se raporteze la beneficiarii ajutorului. Drept rezultat, beneficiarilor de ajutoare le lipseºte adesea
capacitatea de a absorbi fondurile primite.
 În al treilea rînd, de obicei ajutorul extern este interguvernamental.
În cele mai multe dintre cazuri, guvernele care-l primesc supravegheazã
ajutoarele, dirijînd fondurile conform propriilor interese. Uneori,
ajutoarele devin sursa principalã de sprijin pentru acele guverne care,
în lipsa lor, ar deveni indezirabile.
 În al patrulea rînd, donatorii insistã sã-ºi menþinã controlul naþional
asupra ajutoarelor furnizate, ceea ce duce la o coordonare necorespunzãtoare. Atunci cînd donatorii se aflã în competiþie pentru a furniza
ajutoare, pentru guvernul care beneficiazã de ele este mai uºor sã
deturneze resursele pentru a-ºi îndeplini scopurile proprii. Aºa a fost
cazul în Bosnia, unde ajutorul internaþional a fost cheltuit rapid ºi a
servit la alimentarea feudelor locale.
 În sfîrºit, nu se recunoaºte faptul cã asistenþa internaþionalã are un
grad ridicat de risc. Este mult mai dificil sã faci bine decît sã faci o
întreprindere profitabilã. Aceasta deoarece pentru beneficiul social
pozitiv (Can the World Cut Poverty in Half?, ed.cit. p. 21). Numeroase evaluãri
ale ajutorului multilateral ºi eficienþei condiþionãrii fondurilor au dus la concluzia
cã, pe cît a fost mai mare gradul de implicare internã în cadrul reformelor, pe atît
s-au obþinut succese mai importante. Un document al FMI pregãtit pentru o serie de
seminare consacrate condiþionãrii, conchide cã nu ne putem aºtepta ca politicile sã
fie implementate într-un mod sustenabil decît dacã ºi autoritãþile le acceptã ca fiind
ale lor, iar în interiorul þãrii se obþine un sprijin suficient de larg pentru ele. Teama
cã o condiþionare necorespunzãtoare din exterior poate submina implicarea a
determinat FMI sã înceapã un proces de simplificare ºi reducere a condiþionãrilor
din programele sale. Vezi Conditionality in Fund-Supported Programs  Overview,
document pregãtit de Departamentul pentru Dezvoltare Politicã ºi Verificare, FMI,
20 februarie 2001, par. 14.
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nu existã o singurã unitate de mãsurã, în vreme ce profitul poate fi
lesne evidenþiat pe ultimul rînd al bilanþului. În plus, ajutorul este
administrat de cãtre birocraþi care au mai mult de pierdut decît de
cîºtigat dacã îºi asumã riscuri. Sã ne mai mirãm deci cã rezultatele
sînt atît de palide, mai ales atunci cînd ele sînt judecate cu aceleaºi
unitãþi de mãsurã ca ºi celelalte activitãþi birocratice ºi fãrã nici o
înþelegere cu privire la dificultãþile întîlnite? Este cu atît mai demn
de remarcat faptul cã ajutorul extern a produs ºi rezultate pozitive
reale în þãrile aflate în tranziþie  de exemplu, pentru a fi ajutate sã
funcþioneze banca centralã, pieþele financiare sau sistemul judiciar.
Este o dovadã cã, în pofida tuturor deficienþelor, ajutorul extern poate
fi o soluþie viabilã.
Reþeaua mea de fundaþii funcþioneazã pe alte baze. Misiunea ei este sã
încurajeze dezvoltarea societãþilor deschise. Oricîte merite sau lipsuri ar
avea, este clar cã ea serveºte intereselor celor ce primesc ajutoare. În limita
posibilitãþilor, ea este administratã de cetãþeni ai þãrilor în care funcþioneazã. Prioritãþile sînt stabilite de un consiliu alcãtuit ºi el din conaþionali.
Fundaþiile conlucreazã cu guvernul atunci cînd este posibil sau lucreazã
independent dacã nu este posibilã o asemenea colaborare. Uneori, ele se
aflã într-o opoziþie fãþiºã. Atunci cînd fundaþiile au posibilitatea sã colaboreze
cu guvernul, ele pot deveni mai eficiente; dacã nu au aceastã posibilitate,
atunci activitatea lor este cu atît mai necesarã ºi mai apreciatã deoarece
oferã o sursã alternativã de fonduri pentru societatea civilã. Ca regulã
generalã, cu cît guvernarea este mai proastã, cu atît fundaþia este mai bunã
deoarece ea întruneºte încrederea ºi sprijinul societãþii civile.
De multe ori, se face confuzie între societatea civilã ºi societatea
deschisã. Societatea civilã este doar una dintre componentele societãþii
deschise; la fel de importante pentru o societate deschisã sînt existenþa
unui guvern democratic sensibil la necesitãþile ºi dorinþele electoratului sau
existenþa unui sector privat pe deplin independent faþã de guvern. Atunci
cînd o fundaþie poate colabora cu guvernul, ea cautã sã îmbunãtãþeascã
competenþa guvernului ºi sã-l facã mai sensibil faþã de societate. Guvernele
receptive la un asemenea mod de asistenþã tind sã fie invadate de cãtre
donatori. Dar donatorii au agenda lor, iar guvernul este constrîns în rela]ia
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sa cu donatorii. Cea mai valoroasã asistenþã acordatã de cãtre fundaþii a
fost cea prin care s-a ameliorat competenþa guvernelor, permiþîndu-le sã
angajeze experþii dupã voie, de preferinþã chiar dintre cei de aceeaºi
naþionalitate.
Pe lîngã fundaþiile naþionale, reþeaua mea de fundaþii include ºi un
numãr de programe comune unei mari pãrþi din reþea, vizînd domenii
specifice cum ar fi educaþia, mass-media, sãnãtatea, informaþia, cultura ºi
justiþia, dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii º.a.m.d. Aceste programe
funcþioneazã prin intermediul fundaþiilor naþionale, dar fundaþiile naþionale
pot sã decidã dac\ sã se implice sau nu; dacã se implicã, ele îºi asumã
administrarea ºi responsabilitatea pentru derularea programelor în propria
þarã12. Interacþiunea dintre fundaþiile naþionale ºi programele reþelei creeazã
o matrice care combinã nevoile locale cu expertiza profesionalã. Aceastã
matrice este deschisã. Fundaþiile naþionale pot activa ºi în afara programelor
de reþea în mod discreþionar, ºi chiar au tendinþa s\ o fac\, pentru a sprijini
societatea civilã ºi cultura. Programele de reþea pot fi implementate ºi de
cãtre unele instituþii locale, altele decît fundaþiile naþionale, ºi lucrurile
chiar aºa se ºi petrec în domeniul drepturilor omului ºi al mass-media
independente.
Este limpede cã ar fi impropriu ca aceleaºi metode ºi criterii sã fie
aplicate ºi în domeniul public, ºi în cel privat. Modul de abordare din
reþeaua mea de fundaþii poate ºi trebuie sã fie adaptat ºi în domeniul
ajutorului internaþional financiar acordat prin intermediul guvernelor. Voi
arãta cum poate fi realizat acest lucru în capitolul 2. Propunerea mea se
bazeazã pe o emisiune specialã de DST-uri coordonatã de cãtre þãrile
bogate, destinate asistenþei internaþionale în conformitate cu anumite reguli.
Este puþin probabil ca guvernele sã adopte de la sine propunerea privind
DST-urile. Prea multe interese politice ºi birocratice militeazã împotriva
lor. Dar guvernele democratice sînt sensibile la cererile electoratului.
Acesta este ºi motivul pentru care cea care trebuie mobilizatã este societatea
12. Circa 85% din fondurile fundaþiilor sînt cheltuite în þãrile beneficiare. Prin comparaþie, doar 44% din banii împrumutaþi în decursul existenþei lor de cãtre Asociaþia
Internaþionalã de Dezvoltare (AID) ºi Banca Mondialã au fost cheltuiþi în þãrile
creditoare.
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civilã însãºi. A sosit ºi timpul! Coaliþia slabã dintre grupurile de activiºti
ºi Bisericã, cunoscutã sub numele de Miºcarea Jubileului 2000, a luptat cu
succes pentru ºtergerea debitelor þãrilor celor mai îndatorate13. Guvernele
din Grupul celor 7 ºi din Grupul celor 20 cautã cãi pentru a alina suferinþele
pricinuite de globalizare14. Conferinþa Internaþionalã privind Finanþarea
Dezvoltãrii organizatã de Naþiunile Unite în martie 2002 constituie un alt
forum propice. Atacul terorist din 11 septembrie a sensibilizat opinia publicã
din Statele Unite faþã de problemele ce apar în restul lumii, aceasta devenind
mai receptivã la noile idei ºi mai plinã de compasiune. Dacã opinia publicã
o va cere, este de aºteptat ca guvernele sã fie nevoite sã acþioneze.
Din nefericire, este mai dificil sã mobilizezi societatea civilã pentru
ceva decît împotriva a ceva. Propunerea privitoare la DST-uri prezentatã în
capitolul 2 este însã destul de concretã ºi destul de rezonabilã pentru a
putea obþine adeziunea publicã. Nu acelaºi lucru se poate spune despre
propunerile incluse în celelalte capitole, propuneri care au în vedere
reformarea actualelor IFCI. În acest caz, problemele sînt mai pu]in clare ºi
ele trebuie bine analizate de cãtre experþi. Presiunea publicã poate sã-ºi
dovedeascã însã utilitatea, obligînd autoritãþile sã treacã la fapte.

13. Miºcarea a alãturat ideea ºtergerii datoriilor conceptului biblic de Jubileu. Papa Ioan
Paul al II-lea declarase anul 2000 an jubiliar.
14. Grupul celor 7 (G7) este alcãtuit din Canada, Franþa, Germania, Italia, Japonia,
Marea Britanie ºi Statele Unite ale Americii. Grupul celor 20 include cele mai
importante economii de piaþã aflate în fazã de emergenþã.

DEFICIENÞELE CAPITALISMULUI GLOBAL

CAPITOLUL 1

Comerþul internaþional: Organizaþia
Mondialã a Comerþului
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CAPITOLUL 1

Comerþul internaþional: Organizaþia
Mondialã a Comerþului
Teoria economicã a demonstrat cã  în condiþiile în care celelalte
elemente rãmîn aceleaºi  de comerþul internaþional beneficiem cu toþii. În
practicã însã, lucrurile rãmîn arareori aceleaºi. De exemplu, cei care cîºtigã
de pe urma comerþului internaþional arareori îi compenseazã pe cei care
pierd. Mai mult, puþini sînt cei care ar pune sub semnul întrebãrii avantajele
comerþului internaþional. Anumite þãri pot cãuta sã obþinã avantaje suplimentare prin impunerea unor restricþii la importuri sau prin subsidiile
acordate pentru exporturi. Pãrþile ofensate vor putea sã reacþioneze, iar
dacã procesul nu este controlat, avantajele comerþului liber se vor spulbera.
Iatã de ce este foarte importantã stabilirea acelor reguli generale faþã de
care trebuie sã ne supunem cu toþii ºi tocmai acesta este rolul pe care
Organizaþia Mondialã a Comerþului (OMC) trebuie sã-l îndeplineascã.
Este ceea ce face din OMC o organizaþie extrem de preþioasã care, dacã
n-ar exista, ar trebui sã fie inventatã.
Din multe puncte de vedere, OMC este cea mai avansatã ºi mai dezvoltatã
dintre instituþiile noastre internaþionale. Ea a dovedit cã poate repurta succese
nu numai în crearea unor legi internaþionale, ci ºi în exercitarea funcþiei
sale judiciare. Mai mult, a gãsit ºi o cale de a-ºi impune deciziile. Calea la
care a recurs OMC este aceea de a autoriza þara nedreptãþitã sã se revanºeze
dacã nu primeºte compensaþii sau dacã practica ce a ofensat-o nu conteneºte.
Este o cale foarte eficace, în multe alte domenii suveranitatea statelor
ridicînd obstacole insurmontabile în faþa aplicãrii legislaþiei internaþionale.
Datoritã acestor trãsãturi, manifest o mare admiraþie pentru OMC 
chiar dacã astãzi nu cunosc despre ea prea multe detalii. De fapt, activitãþile
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interne ale OMC sînt atît de complicate încît, atunci cînd trebuie analizatã
activitatea de ansamblu a organizaþiei, simt cum privirea mi se înceþoºeazã.
Recent, OMC a devenit þinta atacului concertat declanºat de o coaliþie
formatã din organizaþii nonguvernamentale (ONG-uri) ºi sindicate. Acest
fapt m-a obligat sã scrutez mai îndeaproape OMC ºi astfel am constatat cã
unele critici sînt într-adevãr îndreptãþite.
Mecanismul în sine are puþine deficienþe. Misiunea OMC constã în
liberalizarea întemeiatã pe reguli a comerþului, misiune pe care ºi-o îndeplineºte cu succes. Într-adevãr, dat fiind faptul cã OMC este o organizaþie
care necesitã un acord unanim al membrilor fondatori, trebuie sã-i fim
recunoscãtori pentru rezultatele sale, excepþionale prin ingenuitate, din
domeniul legislaþiei. Totuºi, criticile sînt îndreptãþite atunci cînd se susþine
cã OMC se situeazã de partea þãrilor bogate ºi a corporaþiilor internaþionale.
Aceastã poziþie nu se datoreazã mecanismului OMC, ci modului cum el
este utilizat, precum ºi absenþei unor structuri similare eficiente care sã
urmãreascã ºi alte scopuri sociale, cum ar fi protecþia mediului, legislaþia
muncii ºi drepturile omului. Sã analizãm pe rînd fiecare dintre cele douã
aspecte.
Privind funcþionarea necorespunzãtoare a mecanismului OMC, se ivesc
douã probleme. Prima, cea mai importantã din punctul de vedere al
volumului real al comerþului, constã în disparitatea de tratament dintre
produsele provenite din þãrile dezvoltate ºi cele provenite din þãrile în curs
de dezvoltare. Înlãturarea restricþiilor tarifare ºi netarifare pentru produsele
agricole, pentru produsele textile ºi încãlþãminte s-a realizat într-o perioadã
de timp mult mai îndelungatã decît pentru cele mai multe dintre bunurile
industriale avansate. Þãrile industriale avansate cheltuiesc în mod curent
circa 360 miliarde de dolari pentru a-ºi subvenþiona agricultura1. Prin
contrast, ele cheltuiesc doar 53,7 miliarde pentru ajutorul extern2. Statele
Unite continuã sã-ºi menþinã avantajele datorate legilor anti-dumping,
1. Datã din anul 1999, preluatã din Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring
and Evaluation 2000, tabelul III.
2. Ajutorul net oficial pentru dezvoltare acordat de membrii Comitetului de Asistenþã
pentru Dezvoltare în anul 2000 a fost de 53,7 miliarde de dolari, conform
www.oecd.org.
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acestea putînd fi oricînd invocate în scopul protejãrii împotriva unor
importuri ieftine. Aceste mãsuri ne pot conduce însã pe un teren foarte
periculos3.
A doua problemã constã în favorizarea intereselor corporaþiilor. Existã
acorduri ce au ca subiect Aspectele privind Drepturile de Proprietate
Intelectualã cu referire la Comerþ (ADPIC/TRIP*) ºi Mãsurile privind
Investiþiile legate de Comerþ (MIC/TRIM**), dar nu existã nici un acord
privind drepturile muncii în domeniul comercial, exceptînd munca deþinuþilor,
sau mãsurile consacrate mediului înconjurãtor în legãturã cu activitatea
comercialã. Este evident cã însãºi alegerea subiectelor acordurilor favorizeazã interesele corporaþiilor. Astfel încît încercarea de a decreta un Acord
Multilateral privind Investiþiile i-a îndemnat pe activiºtii antiglobalizare sã
treacã la proteste ºi le-a oferit prilejul sã repurteze cea dintîi victorie care
a ºi dus la blocarea acelui acord.
Una dintre regulile Organizaþiei Mondiale a Comerþului interzice þãrilor
sã trateze în mod diferit produsele fizice similare, în funcþie de modul cum
sînt ele realizate4. Aceastã regulã a fost conceputã pentru a preveni cazul
cînd unele þãri ar recurge la practici discriminatorii îndreptate împotriva
producãtorilor externi prin stabilirea unor reglementãri referitoare la metodele de producþie. În practicã însã, este dificil pentru anumite þãri sã
impunã standarde privind mediul, munca sau drepturile omului. Desigur
cã astfel de standarde ar putea fi impuse prin tratate internaþionale, dar tratatele sînt greu de încheiat ºi impus. De exemplu, Organizaþia Internaþionalã
a Muncii (OIM/ILO***) a elaborat un set de convenþii care sînt însã ignorate
pe scarã largã. În plus, dacã s-ar analiza convenþiile OIM, s-ar vedea cã ele
intrã în contradicþie cu regulile OMC. De exemplu, OIM a autorizat þãrile
membre sã impunã sancþiuni pentru utilizarea muncii forþate (alta decît
3. Administraþia Bush a intrat în contact cu membrii individuali ai Congresului pentru
a obþine voturi în favoarea autoritãþii de reglementare rapidã în domeniul comerþului
(fast-track). Aceste contacte nu au fost bine receptate de Runda Dezvoltãrii. De
exemplu, administraþia s-a angajat sã împiedice concesionarea importului de textile
promis þãrilor africane ºi caraibene.
* Din engl. Trade Related Intellectual Property (n.tr.).
** Din engl. Trade Related Investment Measures (n.tr.).
4. Cu excepþia produselor realizate utilizînd munca deþinuþilor.
*** Din engl. International Labor Organization (n.tr.).
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munca de]inu]ilor) de cãtre regimul din Myanmar. Dar dorinþa þãrilor
membre OIM de a adopta restricþii la importul produselor birmaneze s-a
dovedit a fi în contradicþie cu regulile OMC. La fel, regulile OMC au
prevalat în faþa reglementãrilor interne dacã acestea din urmã s-au dovedit
discriminatorii faþã de produsele provenite din alte þãri 5. Lipsa unor reglementãri internaþionale ºi obstacolele ridicate în faþa reglementãrilor interne
se combinã, favorizînd interesele corporaþiilor.
În lipsa unor reglementãri obligatorii pentru toþi ºi în alte domenii, cum
ar fi drepturile omului, condiþiile de muncã, sãnãtatea ºi protecþia mediului,
OMC a favorizat supremaþia comerþului internaþional asupra unor obiective
sociale6. Într-un anumit sens, OMC s-a dovedit o organizaþie de succes.
Practic, este singura instituþie internaþionalã faþã de care Statele Unite ºi-au
dovedit dorinþa de a se supune. Acest fapt îi conferã o mare putere.
Comerþul liber ºi pieþele libere produc bogãþia. Societatea are nevoie însã
ºi de alte bunuri publice pentru a putea supravieþui ºi prospera. Or, între
profitul privat ºi bunãstarea publicã existã un mare dezechilibru în lumea
contemporanã, acesta fiind ºi motivul principal pentru care OMC a devenit
o þintã de atac.
Slãbiciunea celorlalte instituþii nu poate fi remediatã reformînd OMC.
Organizaþia nu are competenþa sã se ocupe de protecþia mediului, siguranþa
alimentãrii, drepturile omului ºi drepturile muncii decît în situaþia cînd
aceste domenii intrã în legãturã cu comerþul internaþional. Deºi unele
schimbãri pot ºi vor fi introduse pentru a face din OMC o organizaþie mai
conºtientã de aceste probleme, remediul principal se aflã în statele membre
înseºi, în special în Statele Unite ale Americii, el putînd sprijini astfel în
egalã mãsurã ºi alte aranjamente internaþionale.
Forþa OMC constã în mecanismul sãu de constrîngere. Existã douã
motive pentru care constrîngerea nu este în acord cu furnizarea bunurilor
5. }ãrile care au adoptat reglementãri ce se dovedesc a fi contrare regulilor OMC pot
deveni subiect al sancþiunilor comerciale dictate de ceilalþi membri.
6. Preambulul la actul de constituire al Organizaþiei Mondiale a Comerþului  ca ºi cel
al Cartei Organizaþiei Naþiunilor Unite  stabileºte o listã de scopuri nobile asupra
cãrora organizaþia s-a dovedit incapabilã sã se pronunþe. Carta OMC stabileºte cã
întregul comerþ va fi realizat astfel încît sã asigure utilizarea deplinã a forþei de
muncã o datã cu creºterea veniturilor, protejînd în acelaºi timp mediul ºi asigurînd
o dezvoltare sustenabilã.
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publice. Unul este cã statele membre nu se pot obiºnui cu ea. OMC a gãsit
o modalitate excelentã pe care statele suverane sînt gata sã o accepte, date
fiind beneficiile datorate comerþului. Este însã o excepþie, statele nu o vor
accepta ºi în alte domenii. Regulile OMC nu pot fi modificate ºi nici nu pot
fi introduse altele noi fãrã un consens unanim. Oare va fi de acord China,
abia intratã în OMC, cu includerea prevederilor referitoare la drepturile
omului ori la legislaþia muncii? Sau actualul guvern al Statelor Unite va fi
el mai sensibil la problemele mediului?
Celãlalt motiv este cã multor þãri le lipsesc pur ºi simplu resursele
pentru a îndeplini standardele internaþionale. În loc de a le impune anumite
cerinþe, ar fi mult mai bine sã fie furnizate resursele care sã permitã þãrilor
sãrace sã accepte cerinþele de bunãvoie.
Sã exemplificãm cu problema utilizãrii muncii minorilor. În loc sã se
introducã o regulã prin care OMC sã interzicã utilizarea muncii copiilor, ar
trebui furnizate resursele necesare educaþiei primare generalizate. Abia
apoi s-ar putea cere celor ce primesc ajutorul sã elimine munca minorilor,
ca o condiþie de primire a asistenþei financiare. În Brazilia, o schemã-pilot
denumitã Bolsa-Escola acordã subsidii familiilor sãrace dacã toþi copiii
merg în mod regulat la ºcoalã. O schemã suplimentarã se propune acum
pentru recompensarea printr-un cont de economisire (saving account) a
fetelor care terminã opt clase. O asemenea schemã ar trebui implementatã
pe scarã largã în domeniul asistenþei internaþionale. Aceastã abordare ar
depãºi obstacolele datorate suveranitãþii statelor deoarece acceptarea ajutorului s-ar realiza pe baze voluntare.
Sau sã analizãm problema dislocãrilor sociale datorate distrugerii
creatoare produse de capitalismul global7. Aceste distrugeri necesitã
compensaþii, respecializare ºi un sistem de securitate social\. Asemenea
obiective interne depãºesc obiectivele regulilor internaþionale comerciale
stabilite de cãtre OMC. Unele þãri sînt însã prea sãrace pentru a putea
finanþa mãsurile ce se impun ºi au nevoie de sprijin internaþional. Or, o
astfel de componentã este absentã din aranjamentele instituþionale globale
7. Distrugere creatoare este sintagma folosit\ de Joseph Schumpeter pentru a descrie
progresul economic în sistemul capitalist. Vezi Joseph Schumpeter, Capitalism,
Socialism, and Democracy, Harper & Brothers, New York, Londra, 1942.
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actuale. E nevoie de stabilirea unui sistem bazat pe înþelegere avînd ca scop
furnizarea unor bunuri publice care sã completeze sistemul bazat pe reguli
al OMC, de producere a bunurilor private. Voi propune un astfel de sistem
în capitolul urmãtor.
În plus faþã de cadrul de ajutorare, vor trebui fãcute unele modificãri ºi
în cadrul comercial. Ar trebui avute în vedere dreptul muncii, protecþia
mediului, Aspectele privind Drepturile de Proprietate Intelectualã cu referire
la Comerþ (ADPIC/TRIP), Mãsurile privind Investiþiile legate de Comerþ
(MIC/TRIM), concurenþa, anticorupþia, politica de impozitare ºi modul de
organizare a OMC. Unele dintre aceste obiective sînt incluse în Runda Dezvoltãrii, de celelalte va trebui sã ne ocupãm pe alte cãi.

Drepturile muncii
Modul diferit în care sînt tratate munca ºi capitalul constituie o trãsãturã
fundamentalã a sistemului capitalist global aºa cum este el îndeobºte
organizat. Capitalul migreazã cãtre þãrile unde gãseºte forþã de muncã
ieftinã ºi alte condiþii favorabile. El ajutã astfel la dezvoltarea acelor þãri,
unele dintre acestea realizînd progrese remarcabile. Þãrile dezvoltate pierd
locuri de muncã, dar cîºtigul rezultat din comerþ le permite crearea altora
noi, adesea cu o valoare adãugatã mai mare. Totodatã, existã o oarecare
migraþie umanã cãtre þãrile bogate, legalã ºi ilegalã, prin care se completeazã locurile de muncã ce nu pot fi ocupate cu personal local. În þãrile care
oferã forþã de muncã ieftinã, lucrãtorii sînt de cele mai multe ori lipsiþi de
dreptul de a se organiza ºi sînt prost trataþi din multe puncte de vedere.
China este un exemplu de notorietate în acest sens.
Drepturile muncii nu au fost incluse pe agenda Rundei Dezvoltãrii, iar
de cînd China a aderat la OMC este puþin probabil ca ele sã fie incluse în
rundele viitoare, ceea ce se potriveºte de minune cu interesele corporaþiilor
multinaþionale.
Existã o instituþie internaþionalã special conceputã pentru protejarea
muncii, ºi anume Organiza]ia Internaþionalã a Muncii (OIM). OIM a fost
înfiinþatã înaintea OMC ºi, dintr-un punct de vedere, îi este superioarã. Ea
are o structurã tripartitã, incluzînd sindicatele, patronatele ºi guvernele. În

COMERÞUL INTERNAÞIONAL: ORGANIZAÞIA MONDIALÃ A COMERÞULUI

49

rest, carta ei este aproape identicã cu cea a OMC. Organizaþia a elaborat
toate convenþiile necesare pentru protejarea muncii. Ca ºi OMC, OIM a
autorizat mãsuri de constrîngere cu caracter economic împotriva acelor
membri care refuzã sã respecte orice raport elaborat de Comisia sa de
investigare  asemãnãtoare unei comisii OMC. Diferenþa esenþialã între
OMC ºi OIM constã în modul de ratificare de cãtre statele membre. De
exemplu, guvernul SUA a ratificat doar 13 dintre cele 182 de convenþii
OIM ºi doar 2 dintre cele 8 norme de bazã cu privire la muncã.
Criticile aduse OMC care îndemnau la o mai bunã protecþie a dreptului
muncii au luat o direcþie greºitã. Ele ar trebui sã fie direcþionate pentru
consolidarea OIM, ºi nu împotriva OMC. Ar trebui sã existe un echilibru
mai stabil între OMC ºi OIM. Dacã statele membre ar dovedi voinþã
politicã, ele ar putea ratifica ºi impune convenþiile OIM.
Birocraþia din sînul OIM ar trebui ºi ea impulsionat\. Ea s-a împãcat cu
ideea lipsei sale de putere ºi, în aceastã situaþie, face ce poate, acumulînd
informaþii ºi sprijinind din bugetul firav al organiza]iei proiecte demonstrative la scarã redusã. Depãºindu-ºi rolul tradiþional, ea a înfiinþat recent o
comisie de investigare privind munca forþatã impusã de regimul din Myanmar
(Birmania) care a ºi produs un raport acuzator fãrã ca nimic sã se întîmple.
Un raport recent de evaluare a urmãrilor (follow-up) nu a constatat nici o
îmbunãtãþire a situaþiei.
Întrucît Organizaþia Mondialã a Comerþului este atît de puternicã, în
vreme ce Organizaþia Internaþionalã a Muncii (OIM) este lipsitã de putere,
unii critici ai globalizãrii ar dori sã confere OMC un rol mai important în
impunerea standardelor de muncã. O asemenea abordare ridicã însã unele
probleme. Multe încãlcãri ale dreptului muncii nu au nimic de-a face cu
comerþul internaþional, iar altele nu au nici un impact asupra comerþului,
de exemplu utilizarea muncii minorilor pentru producþia internã de cereale
sau interdicþia datã ºoferilor de autobuze de a se sindicaliza. Mai mult, este
posibil ca OMC s\ nu îndr\zneasc\ s\-[i impun\ sancþiunile în þãrile care
nu sînt semnatare ale convenþiilor OIM. O abordare corectã ar trebui sã
aibã în vedere ratificarea ºi impunerea convenþiilor OIM. Societatea civilã
ar trebui sã-ºi facã auzit cuvîntul, exercitînd în aceastã direcþie presiuni
asupra guvernelor.
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S-a afirmat cã, respectînd regulile OMC, acþiunile autorizate de Comisia
de investigare a OIM ar putea fi contestate în cadrul OMC. Un asemenea
caz ar fi cel în care o þarã ar impune sancþiuni comerciale împotriva
regimului din Myanmar (Birmania). Din nefericire, o asemenea situaþie nu
a fost testatã deoarece nici o þarã nu a acþionat în funcþie de cele stabilite
de OIM. Cred cã o comisie de arbitraj a OMC ar putea recunoaºte
jurisdicþia OIM, în caz contrar existînd motive legitime pentru o miºcare
de protest îndreptatã împotriva OMC.
Organizaþia Internaþionalã a Muncii (OIM) este o instituþie atît de
inofensivã încît China nu a avut nimic împotrivã sã semneze un protocol de
cooperare ºi înþelegere cu ea. În viitor, dacã OIM va deveni suficient de
puternicã, acest fapt s-ar putea dovedi util, constituind un mijloc de presiune
asupra Chinei pentru respectarea libertãþii de asociere. China posedã o
sursã ieftinã ºi aproape inepuizabilã de forþã de muncã, ea devenind tot mai
productivã o dat\ cu dezvoltarea economiei. Va fi din ce în de mai dificil
pentru celelalte þãri s-o concureze, dacã acestei forþe de muncã nu i se va
permite sã beneficieze de pe urma productivitãþii sale crescute.

Mediul, sãnãtatea ºi securitatea
Reglementãrile privind mediul, sãnãtatea ºi securitatea ridicã unele
probleme spinoase. Aºa cum stau lucrurile astãzi, þãrile au libertatea de a
introduce orice reglementãri doresc între graniþele lor, dar nici o þarã nu
poate recurge la sancþiuni economice pentru a-ºi impune propriile standarde
într-o altã þarã, atunci cînd produsul importat este, din punctul de vedere al
caracteristicilor fizice, similar produsului fabricat de producãtorii interni.
Singura excepþie de la regulã este admisã atunci cînd existã un acord la care
au aderat ambele þãri membre ale OMC. Aceasta face dificilã impunerea
unor standarde privind mediul înconjurãtor altor state. Dupã cum au
demonstrat-o negocierile referitoare la efectul de serã, este greu sã se
ajungã la înþelegeri internaþionale.
Într-o situaþie decisivã, Statele Unite au introdus o reglementare care interzicea importul de creveþi prinºi prin metode care nu þin seama de protejarea
altor specii aflate în pericol de dispariþie, ºi anume a broaºtelor-þestoase.
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Reglementarea a fost contestatã în cadrul OMC ºi, dupã un litigiu îndelungat,
în iunie 2001, o comisie de arbitraj a decis în favoarea interzicerii importului
de creveþi, evidenþiind eforturile depuse de SUA pentru negocierea unui
tratat de protejare a broaºtelor-þestoase. Pentru susþinãtorii protecþiei mediului a fost o victorie importantã, care a înlãturat o sursã majorã de plîngeri
împotriva OMC. Evenimentul constituie un precedent ce va putea fi utilizat
ºi în alte cazuri de protecþie a mediului.
Rãmîn însã multe alte probleme nerezolvate. În mod evident, dacã
interesele unei þãri sînt afectate de metodele de producþie utilizate de cãtre
o altã þarã, aºa cum se întîmplã în cazul efectului de serã, primul stat ar
putea recurge la sancþiuni comerciale ca mijloc de a se proteja. Dar ce se
întîmplã dacã o þarã nu este direct afectatã, de exemplu, în cazul substanþelor otrãvitoare taninoase utilizate în industria de pielãrie din India sau al
substanþelor otrãvitoare rezultate din purificarea cuprului în Chile? Dacã
SUA decid sã interzicã explorãrile din zona arcticã americanã, vor putea
ele sã interzicã ºi importul de petrol provenit din zona articã ruseascã?
Fireºte cã OMC nu este organizaþia cea mai potrivitã pentru a trata
chestiunile referitoare la mediu, sãnãtate ºi alimentaþie. OMC nu are nici
credibilitate, nici expertizã în aceste domenii. Astfel de probleme sînt
complexe ºi foarte împovãrãtoare. OMC este chematã sã se implice doar
pentru a preveni utilizarea lor în scopuri protecþioniste. Ar fi deci mult mai
bine dacã problemele respective ar fi tratate în afara cadrelor OMC.
Activiºtii în domeniul protecþiei mediului din þãrile dezvoltate solicitã
standarde universale pentru mediul înconjurãtor, dar þãrile sãrace nu vor
putea sã îndeplineascã astfel de standarde. Impunerea unor standarde prin
utilizarea unor mecanisme de constrîngere va duce cu siguranþã la discriminarea þãrilor slab dezvoltate. Este unul dintre domeniile în care ar putea fi
utilizate stimulentele financiare pentru a se obþine o acceptare voluntar\.
Protecþia mediului înconjurãtor este un scop nobil, iar cei care cred în el
trebuie sã fie pregãtiþi sã plãteascã pentru aceasta. Existã deja mai multe
iniþiative private pentru protejarea florei ºi a faunei. Acolo unde se cere o
participare globalã, cum ar fi în cazul pãdurilor tropicale sau al speciilor
aflate în pericol, poate fi justificatã o finanþare publicã.
Nu existã un acord cu caracter general referitor la problemele mediului.
S-a sugerat cã ar trebui înfiinþatã o Organizaþie Mondialã a Mediului, dar
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aversiunea faþã de instituþiile internaþionale este atît de mare încît chemarea
a rãmas fãrã ecou. Ar fi într-adevãr nepotrivitã o nouã birocraþie ultradezvoltatã, mai ales dacã nu i se conferã ºi o autoritate. Dar putem sã ne
gîndim la o instituþie virtualã care sã reuneascã grupuri de experþi, ºi nu
birocraþi numiþi pe principii clientelare. O astfel de instituþie ºi-ar putea
cîºtiga autoritatea prin expertizã ºi ar putea influenþa politica globalã privind
mediul înconjurãtor.
Ar fi mult mai uºor dac\ problemele privind munca, mediul ºi drepturile
omului ar fi incluse în aria emisfericã de comerþ liber propusã de administraþia Bush decît sã fie direcþionate cãtre OMC. Modificãrile recente ale
regulilor Acordului Nord-American pentru Comerþ Liber (NAFTA), menite
sã faciliteze menþinerea unor standarde naþionale cu privire la mediu, aratã
cã sentimentul popular începe sã aibã impact asupra atitudinilor oficiale
privind politica comercialã8. Forþa de muncã organizatã rãmîne totuºi foarte
suspicioasã, ºi pe bunã dreptate: în cadrul NAFTA nu existã o punte legalã
între acordul privind munca ºi corpul principal de reglementãri al NAFTA.
O încãlcare a unei pãrþi a acordului nu va avea nici o implicaþie asupra
NAFTA. Din contra, capitolul 11 din NAFTA privind investiþiile include
prevederi efective referitoare la protecþia drepturilor de proprietate corporative.

Drepturile de proprietate intelectualã
Drepturile de proprietate intelectualã ridicã unele probleme atît de ordin
practic, cît ºi de ordin conceptual. Chiar ºi expresia proprietate intelectualã
este înºelãtoare, deoarece se bazeazã pe o falsã analogie cu proprietatea
tangibilã9. O caracteristicã esenþialã a proprietãþii tangibile este aceea cã
valoarea ei rezultã din modul cum o utilizeazã proprietarul, pe cînd proprietatea intelectualã îºi derivã valoarea din modul cum o utilizeazã alþii: autorii
vor ca operele lor sã fie citite, inventatorii vor ca invenþiile lor sã funcþioneze.
8. Vezi Nafta Deal Changed to Curb Companies, Financial Times (US ed.), 3 august
2001, p. 3.
9. John Kay, Intellectual Rights and Wrongs, Financial Times (US ed.), 21 martie
2001, p. 17.
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Brevetele ºi copyright-urile au rolul de a asigura recompensarea creatorilor
lor, dar banii nu sînt în mod necesar singura formã de recompensã pe care
aceºtia o aºteaptã. De exemplu, ºtiinþa purã a aparþinut în mod tradiþional
domeniului public, încît oamenii de ºtiinþã au cãutat recunoaºterea intelectualã, ºi nu recompensele financiare. Înfiinþarea drepturilor de proprietate
intelectualã ºi a brevetelor a ajutat la transformarea activitãþii intelectuale
într-o afacere, iar afacerea este cu certitudine motivatã de profit. S-ar putea
spune cã procesul a mers prea departe. Protecþia brevetelor este necesarã
pentru a încuraja investiþia în cercetare, dar ceva s-a pierdut atunci cînd
ºtiinþa, cultura ºi arta au ajuns sã fie dominate de motivaþia profitului.
Pentru a înþelege ceea ce s-a petrecut, va trebui sã ne întoarcem la
miºcarea de îngrãdire din agriculturã. La începutul capitalismului, în
Anglia, pãºunea comunalã a fost convertitã în proprietate privatã pentru a
i se spori productivitatea. Este regretabil cã indivizii nu au avut un beneficiu
suficient rezultat din îmbunãtãþirea proprietãþii publice pentru a le oferi
motive sã investeascã în vederea ameliorãrii ei. Acest proces a rãmas
cunoscut sub denumirea de tragedia comunelor. ªtiinþa ºi cultura, care,
din punct de vedere istoric, au aparþinut tot domeniului public, sînt confruntate acum cu o miºcare similarã. Privatizarea domeniului public constituie o ameninþare puternic\ pentru diversitatea culturalã, dacã nu ºi pentru
cultura însãºi. Este dificil sã ne imaginãm cum se va propaga cultura de
una singurã fãrã a fi permis accesul unor pasageri clandestini (freeriders)
la proprietatea intelectualã. Problema depãºeºte cu mult competenþa OMC.
Pentru un echilibru mai bun între domeniul public ºi cel privat e nevoie de
o schimbare de atitudine ºi de o modificare instituþionalã profundã.
Astãzi, problemele referitoare la drepturile de proprietate intelectualã
au conexiuni apropiate cu nevoia de medicamente destinate tratamentului
bolilor infecþioase în Africa, în special tratamentului SIDA. Sub presiunea
extraordinarã a opiniei publice, companiile de medicamente au început sã
cedeze, iar SUA au fãcut o concesie majorã permiþînd includerea acestei
probleme în Runda Dezvoltãrii. Pîn\ acum, toate bune [i frumoase. Dar
pasul urmãtor va fi probabil acela cã producãtorii de medicamente îºi vor
redirecþiona resursele spre domenii mai puþin sensibile, ºi deci mai profitabile. Deja se cheltuiesc mai mulþi bani pentru dezvoltarea produselor
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cosmetice decît pentru vindecarea bolilor tropicale10. Vor trebui concepute
noi stimulente pentru a sprijini cercetarea ºi producþia de medicamente
destinate þãrilor slab dezvoltate. Fundaþia Gates este pe drumul cel bun
oferind recompense financiare pentru vaccinuri ºi alte remedii împotriva
bolilor infecþioase.
OMC a deschis o cutie a Pandorei atunci cînd s-a implicat în problema
drepturilor de proprietate intelectualã. Dacã drepturile de proprietate
intelectualã pot constitui un subiect potrivit pentru OMC, de ce n-ar fi la
fel ºi cu dreptul muncii sau cu drepturile omului? Desigur cã este nevoie
de o protejare a brevetelor ºi a copyright-ului, dar aceastã protecþie poate
duce la restricþionarea comerþului. Cît de justificatã este o astfel de restricþionare? Calculele sînt diferite pentru þãrile care dispun de o tehnologie
avansatã ºi profitã de pe urma inovaþiilor ºi pentru þãrile slab dezvoltate,
care plãtesc pentru inovaþii. Drepturile de proprietate intelectualã se aflã în
fruntea agendei SUA ºi þãrile slab dezvoltate au tot dreptul sã se revolte faþã
de întorsãtura pe care o iau lucrurile în ceea ce priveºte ADPIC/TRIP.
Subiectul necesitã o reconsiderare mai detaliatã decît cea pe care Runda
Dezvoltãrii o are în vedere.

Mãsurile cu privire la protejarea investiþiilor
ºi anticorupþie
Un alt domeniu important de dispute îl constituie acordul avînd drept
subiect Mãsurile privind Investiþiile legate de Comerþ (MIC/TRIM). MIC/
TRIM au fost concepute pentru a facilita legãturile dintre întreprinderile cu
capital strãin ºi cele cu capital intern. La prima vedere, este un obiectiv
onorabil. Problema e cã, într-o lume în care capitalul este liber sã se
deplaseze oriunde, un asemenea demers favorizeazã din plin investitorii
internaþionali ºi corporaþiile internaþionale. MIC/TRIM au instituþionalizat
ºi reimpus dezechilibrul.
10. Conform organizaþiei Médecins Sans Frontières, din 1223 de noi medicamente
ajunse pe piaþã între anii 1975 ºi 1997, doar 13 erau destinate tratãrii bolilor
tropicale cu care þãrile slab dezvoltate se confruntã în mod curent.
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De multe ori, þãrile oferã stimulente fiscale ºi alte subsidii corporaþiilor
transnaþionale deoarece ele se aflã în concurenþã pentru atragerea investiþiilor strãine. Atunci cînd se ajunge la exploatarea resurselor naturale, concesionarea se obþine adesea prin mijloace care þin de corupþie. O datã
concesionarea obþinutã, companiile miniere ºi cele petroliere îºi dovedesc
disponibilitatea de a lupta împotriva corupþiei, dar în lupta pentru concesionare ele nu se dau în lãturi de la nimic11. OMC nu are nici o atribuþie
pentru a avea în vedere asemenea aspecte. MIC/TRIM au fost concepute
tocmai pentru a preveni discriminarea corporaþiilor transnaþionale în domeniul activitãþii comerciale. Regulile rezultate din Runda Uruguay vizeazã
cerinþele interne, dar ºi cerinþele privind performanþele produselor de
export utilizate de numeroase þãri în curs de dezvoltare12. Pe de altã parte,
utilizarea pe o scarã din ce în ce mai extinsã de cãtre þãrile dezvoltate a
unor condiþii interne severe impuse þãrilor de origine prin asociaþiile
regionale cu caracter comercial, cum ar fi NAFTA sau Uniunea Europeanã,
stimulentele locale ºi reglementãrile discriminatorii anti-dumping vin în
contradicþie cu regulile MIC/TRIM. Dezechilibrul va trebui corectat la
urmãtoarea rundã de negocieri consacrate comerþului. De asemenea, nu au
fost elaborate în cadrul OMC reguli împotriva acelor corporaþii transnaþionale ale cãror activitãþi au un efect nociv în þãrile în care îºi desfãºoarã
activitatea.
Este greu de spus cum ar trebui modificatã structura OMC pentru a
putea aborda problema corupþiei. Aceasta nu înseamnã cã problema nu are
un caracter de urgenþã. Remediile existã, dar ele trebuie cãutate cu insistenþã. S-au realizat chiar unele progrese: Statele Unite au acuzat încã de
acum 25 de ani companiile americane care mituiau guvernele strãine, iar
mai recent OCDE a cãzut de acord în ceea ce priveºte un cod anticorupþie.
Sînt însã necesare ºi alte mãsuri. De exemplu, Securities and Exchange
Commission (SEC) ar putea impune obligativitatea pentru companiile ce
activeazã în domeniul petrolier ºi al resurselor naturale sã facã cunoscute
11. Informaþia se bazeazã pe o discuþie purtatã cu directorii executivi ai unei companii
miniere foarte puternice.
12. Runda Uruguay de negocieri desfãºuratã sub patronajul Acordului General pentru
Tarife ºi Comerþ (GATT) a dus la înfiinþarea Organizaþiei Mondiale a Comerþului
(OMC).
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plãþile efectuate cãtre alte þãri, indiferent dacã ele sînt realizate în þarã sau
în strãinãtate, dacã doresc sã le fie tranzacþionate acþiunile pe teritoriul
Statelor Unite. Astfel, s-ar putea totaliza toate plãþile cerîndu-se explicaþii
de la guvernele din þãrile beneficiare ale acestora. Existã deja o organizaþie
nonguvernamentalã, denumitã Global Witness (Martorul Global) care a
început sã militeze pentru o astfel de mãsurã, ºi ea meritã sprijinitã.
Ceva trebuie fãcut ºi în privinþa încurajãrii întreprinderilor mici ºi
mijlocii (IMM) indigene. Actualele MIC/TRIM nu prevãd nimic în acest
sens. Regulile comerciale ar trebui sã ofere un cadru pentru sprijinirea
IMM-urilor. Din nou, ar fi mai bine ca stimulentele sã fie acordate în
afara cadrului OMC, sub form\ de microcredit ºi o mai bunã finanþare a
IMM-urilor. Aceastã propunere constituie o parte a componentei absente
despre care vom discuta în capitolul urmãtor.

Concurenþa ºi politica fiscalã
Concluzia conform cãreia comerþul înseamnã beneficii pentru toþi se
bazeazã pe teoria echilibrului. Dar echilibrul este un concept static, în
vreme ce dezvoltarea economicã este un proces dinamic. Pieþele libere tind
cãtre echilibru numai dacã legea randamentelor descrescînde funcþioneazã,
dar în anumite situaþii, care necesitã inovaþii tehnologice ºi poziþie dominantã pe piaþã, investiþiile suplimentare pot duce la randamente crescãtoare.
În astfel de cazuri, este rentabil sã acorzi atenþie investiþiilor, ºi nu
echilibrului teoretic. În plus, þãrile intrã în competiþie pentru atragerea
capitalului. Consideraþiile de mai sus denotã nevoia de a stabili reguli cu
caracter anticoncurenþial la nivel global.
De fapt, politica concurenþialã ºi litigiile privind fiscalitatea au fost
incluse în etapele ulterioare ale Rundei Dezvoltãrii. Justificarea a fost cã,
atunci cînd amesteci totul într-o tigaie, este posibil sã ias\ ceva comestibil.
Cu toate acestea, este greu de spus ce a rezultat din aceste negocieri, date
fiind punctele de vedere foarte diferite ale principalilor parteneri comerciali. Or, fãrã nici un dubiu, impozitarea capitalului ºi înfrînarea aspiraþiilor
monopoliste ale companiilor multinaþionale reprezintã douã dintre obiectivele cele mai provocatoare din zilele noastre.
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Grupul consultativ de discuþii, format din experþi financiari împuterniciþi
de Secretarul General al ONU pentru a ajuta la pregãtirea Summitului
consacrat Finanþãrii Dezvoltãrii, organizat în Mexic în martie 2002 ºi
condus de fostul preºedinte mexican Zedillo, a inclus printre recomandãrile
sale înfiinþarea unei organizaþii internaþionale consacrate impozitãrii. Propunerea poate pãrea prea ambiþioasã deoarece se manifestã un sentiment
acut ºi foarte des întîlnit împotriva înfiinþãrii unor noi organizaþii. ªi
OCDE s-a dovedit activã în domeniul impozitãrii venind cu cîteva propuneri
modeste de cooperare. Iniþial, administraþia Bush a opus rezistenþã, dar,
dupã 11 septembrie, ºi-a schimbat poziþia. Progresul înregistrat în direcþia
controlului paradisurilor fiscale poate reprezenta unul dintre efectele benefice ale rãzboiului declarat împotriva terorismului.

Probleme organizaþionale
Deºi am gãsit destul de puþine deficienþe în structura OMC, este loc de
criticã în privinþa modului cum a fost utilizatã aceastã structurã. OMC a
fost acuzatã cã îºi desfãºoarã activitatea în spatele uºilor închise, favorizînd
interesele corporaþiilor transnaþionale ºi ignorîndu-le pe cele ale þãrilor
slab dezvoltate. În mare mãsurã, deficienþele chiar pot fi atribuite modului
în care funcþioneazã OMC. Aceasta are un personal redus ºi un buget
minuscul13, ceea ce este în contrast absolut cu instituþiile internaþionale
anterioare ºi reflectã dezechilibrul instituþional din zilele noastre. Deºi
pare interesantã din anumite puncte de vedere, aceastã situaþie are serioase
inconveniente.
Pur ºi simplu, OMC nu dispune de personalul ºi bugetul necesare pentru
a menþine o comunicare adecvatã sau a apãra interesele statelor membre. În
alte IFCI, personalul elaboreazã propunerile ºi negociazã opþiunile, iar
delegaþiile þãrilor dezvoltate protejeazã interesele statelor slab dezvoltate.
În cadrul OMC, toate negocierile se poartã între þãrile membre, încît þãrile
13. Dupã Seattle, ºeful OMC, Mike Moore, a arãtat cã bugetul anual al Fundaþiei World
Wildlife (350 milioane de dolari în anul 2000) este de trei ori mai mare decît cel
al OMC.
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slab dezvoltate nu au adesea posibilitatea sã-ºi apere interesele. Ele nu au
avut un cuvînt important de spus la elaborarea propunerilor Rundei Uruguay,
astfel cã au fost nevoite sã achizi]ioneze angro, deoarece regulile OMC
prevãd cã un stat poate sã fie parte la toate acordurile negociate considerate
la pachet. Poate cã a fost necesar ca Runda Uruguay sã fie încheiat\, dar
existã plîngeri cã multe state nici mãcar nu au ºtiut ce au semnat. Unele au
chiar dificultãþi în a-ºi îndeplini obligaþiile asumate.
Cum ar putea fi corectatã situaþia? În mod cert, trebuie consolidatã
capacitatea þãrilor în curs de dezvoltare de a lua parte într-un mod mai
eficient la negocierile ºi deciziile din cadrul OMC. Nefiind suficient de
versat în complexitatea organizaþiei, voi apela la British White Paper on
International Development14 ºi la Raportul Zedillo, întocmit la cererea
Secretarului General al ONU. Acestea recomandã un ajutor legal pentru a
sprijini þãrile în curs de dezvoltare sã navigheze printre regulile comerciale,
asistenþã tehnicã pentru consolidarea capacitãþii de negociere a celor mai
sãrace þãri membre ale OMC, flexibilitatea termenelor stabilite de OMC,
un tratament mai special ºi mai diferenþiat pentru þãrile aflate în diferite
stadii de dezvoltare ºi posibila reformare a procesului de negociere. Este
încurajator faptul cã Declaraþia miniºtrilor participanþi la inaugurarea
Rundei Dezvoltãrii, din noiembrie 2001, de la Doha, promite un efort
semnificativ pentru implementarea acestor propuneri. Guvernul britanic a
furnizat ºi el þãrilor în curs de dezvoltare asistenþã financiarã în acest scop.
În concluzie, Runda Dezvoltãrii s-ar putea dovedi utilã pentru vindecarea
rãnilor datorate globalizãrii cu condiþia ca ea sã fie completatã cu un set de
stimulente financiare pentru respectarea voluntarã a regulilor ºi standardelor
internaþionale. Capitolul urmãtor va propune o cale de a realiza aceastã
componentã absentã la ora actualã din cadrul negocierilor.

14. Eliminating World Poverty: Making Globalisation Work for the Poor, White Paper
on International Development (prezentat Parlamentului britanic de Secretarul de Stat
pentru dezvoltarea internaþionalã la cererea Maiestãþii Sale, în decembrie 2000);
vezi ºi www.globalisation.gov.uk.
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Ajutorul internaþional:
componenta absentã
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Componenta absentã din arhitectura sistemului financiar internaþional
constã într-o metodã eficientã de a furniza un ajutor capabil sã facã posibil,
sã încurajeze ºi sã revigoreze îndeplinirea voluntarã a cerinþelor ºi standardelor internaþionale. Acordurile ar trebui sã specifice nu numai sursa de
finanþare, ci ºi o modalitate eficientã de furnizare a acesteia. Cele douã
condiþii sînt interconectate: sînt mai puþini bani disponibili pentru asistenþa
internaþionalã actualã deoarece rezultatele sînt considerate nesatisfãcãtoare
ºi reciproc. În Statele Unite ale Americii, ajutorul extern are o [i mai
proastã reputaþie. Þãrile care cheltuiesc un procent mai mare din PNB
pentru ajutoare sînt ºi cele care pot demonstra rezultate superioare.
Ajutorul este necesar pentru scopuri dintre cele mai diverse. Trebuie sã
facem deosebire între douã categorii mari de ajutoare: cele care furnizeazã
bunuri publice la scarã globalã ºi cele care încurajeazã progresul economic,
social ºi politic din anumite þãri.
Prima categorie include mediul, educaþia ºi sãnãtatea. Lupta împotriva
bolilor infecþioase, de exemplu, nu poate fi lãsatã pe seama unei singure þãri.
Cea de-a doua se referã, mai întîi de toate, la promovarea unei guvernãri
mai bune. Aceasta include nu numai o administraþie localã ºi centralã mai
onestã ºi mai eficientã ºi un sistem judiciar independent ºi demn de
încredere, dar ºi domnia legii ºi o relaþie adecvatã între sectoarele public ºi
privat: o societate care sã nu fie dominatã de stat, un sector privat care sã
nu lucreze în cîrdãºie cu guvernul ºi o societate civilã a cãrei voce sã se
facã ascultatã. Ceea ce este adecvat trebuie sã difere de la o þarã la alta.
Democraþiile occidentale nu pot constitui un model unic. Existã, desigur,
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anumite principii universale cum sînt libertatea ºi drepturile omului, inclusiv
libertatea cuvîntului ºi libertatea de asociere, tratamentul minoritãþilor ºi al
opiniilor minoritare, faþã de care trebuie sã manifestãm respectul cuvenit.
Pentru a sublinia faptul cã nu existã un singur proiect adecvat pentru toate
situaþiile, voi discuta în cele ce urmeazã despre societatea deschisã ca
obiectiv.
Societatea deschisã poate fi consideratã o expresie a democraþiei, care
include în plus progresul economic ºi reducerea nivelului de sãrãcie.
Promovînd idealurile societãþii deschise, este posibil ca þelurile sã difere:
de la cel recunoscut pe scarã internaþionalã, de reducere a nivelului sãrãciei,
la sublinierea importanþei acordurilor politice recunoscute de fiecare þarã
în parte. Ca asociaþie de state suverane, ONU trebuie sã se fereascã de o
asemenea abordare, dar adevãrul este cã sãrãcia ºi mizeria se asociazã de
obicei cu proasta guvernare. Indiscutabil, este dificil sã intervii în problemele interne ale unor state suverane, dar este important sã fii capabil sã
faci faþã problemei.
Existã unele lucruri care pot ºi trebuie sã fie realizate o datã cu impunerea unor reguli internaþionale. Este loc suficient pentru ca acordurile
internaþionale sã fie extinse ºi sã li se confere o putere sporitã. Tratatul de
la Kyoto, sau o variantã îmbunãtãþitã a acestuia, tratatul cu privire la mine
sau cel privind controlul comerþului cu arme mici sînt dorite de toþi. Curtea
Penalã Interna]ionalã trebuie sã prindã ºi ea viaþã. Dar tratatele internaþionale sînt greu de încheiat ºi greu de impus. Atitudinea de care dau dovadã
SUA constituie de multe ori un impediment major.
Impunerea unor sancþiuni economice este o mãsurã rar folositã ºi ea
poate deveni cu uºurinþã contraproductivã. Embargourile comerciale sînt
de cele mai multe ori încãlcate, iar cei implicaþi în contrabandã, de obicei,
se aflã în cîrdãºie cu regimul pe care sancþiunile se presupune cã-l pedepsesc.
Efectul clar este cã poporul e cel pedepsit, în vreme ce regimul are susþinere
economicã. În acest mod au funcþionat sancþiunile luate împotriva Irakului
sau Iugoslaviei. Sancþiunile unilaterale, precum cele impuse Cubei de cãtre
Statele Unite, se dovedesc ºi mai puþin eficiente. Recent, a luat naºtere o
miºcare în favoarea aºa-numitelor sancþiuni inteligente (smart sanctions) 
restricþii de cãlãtorie ºi alte mãsuri financiare îndreptate împotriva celor
asociaþi cu regimul. Aceasta pare a fi o iniþiativã promiþãtoare.
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Calea de abordare cea mai promiþãtoare este însã aceea de a oferi
stimulente pozitive pentru acceptarea voluntarã  adicã de a oferi ajutor
extern. Desigur cã ea nu poate fi aplicatã în cazurile extreme, cum ar fi
Irakul sau fosta Iugoslavie, dar astfel pot fi încurajate ºi consolidate acele
guverne care se dovedesc cu adevãrat interesate de ameliorarea condiþiilor
sociale. În cazul regimurilor represive, ajutorul extern trebuie încredinþat
organizaþiilor nonguvernamentale.
Atît FMI, cît ºi Banca Mondialã sînt pe deplin angajate în furnizarea
asistenþei tehnice ºi financiare cãtre acele þãri pregãtite necorespunzãtor
pentru a face faþã concurenþei într-o economie globalã. Sînt state pe care,
de obicei, le considerãm a face parte din Lumea a doua sau a treia  fostele
þãri comuniste ºi þãrile slab dezvoltate , dar ºi un numãr de þãri care s-au
dezvoltat ca economii închise ºi nu s-au putut adapta încã la piaþa liberã ºi
la deplasarea liberã a capitalului: ele includ multe state din Asia ºi America
Latinã ºi, practic, întreaga Africã. Considerate laolaltã, ele cuprind majoritatea populaþiei de pe glob.
În multe instituþii sînt necesare ajustãri structurale, de la instituþiile din
sistemul judiciar, la cele din sãnãtate ºi educaþie, iar în sectorul economic,
de la bãnci, la agriculturã ºi energie. Deºi problemele diferã de la o þarã la
alta, Instituþiile Financiare Internaþionale (IFI) au avut tendinþa unei abordãri comune. Abordarea este dictatã de natura relaþiei dintre IFI ºi þãrile
care primesc ajutor. Multe ajutoare au fost furnizate sub forma unor împrumuturi acordate guvernelor, dublate de unele elemente de asistenþã tehnicã.
FMI ºi Banca Mondialã au roluri instituþionale oarecum diferite. Banca
Mondialã include un personal numeros ºi are tendinþa de a fi mai orientatã
spre planificarea ºi angajarea împrumuturilor sectoriale. FMI are un personal mai redus, care se concentreazã pe problemele macroeconomice. În
relaþia sa cu guvernele ce primesc asistenþã pentru implementarea planului
specificat, Fondul se bazeazã pe o scrisoare de intenþie. Dacã un guvern dã
greº ºi nu îndeplineºte condiþiile specificate, FMI blocheazã plata altor
fonduri.
Întrucît Instituþiile Financiare Internaþionale (IFI) deþin controlul asupra
fondurilor, ele acþioneazã ºi ca organisme de arbitraj în ceea ce priveºte
tipul reformelor economice pe care doresc sã le sprijine ºi în ce condiþii sã
o facã. Aceste instituþii au dezvoltat o abordare mai mult sau mai puþin
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standardizatã cu privire la reformele economice: FMI are o doctrinã
dominantã, iar Banca Mondialã oferã un meniu standard din care þãrile ce
primesc sprijin pot sã aleagã.
O astfel de abordare a produs rezultate contradictorii. De exemplu,
evaluarea realizatã de Banca Mondialã privind programele din 10 state
africane evidenþiazã douã succese ºi douã eºecuri evidente, restul cazurilor
situîndu-se între cele douã extremitãþi1. Evaluãrile realizate în alte pãrþi ale
lumii nu sînt nici ele cu mult mai diferite.
Cea mai ambiþioasã responsabilitate încredinþatã Instituþiilor Financiare
Internaþionale (IFI)  asistenþa þãrilor din fostul imperiu sovietic pentru
realizarea tranziþiei la o economie de piaþã  nu a corespuns aºteptãrilor.
Unii dintre foºtii sateliþi s-au descurcat, dar Rusia abia acum începe sã dea
semne de revenire economicã, dupã ce a întreprins unele reforme de piaþã.
Din punctul meu de vedere, o asemenea responsabilitate n-ar fi trebuit
niciodatã încredinþatã Instituþiilor Financiare Internaþionale. FMI solicitã
guvernelor care se împrumutã sã semneze scrisori de intenþie ºi suspendã
plãþile dacã acestea nu reuºesc sã îndeplineascã condiþiile 2. Or, dacã guvernãrile se prãbuºesc, aºa cum s-a întîmplat în majoritatea statelor ex-comuniste, ele nu se mai pot afla în situaþia de a-ºi duce la bun sfîrºit intenþiile.
Ar fi nevoie de o abordare diferitã, una mai participativã, care ar fi bine venitã
pentru Uniunea Sovieticã ºi statele ce i-au succedat. O politicã mai adecvatã
ar fi fost ca Occidentul sã procedeze cu ajutorul aºa cum au procedat
Statele Unite în Europa postbelicã prin Planul Marshall. Dar o asemenea
idee nici mãcar nu a fost luatã în consideraþie. Atunci cînd am propus-o,
la Conferinþa Est-Vest de la Potsdam din 1989, audienþa  condusã de
Secretarul adjunct de Externe al Guvernului Thatcher3  pur ºi simplu a rîs
de mine. Democraþiile occidentale nu au dorit sã-ºi asume responsabilitatea,
nici sã încarce nota de platã peste propriile lor bugete. Acesta este ºi
motivul pentru care sarcina a fost încredinþatã FMI ºi Bãncii Mondiale.
1. Aid and Reform in Africa: Lessons from Ten Case Studies, editori Shantayanan
Devarajan, David Dollar ºi Torgny Holmgren, BERD ºi Banca Mondialã, Washington
DC, aprilie 2001.
2. Condiþiile sînt stipulate în Memorandumurile de Înþelegere.
3. Propunerea a fost întîmpinatã cu amuzament, dupã cum a scris Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
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Cînd FMI a primit o astfel de responsabilitate, am propus sã fie folositã
o cale mai hotãrîtã ºi mai participativã de acordare a ajutorului4. Am
propus ca programul pentru Rusia, în valoare de 10 miliarde de dolari, sã
fie alocat pentru plata pensiilor ºi a ajutoarelor de ºomaj, iar plãþile sã fie
efectuate ºi supervizate de cãtre FMI. Aceiaºi bani care au fost daþi
guvernului pentru echilibrarea balanþei de plãþi ºi sprijin bugetar ar fi putut
fi utilizaþi ºi pentru asigurãrile sociale. Dar, în loc sã disparã în sacul fãrã
fund al guvernului, banii ar fi putut fi distribuiþi populaþiei din Rusia,
pentru care, astfel, ajutorul internaþional ar fi însemnat ceva palpabil.
Schema ar fi putut încuraja ºi restructurarea industriei, deoarece ar fi
generat cerere de consum ºi ar fi furnizat un grad de protecþie socialã
pentru cei afectaþi de o asemenea restructurare.
Întrucît schema nici mãcar nu a fost luatã în consideraþie, m-am strãduit
sã demonstrez cã ea este fezabilã. Am înfiinþat o Fundaþie Internaþionalã
pentru ªtiinþã (ISF), cu un capital de 100 milioane de dolari, ºi am distribuit
mai puþin de 20 de milioane la aproximativ 35000 de oameni de ºtiinþã de
frunte din fosta Uniune Sovieticã dupã criterii de excelenþã foarte transparente. De fapt, fiecare om de ºtiinþã a primit 500 de dolari din care a putut
trãi vreme de un an5. A fost probabil unicul caz în care indivizii au primit
un ajutor sub o formã palpabilã, iar ei, ca ºi societatea, nu l-au uitat. S-a
demonstrat astfel la scarã restrînsã ceea ce s-ar fi putut face pe scarã mai
larg\. Sã ne imaginãm cã toþi pensionarii ºi-ar fi primit pensiile, iar ºomerii
ºi-ar fi primit ajutorul de ºomaj: sînt convins cã istoria ar fi luat un alt
curs. Sã vedem în ce a constat diferenþa adusã de Planul Marshall în Europa
postbelicã, nu numai în ceea ce priveºte consolidarea reconstrucþiei economice, dar ºi în generarea unui sentiment trainic de participare. Realitatea
aratã cã s-a pierdut o oportunitate istoricã. Nivelul de trai din fosta Uniune
Sovieticã a sc\zut vertiginos [i s-a instaurat un cult al afacerilor rapace ºi
violente6.
4. George Soros, A Cold-Cash Winter Proposal for Russia, The Wall Street Journal,
11 noiembrie 1992, p. A10.
5. Era o perioadã de hiperinflaþie.
6. Conform datelor oferite de Banca Mondialã, atît nivelul sãrãciei absolute, cît ºi al
celei relative au crescut dramatic în þãrile aflate în tranziþie. Vezi World Development
Report 2000/2001, Banca Mondialã, 2000, tabelul 1.2.

66

DESPRE GLOBALIZARE

Comunitatea internaþionalã nu a procedat mai bine nici în Balcani. Au
fost cheltuite miliarde de dolari în Bosnia cu un rezultat nesemnificativ.
Coordonarea între donatori a fost necorespunzãtoare ºi cea mai mare parte
a ajutorului s-a scurs pe canalele guvernamentale7. Cu atît de mulþi competitori ce doreau sã se strecoare prin aceleaºi porþi, pãzitorii acestora au putut
sã direcþioneze fondurile conform propriilor interese.
Din aceste eºecuri a rezultat o lecþie care trebuie învãþatã. Deficienþele
asistenþei internaþionale au fost bine studiate ºi astfel a luat naºtere o nouã
paradigmã. A devenit un fapt cunoscut cã de programele de dezvoltare
trebuie sã se îngrijeascã statele însele ºi cã guvernele trebuie sã se consulte
cu cetãþenii în aceste probleme. Banca Mondialã a deschis noi cãi de
acþiune prin Cadrele Generale de Dezvoltare (CDF*), iar FMI, împreunã
cu Banca Mondialã, solicitã un Program Strategic de Reducere a Sãrãciei
(PRSP**) care sã aibã conexiuni cu împrumuturile concesionate ºi cu
ºtergerea datoriilor pentru þãrile sãrace cu niveluri înalte de îndatorare
(HIPC***). Deºi aceste iniþiative sînt abia la început, ele par promiþãtoare
ºi meritã sã fie încurajate8.
Deºi sînt un simpatizant al noilor paradigme ce apar, cred cã existã ºi
alte lecþii care ar trebui învãþate. Una este aceea cã Instituþiile Financiare
Internaþionale (IFI) nu sînt cele potrivite pentru a rezolva problema proastelor guvernãri. Prin caracterul lor, sînt obligate sã acþioneze prin canale
guvernamentale. Aceasta face din ele instituþii birocratice, iar birocraþia
este un mare risc. Unul dintre avantajele scrisorilor de intenþii constã în
aceea cã FMI nu poate fi acuzat dac\ inten]iile nu sînt duse la bun sfîr[it.
Mai mult, canalele guvernamentale implicã un nivel mult mai înalt de
responsabilitate. Birocraþiile sînt justificate de înlãturarea sau ocolirea
riscurilor. Ele pot fi bãnuite cã se aflã în planul secund alãturi de un mare
7. Am propus înfiinþarea unui fond de ajutorare a IMM-urilor în parteneriat cu Banca
Mondialã, dar guvernul bosniac a insistat sã controleze el ajutorul. Banca Mondialã
a trebuit sã accepte cererile guvernului, dar eu nu am fost de acord: Fondul nu a mai
fost creat.
* În engl. Comprehensive Development Frameworks (n.tr.).
** În engl. Poverty Reduction Strategy Paper (n.tr.).
*** În engl. Highly Indebted Poor Countries (n.tr.).
8. Am folosit acronimele utilizate de obicei în cercurile oficiale pentru a demonstra
natura birocraticã a acestei întreprinderi.
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numãr de neaveniþi. Birocraþiile internaþionale sînt vulnerabile în special
deoarece ele slujesc la mai mulþi stãpîni. Atît Congresul Statelor Unite, cît
ºi Parlamentul European au dat dovadã de intenþia de a manipula într-o
oarecare mãsurã ajutorul extern. În ultimii ani, Congresul SUA ºi-a extins
aceastã intenþie asupra activitãþilor instituþiilor multilaterale, cum ar fi
ONU sau IFI.
Reformarea sistemului este o acþiune cu un înalt nivel de risc. Riscurile
sînt chiar mai mari decît în cazul unei întreprinderi din sectorul privat ºi nu
poate fi trasã o linie de demarcaþie prin care succesul sau insuccesul sã
poatã fi evidenþiat. Schimbarea în domeniul social este un proces neliniar
ºi reflexiv. Ceea ce la un moment dat poate fi o politicã pozitivã se poate
dovedi neadecvat într-un moment viitor. Aceasta înseamnã cã rezultatele nu
pot fi predictibile. Reformarea sistemului este o afacere în care poþi sã
pierzi sau sã cîºtigi, la fel de incertã ca ºi comportarea pieþelor financiare9.
Instituþiile Financiare Internaþionale (IFI) au de jucat un rol important.
Ele o pot face doar dacã vor conlucra cu guverne înclinate spre reforme, pe
care sã le sprijine. Noua paradigmã poate face din aceste IFI niºte organisme
mai eficiente. Dar se manifestã ºi o nevoie presantã de a acþiona ºi pe alte
cãi decît canalele guvernamentale. Unele funcþii nu le pot îndeplini decît
guvernele ºi o utilizare foarte adecvatã a ajutorului extern constã în creºterea
competenþelor guvernãrii. Dar guvernele nu reprezintã un agent economic
foarte eficient ºi ceva nu este în regulã cu asistenþa internaþionalã dacã ea
serveºte creºterii rolului pe care guvernãrile îl joacã în economie.
Atunci cînd sistemul sovietic a intrat în colaps, Occidentul a e[uat în
încercarea de a acorda un sprijin corespunzãtor guvernelor pentru a-ºi
îndeplini rolul pe care acestea trebuiau sã-l joace într-o economie de piaþã,
astfel cã, în loc de tranziþie, am asistat la un colaps. Am descoperit cu
amãrãciune cã prãbuºirea unei societãþi închise nu duce automat la crearea
unei societãþi deschise ºi cã un stat disfuncþional poate fi în egalã mãsurã
o ameninþare la adresa libertãþii sau a prosperitãþii ca ºi un stat represiv10.
9. William Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists Adventures and
Misadventures in the Tropics, MIT Press, Boston, 2001, constituie un raport cuprinzãtor despre capcanele ajutorului internaþional ºi nepredictibilitatea rezultatelor.
10. Stephen Holmes, What Russia Teaches Us Now: How Weak States Threaten
Freedom, The American Prospect, iulie-august 1997, pp. 30-39.
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Din acelaºi motiv, ajutorul internaþional acordat regimurilor represive
sau corupte poate duce la consolidarea lor. În unele cazuri, ajutorul extern
devine sursa principalã de sprijinire a respectivelor regimuri. Aceasta se
poate întîmpla atunci cînd ajutorul este dirijat de considerente geopolitice.
Aºa s-au petrecut lucrurile pe vremea Rãzboiului Rece ºi la fel este de
presupus cã se vor petrece dacã SUA vor declara rãzboiul împotriva
terorismului.
Utilizarea unor canale neguvernamentale devine importantã în special
acolo unde nu existã guvernãri predispuse la reforme. Asistenþa internaþionalã poate astfel sã sprijine societatea deschisã pentru ca ea sã reprezinte o contrapondere valoroasã la o guvernare ineficientã ºi dominatoare.
Dar sprijinirea sectorului privat ºi a societãþii civile este esenþialã ºi acolo
unde guvernarea se situeazã de partea reformelor. Un guvern democratic ar
trebui sã încurajeze utilizarea canalelor neguvernamentale.
Dupã cum se poate vedea, asistenþa internaþionalã este o afacere complicatã. Nu existã o soluþie unicã ºi care sã fie adecvatã oricãrei situaþii. În
locul unei abordãri birocratice, ar trebui sã avem una antreprenorialã. Dar
antreprenoriatul în domeniul social, aºa dupã cum am aflat-o din propria-mi
experienþã, este mai dificil decît acþiunea de a face bani. Pentru a face bani,
existã un singur criteriu de succes  bilan]ul  ºi toate elementele care
trebuie luate în calcul slujesc unui singur scop: profitul. În domeniul
bunurilor publice, situaþia este alta. În loc de profit, consecinþele sociale
ale unei acþiuni sînt judecate dupã mai multe criterii ºi ele nu pot fi uºor
puse de acord. Drept reper, de cele mai multe ori este folosit PNB-ul, dar
acesta nu este elocvent deoarece indivizii sînt afectaþi în mod diferit, iar
consecinþele pot fi neaºteptate. Judecat dupã standardele aplicate în domeniul afacerilor, ajutorul internaþional se poate dovedi ineficient. Unul dintre
motivele pentru care ajutorul internaþional are o atît de proastã reputaþie în
Statele Unite este tocmai faptul cã el este analizat prin prisma unor
standarde eronate.
Antreprenoriatul social trebuie sã joace un rol mai important în acordarea
asistenþei internaþionale. El nu trebuie sã înlocuiascã programele interguvernamentale, ci sã acþioneze în paralel cu acestea. Existã numeroase
iniþiative sociale de succes, care sînt lipsite însã de resurse suficiente.
Sumele necesare pentru asistenþa internaþionalã sînt departe de a fi suficiente
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ºi, din 1990, conform statisticilor OCDE, ele se aflã în scãdere. În
noiembrie 2001, ministrul de Finanþe al Marii Britanii, Gordon Brown, a
cerut celor mai bogate þãri din lume suplimentarea anualã cu 50 de miliarde
de dolari a ajutorului extern, dar propunerea sa nu pare sã fi fost luatã în
serios la urmãtoarea reuniune a IFI de la Ottawa. Pentru a putea mobiliza
resurse suplimentare, oamenii trebuie sã fie convinºi cã banii vor fi cheltuiþi
cum se cuvine. Ceea ce înseamnã cã trebuie explicate dificultãþile inerente
pe care le întîmpinã ajutorul extern ºi gãsite modalitãþi mai bune pentru a-l
administra.

Taxa Tobin
Deºi s-au dat cîteva sugestii privind unele posibile surse noi de finanþare
pentru ajutorul extern, nici una nu va fi adoptatã dacã opinia publicã nu o
va cere. Una dintre cele mai populare propuneri a fost elaboratã de
cîºtigãtorul Premiului Nobel, economistul James Tobin, constituindu-se
într-o taxã asupra tranzacþiilor valutare. Existã argumente în favoarea unei
asemenea taxe, dar ele diferã faþã de cele propuse de profesorul Tobin. Nu
este deloc limpede cã o taxã Tobin va reduce volatilitatea pieþelor valutare  aºa cum era scopul ei iniþial.
Este adevãrat cã taxa Tobin va descuraja speculaþiile valutare, dar ea va
reduce ºi lichiditatea de pe piaþã, astfel încît tranzacþiile masive, cum ar fi
cele prilejuite de achiziþionarea unor mari companii, ar putea avea un
impact mai mare asupra cursului de schimb. Fenomenul ar putea fi contrabalansat de utilizarea mai frecventã a rezervelor oficiale  de exemplu,
valuta necesarã pentru tranzacþionarea marilor corporaþii ar putea fi furnizatã din rezervele oficiale , dar acest lucru ar necesita o schimbare
substanþialã în managementul pieþelor valutare ºi nu este evident faptul
cã autoritãþile sînt cu adevãrat dornice sã-ºi asume o responsabilitate
suplimentarã.
Cazul taxei de tip Tobin este diferit. Globalizarea pieþelor financiare a
oferit capitalului financiar un avantaj nedrept faþã de celelalte surse de
impozitare, aºa cã impozitarea tranzacþiilor financiare ar redresa balanþa.
De ce ar exista o Taxã pe Valoarea Adãugatã (TVA) pentru tranzacþiile
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fizice, dar nu ºi o taxã pe tranzacþiile financiare? Pe o astfel de bazã,
taxarea ar trebui sã fie extinsã asupra tuturor pieþelor financiare, nu numai
asupra pieþelor valutare. Vor fi probleme serioase de implementare, dar
acestea pot fi rezolvate. Cum vor fi taxate instrumentele financiare sintetice
ºi derivate? Pare o problemã spinoasã, dar, de fapt, ea poate fi rezolvatã cu
uºurinþã. Existã o mãsurã, numitã Delta11, care aratã echivalentul unui
instrument financiar derivat în funcþie de titlul suport. Taxa poate fi
perceputã asupra valorii Delta a instrumentului derivat consideratã la
momentul tranzacþiei. Mai serioase sînt problemele legate de colectarea
taxei. Colectarea trebuie sã se facã pretutindeni, inclusiv în paradisurile
fiscale. Cum s-ar putea impune aceastã obligativitate? Þãrii colectoare ar
trebui sã i se ofere un procent din ceea ce colecteazã. Cît de mare trebuie
sã fie procentul? Toate aceste probleme ar putea constitui tot atîtea scuze
pentru a nu fi introdusã o taxã pe tranzacþiile financiare. ªi chiar dacã
problemele vor fi rezolvate, întrebarea despre modul cum vor fi cheltuiþi
efectiv banii rezultaþi tot va rãmîne.
Aºa cum au demonstrat-o protestele militanþilor antiglobalizare, este
mai uºor sã-i organizezi pe oameni împotriva a ceva decît pentru ceva. Or,
pentru a mobiliza opinia publicã în favoarea creºterii ajutorului internaþional, trebuie sã-þi propui nu numai sã arãþi cum vor fi adunaþi banii, ci
ºi cum vor fi ei cheltuiþi.

Propunerea privind Drepturile Speciale
de Tragere (DST)
Am înaintat o asemenea propunere: ea se referã la o emisiune de
Drepturi Speciale de Tragere (DST) pe care statele bogate ar putea sã o
doneze în scopul furnizãrii de ajutor internaþional. Iniþiativa ar putea aduce
o cantitate substanþialã de bani de care s-ar dispune imediat, cu ei putîndu-se
finanþa furnizarea bunurilor publice la scarã globalã, precum ºi sprijinirea
11. Delta reprezintã variaþia valorii unei opþiuni care corespunde la o variaþie a valorii
titlului suport. De exemplu, o opþiune de cumpãrare pe o lunã de 1 milion USD/yen cu
un preþ de exerciþiu (strike price) de 125 yeni, cînd cursul la vedere este de 122 yeni,
reprezintã echivalentul unei poziþii outright de 181.100 USD/yen.
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progresului economic, social ºi politic în þãrile individuale. Este o iniþiativã
care ar putea marca o cale pentru un flux major, continuu ºi predictibil de
finanþare nelimitatã a dezvoltãrii12.
DST-urile reprezintã valori de rezervã internaþionale emise de FMI
pentru membrii sãi, convertibile în alte valute. Statele mai slab dezvoltate
ar putea sã adauge DST-urile de care dispun la rezervele lor monetare, iar
statele bogate (aºa cum sînt ele definite în planul de tranzacþie al FMI)
ar putea sã doneze alocaþiile în conformitate cu anumite reguli. Statele mai
slab dezvoltate ar putea beneficia atît direct, datoritã suplimentãrii rezervelor lor monetare, cît ºi indirect, datoritã furnizãrii unor bunuri publice la
scarã globalã.
Existã un acord unanim asupra faptului cã suma de bani necesarã pentru
asistenþa internaþionalã va trebui sã creascã în mod substanþial. Raportul
Zedillo, pregãtit pentru Conferinþa privind Finanþarea Dezvoltãrii, estimeazã cã în anul 2015 necesitãþile Naþiunilor Unite pentru dezvoltare pot
însemna un surplus de 50 miliarde de dolari anual, iar suma necesarã
pentru furnizarea bunurilor publice este posibil sã se ridice la alte 20
miliarde de dolari13. Ministrul de Finanþe al Marii Britanii, Gordon Brown,
menþiona ºi el o creºtere anualã de 50 miliarde de dolari.
Propunerea de a folosi DST-uri pentru ajutorul internaþional ar putea fi
implementatã în douã etape. În prima, Congresul ar putea aproba o emisiune de DST-uri specialã de 21,43 miliarde DST (circa 27 miliarde dolari),
autorizatã deja de FMI în 1997 ºi care aºteaptã aprobarea Congresului, cu
clauza ca þãrile mai bogate sã-ºi doneze alocaþiile dupã anumite reguli. Dat
fiind c\ þãrilor bogate li se vor repartiza cea mai mare parte a DST-urilor,
chiar ºi sub forma amendatã de decizia din 1997, imediat vor deveni
disponibile pentru asistenþa internaþionalã aproape 18 miliarde de dolari14.
Ar fi un bun test practic al ideii. Dacã el va avea succes, emisiunea iniþialã
12. Vezi ºi caseta de la paginile 72-74 pentru descrierea DST-urilor.
13. Grupul de experþi de nivel înalt al Secretarului General al ONU consacrat problemelor
finanþãrii dezvoltãrii, grup condus de fostul preºedinte al Mexicului, Ernesto Zedillo.
Vezi www.un.org/esa/ffd/a55-1000.
14. Presupunînd cã toþi cei 38 de membri incluºi în planul de tranzacþie îºi vor aduce
contribuþia la repartizarea DST-urilor. Vezi Financing IMF Transactions, Quarterly
Report, FMI, Washington DC, 1 iunie  31 august 2001.
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ar putea fi urmatã de alocaþii DST anuale regulate ºi cantitatea va putea fi
crescutã. În mod cert, schema propusã aici poate duce cãtre atingerea
þintelor unanim convenite în ceea ce priveºte dezvoltarea.
Folosirea DST-urilor pentru finanþarea asistenþei internaþionale nu numai
cã va creºte fondurile totale destinate ajutorului internaþional, ci, totodatã,
ar putea sã asigure o contribuþie echitabilã a tuturor þãrilor dezvoltate,
deoarece distribuirea pe bazã de cote a alocaþiilor DST ar fi riguros proporþionalã cu puterea economicã a statelor membre. Orice efort fãcut în
comun suferã de aºa-numita problemã a pasagerului clandestin (freerider): comunitatea, pe ansamblu, este mai bogatã dacã efortul reuºeºte,
dar fiecare membru al comunitãþii este mai bogat dacã nu participã la
efortul comun. Utilizarea mecanismului DST rezolvã ºi aceastã problemã.
Mai important este faptul cã schema propusã ar putea îndrepta multe dintre
neajunsurile ajutorului extern, în special cele datorate modului obiºnuit în
care acesta este administrat de cãtre agenþiile guvernamentale. Aceste
avantaje trebuie urmãrite în primul rînd, indiferent dacã mecanismul DST
va fi adoptat sau nu.

Explicaþii cu privire la Drepturile Speciale
de Tragere (DST)
Fondul Monetar Internaþional are autoritatea conferitã de clauzele
Acordului sã emitã Drepturi Speciale de Tragere (DST). Create în 1969,
DST-urile reprezintã valori de rezervã internaþionale care servesc drept unitãþi de cont ºi drept mijloace de platã utilizate de cãtre statele membre ale
Fondului, de cãtre Fondul însuºi ºi de cãtre alþi deþinãtori împuterniciþi.
Aceºti alþi deþinãtori trebuie aprobaþi de cãtre Consiliul Executiv al FMI
cu o majoritate de 85%. DST-urile se constituie ca parte a rezervei valutare
oficiale a unui stat. Existã un numãr de agenþii internaþionale ºi bãnci de
dezvoltare care folosesc DST-urile ca unitãþi de cont. Statele membre ºi
Datoritã modului cum a fost conceputã formula de alocare, apar unele anomalii în
distribuirea alocaþiilor speciale DST. De exemplu, Marea Britanie va primi o alocaþie
foarte redusã. Vor fi necesare acorduri care sã asigure cã Marea Britanie va avea o
contribuþie adecvatã. Anomaliile vor dispãrea pentru alocaþiile ordinare DST, care se
bazeazã pe cota de participare a fiecãrei þãri, care, la rîndul ei, reflectã riguros
puterea economicã relativã a respectivei þãri.

AJUTORUL INTERNAÞIONAL: COMPONENTA ABSENTÃ

ceilalþi deþinãtori aprobaþi pot cumpãra ºi vinde DST-uri ca valutã. Ele pot
lua sau acorda împrumuturi sub formã de DST-uri sau le pot utiliza drept
garanþie. Utilizarea DST-urilor în operaþiuni de tip swap ºi la termen
(forward) este de asemenea permisã. DST-urile pot fi întrebuinþate la
stabilirea unor obligaþii financiare ºi la acordarea sau primirea unor ajutoare externe.
Valoarea DST-urilor se determinã pe baza unui coº de patru valute
importante: dolarul american, euro, yenul ºi lira sterlinã. La 1 ianuarie 2002,
valoarea era 1 DST=1,25673 USD. Statele membre ale FMI pot utiliza
DST-urile pentru a achiziþiona valutã de la ceilalþi membri FMI la cursul
de schimb curent, care este ajustat zilnic. FMI are datoria sã-i sprijine pe
ceilalþi deþinãtori de DST-uri pentru a putea efectua schimburi valutare.
DST-urile reprezintã un instrument purtãtor de dobînzi. Statele membre
primesc dobîndã pentru DST-urile deþinute ºi plãtesc dobîndã pentru
DST-urile alocate. Rata dobînzii pentru DST-uri (plãtitã de cãtre statele
membre care au utilizat DST-urile alocate iniþial pentru a cumpãra valutã
de la alte state membre ºi încasatã de þãrile al cãror numãr de DST-uri a
crescut ca urmare a unor asemenea tranzacþii) se stabileºte în funcþie
de media ponderatã a împrumuturilor pe termen scurt reprezentative ale
þãrilor a cãror monedã constituie coºul de evaluare a DST-urilor (Franþa,
Germania, Japonia, Marea Britanie ºi Statele Unite) ºi este ajustatã sãptãmînal. La 1 ianuarie 2002, rata dobînzii pentru DST era de 2,23%.
Dobînda se plãteºte sãptãmînal.
DST-urile se creeazã printr-un proces de alocare ºi distribuire cãtre
þãrile membre FMI. Cea mai recentã alocare de DST-uri a fost cea din anul
1981, care a dus la alocaþii cumulative de 21,4 miliarde DST. Alocaþiile
DST trebuie aprobate cu un procent supramajoritar de 85% din puterea
totalã de votare a FMI, fiind distribuite fiecãrui stat membru proporþional
cu cota sa de participare. FMI poate pune capãt acestui proces, dar nu a
fãcut-o niciodatã.
În 1997, statele membre ale FMI au cãzut de acord sã amendeze
articolele referitoare la DST-uri pentru a permite o alocare singularã mai
echitabilã a DST-urilor care sã direcþioneze un procent mai mare cãtre
fostele republici sovietice ºi alte þãri aflate în tranziþie, precum ºi cãtre
statele membre mai sãrace, o alocare diferitã decît cea rezultatã din
distribuirea pe baza cotelor standard.
Amendarea articolelor necesitã o majoritate de 85% din totalul voturilor
pentru ratificare. Pînã în decembrie 2001, cel de-al patrulea Amendament
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fusese ratificat cu un procent de votare de 72,7%. Pentru ca problema sã
fie tranºatã este nevoie ºi de ratificarea de cãtre Statele Unite, care deþin
17,13% din totalul voturilor. Ratificarea trebuie aprobatã de cãtre Congresul
SUA. Ratificarea va duce la o nouã alocaþie imediatã de 21,433 miliarde
DST, dublînd numãrul DST-urilor deja emise ºi consolidînd rezervele
valutare ale þãrilor sãrace sau aflate în tranziþie, chiar dacã statele mai
bogate, conform noii formule, vor primi circa douã treimi din totalul
alocaþiei.

Aºa cum am menþionat în rîndurile de mai sus, contribuþia statelor
membre la asistenþa internaþionalã este foarte inegalã. Statele Unite, avînd
abia o zecime de procent din PIB rezervatã ajutorului extern, stau foarte
modest. Emisiunea specialã propusã are în vedere circa 0,1% din PIB-ul
global ºi abia ulterior valoarea va putea fi crescutã. Întrucît donaþiile în
DST sînt astfel concepute încît sã constituie o suplimentare a actualului
nivel al ajutorului extern, utilizarea DST-urilor ar putea sã asigure un
volum mai mare de ajutorare internaþionalã ºi o distribuþie mai echitabilã a
costurilor. Mai important este mecanismul ce va fi utilizat pentru distribuirea ajutorului. O nouã abordare a modului de finanþare ar trebui însoþitã de
o nouã abordare a managementului ajutorului internaþional. Am propus
crearea unei pieþe pe care programele sã poatã concura pentru fondurile
donatorilor. Iatã cum ar putea funcþiona aceasta.
Conform planului propus, ar urma sã ia naºtere un comitet internaþional
sub egida FMI, dar independent de acesta, care ar decide ce programe sînt
sau nu eligibile pentru donaþiile de DST-uri15. Membrii comitetului ar
trebui sã fie persoane cu reputaþie recunoscutã, numite pe perioade fixe
ºi care s\ nu acþioneze conform instrucþiunilor primite de la guvernele lor.
O comisie separatã de auditare ar putea asigura monitorizarea ºi evaluarea
în mod independent. Prin rapoartele sale anuale, comitetul va propune
15. Prevederile FMI cer celorlalþi deþinãtori de DST-uri (cu excepþia FMI-ului însuºi) ºi
guvernelor membre sã le prescrie, adicã sã obþinã aprobarea Consiliului Executiv
al FMI cu o majoritate de 85%. Ceilalþi deþinãtori trebuie sã fie entitãþi oficiale.
Propunerea expusã aici constã în delegarea responsabilitãþii de a determina eligibilitatea pentru primirea donaþiilor în DST-uri de la Consiliul Executiv cãtre un comitet
independent, deºi, din punct de vedere tehnic, Consiliul Executiv îºi va menþine
autoritatea legalã.
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strategii, fãrã sã aibã însã autoritate asupra modului de cheltuire a fondurilor.
El ar propune o listã de pe care donatorii ar fi liberi sã aleagã, constituind
un soi de legãturã între donatori ºi programe, între cerere ºi ofertã. Calitatea
programelor ar putea fi asiguratã de comitet, iar cea a opþiunii donatorilor
ar putea fi deschisã investigaþiei publice.
Poate cã unii nu-ºi dau seama cît de important este sã se formeze un
comitet internaþional constituit din persoane cu reputaþie, selectate pe baza
competenþelor recunoscute public, ºi nu prin obiºnuitele numiri de cãtre
guvern. În cazul fondurilor încredinþate direct (trust funds) pentru sponsorizãri furnizate sub egida ONU ºi avînd drept scop lupta cu SIDA, tuberculoza ºi malaria, fonduri aflate în curs de constituire, toþi donatorii
importanþi au dorit sã aibã reprezentanþi în comitet ºi cu mare dificultate
s-a putut reduce dimensiunea comitetului la 18 membri. ªapte dintre
locurile din comitet sînt rezervate în continuare þãrilor membre G7. Secretarul general al ONU nu se aflã într-o poziþie comodã atunci cînd se vede
nevoit sã exercite presiuni asupra þãrilor membre, deoarece el trebuie sã le
serveascã interesele. În acest caz, un comitet alcãtuit din persoane independente ar soluþiona mai bine o astfel de problemã.
Lista ar trebui sã includã fondurile încredinþate direct (trust funds)
pentru furnizarea de bunuri publice pe scarã globalã, dar ºi fondurile condiþionate atrase (matching funds*) destinate diverselor alte iniþiative sociale.
Pentru prima emisiune de DST-uri, lista programelor eligibile ar trebui
limitatã la trei sau patru domenii prioritare, cum sînt sãnãtatea, educaþia,
informaþia (domeniul digital) ºi reforma juridicã16. Programele de reducere
a sãrãciei sponsorizate prin intermediul guvernelor ar trebui sã fie excluse
ºi sã fie lãsate pe seama Instituþiilor Financiare Internaþionale (IFI). Domeniile specifice de programe ar trebui lãsate pe seama unor subcomisii ai
*

Fonduri acordate condiþionat, primitorul trebuind sã atragã ºi din alte surse fonduri
de o valoare proporþionalã (de obicei egalã) cu finanþarea iniþialã (n.tr.).
16. Am propus includerea reformei juridice întrucît IFI nu pot plãti salarii suplimentare
judecãtorilor sau funcþionarilor publici. Faptul constituie adesea o piedicã pentru
programele de reformã judiciarã ºi de luptã împotriva corupþiei. De exemplu, una
dintre cele mai corupte þãri din lume, Georgia, ºi-a selectat judecãtori competenþi prin
concurs ºi le-a promis salarii decente, dar, ulterior, nu ºi-a putut þine promisiunile,
iar Banca Mondialã a trebuit sã suporte acest eºec al reformei. Programele eligibile
pe aceste baze nu ar trebui sã reprezinte un subiect al unei asemenea constrîngeri.
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cãror membri sã aibã competenþele necesare. Responsabilitãþile ar trebui sã
fie mai bine delimitate, iar rivalitatea instituþionalã ar trebui sã fie mai
redusã. În domeniul sãnãtãþii publice, comitetul care va repartiza noile
fonduri destinate luptei împotriva bolilor infecþioase ar putea sã acþioneze
ca un subcomitet, cu condiþia ca ºi donatorii sã cadã de acord cu privire la
procesul de selecþie propus acum.
Dacã implementarea primei emisiuni de DST-uri va avea succes ºi
DST-urile vor fi emise anual, gama de programe eligibile va putea fi
extinsã. E posibil ca ºi programele de reducere a sãrãciei finanþate prin
intermediul guvernelor sã fie eligibile, dar numai în mãsura în care vor
rãmîne suficiente fonduri disponibile pentru canalele neguvernamentale.
Între timp, Instituþiile Financiare Internaþionale (Cadrele Generale de Dezvoltare, CDF, ºi Programul Strategic de Reducere a Sãrãciei, PRSP) vor fi
elaborat noile paradigme. Vor trebui impuse unele limitãri asupra numãrului
DST-urilor destinate programelor finanþate prin intermediul guvernelor.
Altfel, acestea sînt capabile sã înghitã toate fondurile disponibile. Guvernele
preferã canalele interguvernamentale. Este deci important ca celelalte iniþiative sã nu fie private de fonduri deoarece, aºa cum am subliniat anterior,
nu existã o formulã unicã ºi care sã fie adecvatã tuturor situaþiilor 17. Voi
oferi cîteva exemple practice privind modul de selecþie a programelor în
vederea obþinerii sprijinului financiar.
În 1997, fundaþia mea s-a implicat într-un program de tratare a tuberculozei în rîndul deþinuþilor din Rusia. Scopul nostru a fost acela de a
îmbunãtãþi condiþiile de detenþie ºi în acest sens ne-am gîndit sã obþinem
sprijinul autoritãþilor din penitenciare pentru a combate o maladie care-i
afecteazã pe deþinuþi ºi pe gardieni deopotrivã. Am recurs la o metodã de
tratament modernã recomandatã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS)
denumitã DOTS  o cale de tratament direct pe termen scurt , considerînd
cã, punînd la dispoziþie suma de 15 milioane de dolari, vom putea obþine un
impact semnificativ. Aveam sã descoperim în curînd cã un numãr copleºitor
de deþinuþi erau infectaþi cu tipuri de tulpini de bacili multiplu rezistenþi la
antibiotice (multi-drug-resistent strains, MDR-TBC). Întrucît MDR-TBC
se comportã în mod imprevizibil la metoda de tratament DOTS, a recurge
17. Cf. Easterly, The Elusive Quest for Growth, p. 113.

AJUTORUL INTERNAÞIONAL: COMPONENTA ABSENTÃ

77

la DOTS ar fi putut duce de fapt la creºterea incidenþei MDR-TBC.
MDR-TBC constituie o amenin]are global\ costisitoare  epidemia declanºatã în anii 90 la închisoarea de pe Rikers Island ºi în alte sectoare ale
New York-ului a costat aproximativ 1 miliard de dolari pentru a putea fi
pusã sub control. Deci în Rusia ne-am lovit de o problemã care depãºea cu
mult capacitatea noastrã financiarã, deoarece tratamentul MDR-TBC ne-ar
fi costat, la acea vreme, 15.000 USD pentru fiecare pacient. I-am mobilizat
pe cei mai buni experþi ºi am însãrcinat o instituþie din Boston (Partners in
Health) cu întocmirea unui studiu privind impactul global al MDR-TBC.
Unul dintre rezultate a fost cã s-a redus costul tratamentului MDR-TBC la
circa 300 de dolari pe pacient. În etapa urmãtoare, am solicitat instituþiei
din Boston sã dezvolte un plan de afaceri pentru lupta cu tuberculoza la
scarã globalã. La programul intitulat Plan global de stopare a TBC-ului
au contribuit ºi STOP-TBC  un parteneriat alcãtuit din 190 de organizaþii
colaboratoare incluzînd OMS, Banca Mondialã, guvernele a douãzeci ºi
douã dintre cele mai afectate þãri, precum ºi reprezentanþi ai ONG-urilor ºi
sectorului privat. Planul a fost trimis Bãncii Mondiale la Washington în
octombrie 2001. El solicita cheltuirea a 9,3 miliarde USD pe o perioadã de
cinci ani: 4,8 miliarde urmau sã provinã de la bugetele statelor donatoare
ºi ale statelor afectate, rezultînd astfel un necesar de finanþare de încã 4,5 miliarde. Acest necesar ar fi putut fi acoperit cu DST-uri. Planul global de
stopare a TBC-ului ar putea fi o direcþie de acþiune ºi pentru nou înfiinþatul
Fond Global al ONU pentru lupta împotriva SIDA, TBC ºi a malariei.
În ceea ce priveºte crearea unei legãturi între donatori ºi programe,
reþeaua mea de fundaþii a participat la elaborarea unui proiect de înfiinþare
a unui Burse Globale pentru Investiþii Sociale (Global Exchange for Social
Investment), inclusã în Forumul Economic Mondial din februarie 2002.
Bain & Company a acþionat drept consultant principal pro bono. A dezvoltat
o procedurã de atestare pentru desemnarea intermediarilor autorizaþi care,
la rîndul lor, vor prezenta lista proiectelor pentru care sînt dispuºi sã-ºi
asume responsabilitatea moralã sau administrativã. Corporaþiile donatoare,
fundaþiile ºi persoanele filantropice vor fi invitate sã opteze pentru programele de pe listã. Este un test practic specific sectorului privat, al
schemei de donaþii pe bazã de DST-uri pe care l-am propus. Dacã va avea
succes, Bursa Globalã pentru Investiþii Sociale va putea fi inclusã în lista
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organizaþiilor care atestã fondurile condiþionate atrase (matching funds)
corespunzãtoare donaþiilor de DST-uri.
Microcreditele ar putea constitui un element important în antreprenoriatul social. Modul cum acestea pot fi întrebuinþate este simplu ºi evident.
Dificultatea constã în a le creºte valoarea. Funcþionarea microcreditelor cu
succes se poate autosusþine, dar acestea nu pot duce la menþinerea cîºtigurilor ºi nici nu pot contribui la creºterea capitalului de pe pieþele financiare.
Pentru a face din microcredite un factor important al progresului economic
ºi politic trebuie gãsite cãi de atragere a unui capital suplimentar. Adicã
trebuie obþinut sprijinul pentru industrie, dar ºi pentru întreprinzãtorii
particulari. Sprijinirea industriei ar include software pentru dezvoltarea
managementului ºi livrarea acestuia în regim de bun public, instruirea
managerilor ºi înfiinþarea unei agenþii de rating ºi a unei scheme de
garantare a creditelor. Agenþia de rating ar putea sluji la atragerea acelor
investitori cu o gîndire filantropicã ºi care ar fi dispuºi sã accepte o
recuperare a fondurilor sub dobînda pieþei sau chiar sã nu-ºi mai recupereze
fondurile investite. Schema de garantare ar permite instituþiilor atestate pentru
gestionarea microcreditelor sã întocmeascã actele necesare. (Capitalul
disponibil la cerere al Bãncii Mondiale ar putea fi utilizat ºi el ca garanþii,
dat fiind coeficientul sãu de rating AAA.) 18
Alt element important ar trebui sã fie stipendiile în scopuri educaþionale,
conform celor stabilite de Bolsa-Escola, schema brazilianã care acordã
stipendii familiilor sãrace în condiþiile în care copiii lor merg în mod regulat
la ºcoalã. Combinînd stipendiile acordate pentru educaþie cu cele pentru
sãnãtate ºi cu microcreditele, mari segmente ale populaþiei ar putea fi ajutate sã scape de sãrãcie.
Mecanismul donãrii DST-urilor ar putea fi util în special în cazul
conferinþelor regionale sau naþionale ale donatorilor. Un exemplu excelent
îl oferã Balcanii. A existant un consens privind necesitatea unei abordãri
regionale coordonate. Consensul a dus la înfiinþarea Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est, dar acest Pact a rãmas o formã fãrã fond întrucît
donatorii ºi-au pãstrat controlul asupra fondurilor puse în joc, urmînd o
18. Importanþa unei agenþii de rating este ilustratã de cazul recent al Bãncii Grameen din
Bangladesh, relatat în The Wall Street Journal, 27 noiembrie 2001, p. 1.
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agendã proprie. Dacã Pactul de Stabilitate ar fi fost conceput ca un potenþial
recipient de donaþii de DST-uri, proiectele colectate ºi aprobate de aºa-numitele Mese de Lucru ale Pactului ar fi putut primi fondurile adecvate,
iar asistenþa internaþionalã s-ar fi bucurat de un mai mare succes.
Afganistanul constituie un alt exemplu în acest sens. Atît timp cît þãrile
donatoare îºi vor menþine controlul asupra modului de cheltuire a donaþiilor
pe care le fac, eºecul este aproape garantat. Este necesar un mod de abordare mai coordonat. Ajutorul ar trebui acordat la nivel comunitar ºi, în
locul unui numãr mare de agenþii de întrajutorare acþionînd într-un mod
necoordonat, ar fi necesarã o agenþie cu rol de conducere cãreia sã i se
încredinþeze aceastã sarcinã. PNUD ar fi un bun exemplu. Împreunã cu alte
agenþii ale ONU, a avut cîteva mii de angajaþi afgani pe durata conflictului,
al cãror numãr a putut sã creascã rapid prin recrutãri din rîndurile diasporei.
Dînd controlul banilor unei agenþii internaþionale cum este PNUD, s-ar
putea ca unele erori din trecut sã nu se mai repete. Liderii rãzboinici locali
preferã sã se preocupe de teritoriile lor în loc sã militeze pentru controlul
Kabulului, aºa cum au procedat în trecut. Desigur cã personalul PNUD
însãrcinat cu administrarea banilor ar trebui sã fie protejat de c\tre forþele
de menþinere a pãcii ale ONU, iar guvernul nou format nu ar avea ce
obiecta întrucît aceasta ar fi singura cale prin care s-ar putea asigura
accesul la ajutoare. Dupã o perioadã de consolidare, PNUD s-ar putea
retrage ºi guvernul nou-ales va trebui sã preia infrastructura localã ce va
lua naºtere19. Indiscutabil cã toate acestea s-ar putea realiza ºi fãrã DST-uri,
dar schema DST ar facilita, dacã ar fi pusã în practicã, un management
comasat ºi reunit al resurselor primite de la donatori.
Existã o deosebire esenþialã ce trebuie fãcutã între alocaþiile anuale de
DST-uri ºi schema de donare. Ca o consecinþã a globalizãrii, comerþul
internaþional a crescut cu o vitezã care este aproape dublã vitezei de
creºtere a PIB-ului global. Pentru a preîntîmpina dezechilibrãrile puternice
ale balanþei de plãþi, statele sînt nevoite sã-ºi creascã proporþia rezervelor
prudenþiale pentru importuri. În mod tipic, rezervele minime trebuie sã fie
egale cu valoarea importurilor pe trei luni. Rezultã cã þãrile sãrace trebuie
19. George Soros, Assembling Afghanistan, Washington Post, 3 decembrie 2001,
p. A21.
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sã aloce o parte din cîºtigurile lor rezultate din exporturi pentru formarea
acestor rezerve. Alocaþiile de DST-uri le vor facilita aceastã povarã. Povara
a devenit ºi mai grea dupã criza pieþelor emergente din anii 1997-1999
datoratã migrãrii rezervelor de capital de pe aceste pieþe.
Þãrile dezvoltate nu au nevoie de alocaþiile de DST-uri deoarece rezervele
lor monetare sînt suficiente  ba chiar existã un surplus în zona euro20 ,
iar dacã ajung într-un deficit de plãþi pot recurge oricînd la împrumuturi.
Acesta este ºi motivul pentru care e atît de dificilã obþinerea unui consens
favorabil emisiunilor DST. Or, dacã þãrile dezvoltate ar gãsi o utilitate
pentru DST-uri prin donaþii, problema emisiunilor DST ar fi mult mai
presantã.
În mod tradiþional, bãncile centrale s-au opus alocaþiilor de DST-uri
deoarece acestea contraveneau monopolului lor asupra ofertei monetare.
Ideea lor fixã a fost cã DST-urile ar avea consecinþe inflaþioniste. Dar
perspectivele pentru perioada imediatã vorbesc despre o inflaþie redusã.
Într-adevãr, declinul constant al costului bunurilor importate ar putea
conduce la o deflaþie la nivel global. Aºa cum demonstreazã cazul Japoniei,
nu existã remedii de-a gata valabile în lupta cu deflaþia. O emisiune
anualã de DST-uri, din care cea mai mare parte ar fi cheltuitã pentru
asistenþa internaþionalã, s-ar putea dovedi însã un instrument monetar util.

Aspecte de ordin legal
Emiterea anualã a DST-urilor este deja prevãzutã de cãtre articolele
Acordului FMI. Regulile menþioneazã ºi faptul cã DST-urile pot fi donate.
Legãtura dintre DST-uri ºi ajutor a fost discutatã cu intermitenþe, inclusiv
în perioada crizei provocate de datorii din anii 1980. În 1986, Comitetul
Interim, corp ministerial cu rol consultativ al FMI, s-a declarat împotriva
acestei legãturi, stabilind urm\toarele: Comitetul accentueazã caracterul
monetar al DST-urilor, care nu ar trebui sã constituie un mijloc de transfer
20. Rezervele de valutã reunite ale Bãncii Centrale Europene ºi bãncilor centrale naþionale totalizau, în octombrie 2001, 393 miliarde de euro.
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al resurselor, ºi recomandã Consiliului Executiv sã studieze posibilitatea
îmbunãtãþirii caracteristicilor monetare ale DST-urilor care sã le sporeascã
atractivitatea ºi utilitatea în calitate de componentã a rezervelor monetare21. Dar decizia din 1997 a FMI privind o alocare unicã ºi o formulã
specialã de distribuire care sã aducã o proporþie mai mare pentru þãrile cu
pieþe emergente sau aflate în tranziþie a contrazis principiul afirmat în
1986. Intenþia evidentã a deciziei era sã sprijine transferul de resurse  în
acest caz de rezerve monetare.
În cadrul celei mai recente discuþii purtate pe acest subiect, FMI a
reafirmat cã, în conformitate cu prevederile Acordului, DST-urile pot fi
alocate doar pe baza specificãrii unei necesitãþi globale pe termen lung sau
dupã adoptarea celui de-al Patrulea Amendament, printr-o unicã alocare
specialã. Ca rãspuns la propunerea mea, s-a adus la cuno[tin]\ cã nimic
nu împiedicã þãrile sã încheie acorduri voluntare privind transferul DST-urilor în alte þãri sau cãtre alþi deþinãtori aprobaþi pe baza propriei voinþe
Mecanismele propuse de Soros sînt similare celor anterioare care cer o
redistribuire a DST-urilor ulterioarã alocãrii prin intermediul unor fonduri
direct încredinþate (trust funds) cvasi-independente22. Dac\ existã o necesitate pe termen lung de suplimentare a rezervelor prin emiterea de DST-uri
independent de schema de donaþii, atunci propunerea mea îndeplineºte în
mod clar cerinþele legale. Schema de donaþii face ca problema emiterii de
DST-uri sã fie ºi mai acutã. Iar utilizarea DST-urilor în scopul de asistenþã
internaþionalã reprezintã în mod clar o decizie politicã. Cred cã a sosit
timpul ca ea sã fie luatã în calcul.
Dacã donaþiile de DST-uri ar trebui sau nu sã fie înregistrate în buget
este o problemã aprinsã. Ambele alternative pot da naºtere la discuþii. În
principiu, alocarea DST-urilor reprezintã un item de contabilitate, îns\
atunci cînd DST-urile sînt donate, avem de-a face cu o cheltuialã realã.
Operaþia ar trebui deci inclusã în buget. Dar alocaþia DST-urilor creºte
rezervele monetare  în cazul Statelor Unite, ale Exchange Stabilization
21. IMF Annual Report 1986, International Monetary Fund, Washington DC, 1986,
p. 111.
22. SDR Allocation in the Eighth Basic Period  Basic Considerations, IMF Staff
Report, IMF, Washington DC, 16 noiembrie 2001, secþiunea 3, p. 13.
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Fund. Dacã ulterior este retrasã ºi cheltuitã o cantitate echivalentã, rezervele
monetare rãmîn neafectate, exceptînd obligaþiile privind dobînzile faþã de
Fond. Bãncile centrale sau, în cazul Statelor Unite, Trezoreria nu cautã
alocãri de fonduri necesare acoperirii modificãrilor din rezervele lor valutare, incluzînd dobînda cîºtigatã sau pierdutã  ºi din acest motiv donaþiile
ar putea sã nu fie incluse în buget. Includerea donaþiilor DST în buget ar
putea crea dificultãþi, în special în þãrile UE care se declarã împotriva
limitãrilor impuse de Tratatul de la Maastricht ºi Pactul de Stabilitate. A nu
þine seama deloc de ele în procesul bugetar ar conduce la o opoziþie
energicã din partea autoritãþilor monetare, ºi pe bunã dreptate, deoarece
s-ar încãlca astfel disciplina bugetarã.
Conform prevederilor Acordului, FMI poate crea sau anula DST-urile.
S-ar putea aduce argumentul cã donaþiile de DST-uri ar trebui incluse în
procesul bugetar doar în cazul cînd DST-urile sînt retrase, deoarece numai
atunci donaþiile au impact asupra balanþei unei bãnci centrale sau, în cazul
Statelor Unite, asupra Exchange Stabilization Fund. În final, fiecare þarã
are posibilitatea sã decidã cum sã trateze donaþiile sale de DST-uri. Statele
Unite pot decide sã le includã în buget la momentul donãrii efective sau sã
nu le includã. Þãrile UE îºi pot utiliza rezervele monetare în exces în
modul cel mai potrivit.

Avantajele propunerii
Propunerea referitoare la DST-uri va ajuta þãrile sãrace în douã moduri
diferite: indirect, prin donaþii, ºi direct, prin creºterea rezervelor lor
monetare. Este o creºtere scutitã de dobînzi, deoarece, atît timp cît statele
îºi vor pãstra alocaþiile DST, venitul ºi cheltuiala datorate dobînzilor se
anuleazã reciproc. Este ca o invitaþie la o masã la care nu trebuie sã plãteºti
nimic atîta vreme cît nu consumi nimic. Schema DST împuºcã doi iepuri
dintr-o loviturã, ceea ce o face mai eficientã, dar ºi mai dificil de explicat.
Donaþiile DST ar putea constitui un ajutor bilateral suplimentar, ºi nu
un substitut al acestui ajutor. Donaþiile ar putea fi depozitate în mod
voluntar într-un cont în custodie ºi, dacã nu sînt repartizate, dobînda s-ar
acumula în acel cont fãrã a mai reveni þãrii donatoare. Aceasta ar da
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certitudinea cã donaþiile ar fi într-adev\r cheltuite. Schema propusã aici nu
ar oferi þãrilor donatoare posibilitatea sã utilizeze alocaþiile DST pentru
a-ºi finanþa programele de ajutorare bilateralã.
Faþã de crearea unor noi instituþii internaþionale, în special în Statele
Unite, existã o opoziþie foarte puternicã. Asemenea instituþii sînt percepute
ca birocratice ºi risipitoare de fonduri  ºi nu fãrã oarecare temei. Ceea ce
le face sã funcþioneze greoi ºi costisitor este faptul cã statele membre
insistã sã-ºi menþinã controlul ºi folosesc aceste instituþii pentru clientela
lor. Schema propusã de mine ar înlãtura acest neajuns. Ea ar duce la edificarea unei instituþii internaþionale noi, dar cu trãsãturi radical diferite faþã
de cele existente. Din motive legale, comitetul ºi-ar desfãºura activitatea
sub egida FMI, dar, de fapt, ar fi independent de acesta. Funcþionarea nu
ar necesita aprobãri de la un nivel superior. Ea s-ar asemãna mai curînd
funcþionãrii unei pieþe organizate: ar exista o interacþiune publicã între
donatori ºi programe, amintind de interacþiunea dintre cerere ºi ofertã. Atît
performanþele programelor, cît ºi atribuirea DST-urilor ar fi supuse controlului public. Ar putea sã parã paradoxal faptul cã am devenit susþinãtorul
unui tip de piaþã consacrat\ ajutoarelor externe dupã ce m-am pronunþat
împotriva fundamentalismului de piaþã, dar eu nu am negat niciodatã meritele pieþelor ca mecanism de autoreglare (feedback).
Pentru ca piaþa ajutoarelor externe sã aibã succes, este important sã
ne dãm seama cã ea este sortitã sã fie mai puþin eficientã decît o piaþã
normalã. Dupã cum am menþionat anterior, nu existã un criteriu unic de
evaluare a succesului, similar unui cont de profit ºi pierderi. Unele obiective
pot fi evaluate prin indicatori cantitativi, de exemplu mortalitatea sau
gradul de alfabetizare, dar ar fi prea simplist ºi deformant sã limitãm
obiectivele la cele pentru care putem ataºa indicatori cantitativi. Într-o
întreprindere cu caracter social, succesul este mai greu de atins decît într-o
întreprindere economicã, ºi chiar mai greu de evaluat. Dacã sîntem de
acord cu acest punct de vedere, eºecurile vor fi acceptate mai uºor ºi
succesele vor fi mai apreciate. Ceea ce va face antreprenoriatul social mai
uºor de practicat ºi va atrage mai multe talente.
Am identificat în Introducere cinci dintre factorii din cauza cãrora
ajutorul internaþional este lipsit de rezultate. Cred cã schema pe care am
propus-o va atenua aceste neajunsuri.
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 Mai întîi, posibilitatea donatorilor de a utiliza ajutorul extern pentru
a-ºi satisface propriile necesitãþi se va reduce simþitor. Se înþelege
cã interesele naþionale vor continua sã cîntãreascã greu la selecþia
proiectelor, dar eu nu vãd nimic rãu în aceasta.
 În al doilea rînd, o piaþã a proiectelor va conferi atît donatorilor, cît
ºi managerilor de proiecte un simþ al proprietãþii ºi responsabilitãþii.
 În al treilea rînd, strangularea datoratã intruziunii interguvernamentale va fi definitiv înlãturatã. Marele avantaj al fondurilor direct
încredinþate (trust funds) este cã ele nu au nevoie sã fie dirijate prin
canale guvernamentale23. Guvernele nu mai trebuie sã acþioneze ca
gardieni (gatekeepers), iar regimurile corupte ºi opresive nu vor
mai avea mînã liberã sã deturneze resursele. În loc de mai mulþi
donatori care concureazã pentru acelaºi client unic  ºi anume guvernul receptor al ajutorului , ar putea exista mai multe proiecte care sã
concureze pentru a primi ajutor de la donatori. Cel puþin în teorie,
problema gardienilor ºi-ar gãsi astfel o rezolvare.
 În al patrulea rînd, va fi întãritã coordonarea donatorilor, deoarece
programele ar trebui mai întîi aprobate de cãtre un comitet pentru a
putea beneficia de donaþii DST. Dacã toate þãrile ºi-ar aduce contribuþia
23. Fondurile direct încredinþate pot creºte utilitatea instituþiilor internaþionale actuale.
În special PNUD ar putea sã joace un rol important. PNUD, ca ºi Banca Mondialã,
are o structurã mai curînd greoaie, cu reprezentanþe la faþa locului în toate þãrile mai
slab dezvoltate, dar bugetele lor oficiale sînt cu mult mai reduse, iar utilizarea
acestora este riguros limitatã. Fondurile direct încredinþate le-ar conferi o oportunitate
în plus. PNUD încã are nevoie de aprobãri din parta þãrii gazdã, dar fondurile direct
încredinþate s-ar putea concentra cãtre guvernele care intenþioneazã sã facã reforme,
sporind capacitatea acestora de a absorbi ajutorul. Fondurile direct încredinþate ar
putea sã constituie totodatã canalul de furnizare directã a resurselor pentru grupurile
comunitare din þãrile în care guvernele nu doresc reforma. Soluþia ar fi eficientã în
special în cazul schimbãrii revoluþionare a unui regim, înlãturînd barierele din calea
reuºitei. De exemplu, PNUD în parteneriat cu fundaþia mea plãteºte stipendii suplimentare pentru persoanele calificate care doresc sã revinã în Iugoslavia. În multe
þãri, ar fi necesar ca judecãtorilor calificaþi sã li se plãteascã salarii suplimentare,
fie chiar ºi temporar, pentru a lupta împotriva corupþiei. Pentru moment, asemenea
fonduri nu sînt disponibile, Banca Mondialã avînd reguli care interzic plata salariilor
pentru angajaþii din sectorul public. PNUD este mai bine plasat pentru a rãspunde
unei asemenea necesitãþi.
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conform cotelor stabilite, problema pasagerului clandestin (freerider)
ar putea fi rezolvatã.
 În al cincilea rînd, este de sperat ca riscurile inerente ajutorului
extern sã fie mai evidente, iar proiectele sã fie structurate mai curînd
ca un capital de risc decît ca exerciþiu birocratic. Chiar avînd cele mai
bune intenþii din lume, este de aºteptat ca succesul sã difere serios în
funcþie de programarea în timp, de detaliile structurale specifice sau,
pur ºi simplu, în funcþie de noroc. O piaþã a proiectelor nu poate sã
asigure alocarea optimã a resurselor, dar poate prezenta avantajul 
specific pieþelor  de a furniza un feedback rapid ºi corect.
Aºteptãrile mele optimiste se bazeazã pe experienþa din viaþa realã.
Principiile pe care le-am subliniat în acest capitol au fost puse deja în
practicã în cadrul reþelei mele de fundaþii (deºi ele nu au fost atît de explicit
expuse). Fundaþia a funcþionat pe bazã de fonduri direct încredinþate, primind alocaþii de la un comitet internaþional, iar rezultatele au confirmat din
plin aºteptãrile despre care v-am vorbit. Unele au fost mai bune, altele mai
puþin bune, dar plusurile au depãºit minusurile, iar minusurile au fost
identificate rapid ºi au putut fi abandonate. Pe ansamblu, cred cu toatã tãria
cã rezultatele sînt suficient de pozitive ca sã justifice o abordare similarã pe
o scarã mai largã. Indiscutabil, o astfel de întreprindere cu caracter public
nu poate funcþiona la fel ca una privatã, dar poate beneficia de pe urma
exemplelor acesteia din urmã.
Propunerea mea privind DST-urile poate fi luatã în discuþie la Conferinþa
Internaþionalã privind Finanþarea Dezvoltãrii organizatã de ONU, ce se va
desfãºura în martie 2002 la Monterrey, Mexico*, ºi va putea fi implementatã
cu prilejul viitoarei întruniri a FMI. Ea nu are menirea sã înlocuiascã
celelalte surse de finanþare menþionate de Raportul Zedillo. ªi acest raport
ar trebui discutat, dar cred cã propunerea mea este superioarã din multe
puncte de vedere. Ea nu ridicã problema colectãrii unor taxe, baza legalã
existã deja, iar schema ar putea fi testatã printr-o alocaþie unicã ce nu ar
*

Vezi Addenda la prezentul volum, Finanþarea furnizãrii bunurilor publice la
scarã globalã. O propunere de reformare ºi dezvoltare a asistenþei internaþionale
pentru dezvoltare, alocuþiune rostitã de George Soros la Conferinþa Internaþionalã
pentru Finanþarea Dezvoltãrii de la Monterrey (n.ed.).
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necesita decît aprobarea ei de cãtre Congresul Statelor Unite pentru a fi
pus\ în practic\. Principalul ei neajuns este acela cã schema este complicatã
ºi dificil de înþeles. Ea nu deserveºte un obiectiv unic ºi este de aºteptat ca
opiniile experþilor privind utilizarea DST-urilor ca instrument monetar sã
fie divizate. Dar acolo unde existã o voinþã politicã în scopul unui ajutor
internaþional mai bun se va gãsi ºi o cale de a depãºi posibilele obiecþii.
Dupã 11 septembrie, o datã cu Conferinþa de la Monterrey din martie 2002
ºi Summitul G7 consacrat Africii, din iunie 2002, voinþa politicã poate fi
insuflatã.
Schema de donare a DST-urilor nu va vindeca toate relele datorate
globalizãrii. Nici mecanismul propus de mine pe baza cãruia sã fie cheltuite
DST-urile nu va ocoli toate neajunsurile asistenþei la nivel internaþional,
ci îi va oferi doar ºansa de a deveni mai eficientã. Este tot ceea ce ne
putem aºtepta de la ea într-o societate imperfectã, dar predispusã la orice
îmbunãtãþiri.
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Banca Mondialã a fost înfiinþatã ca instituþie geamãnã a FMI. Misiunea
sa iniþialã a fost sã ofere capital pe termen lung acelor þãri a cãror infrastructurã fusese distrusã de cel de-al doilea rãzboi mondial, într-o vreme
cînd capitalul privat disponibil era prea puþin sau chiar deloc. Treptat,
preocupãrile Bãncii s-au îndreptat cãtre þãrile mai slab dezvoltate. Dupã
modelul Bãncii Mondiale au fost create diverse bãnci regionale pentru
dezvoltare.
Capitalul Bãncii Mondiale a luat naºtere în special prin garanþiile
acordate de þãrile industrializate, pe baza cãrora Banca Mondialã ar putea
sã facã împrumuturi de pe pieþele de capital cu un rating AAA. Acest
mecanism s-a dovedit a fi ingenios, el oferind þãrilor sãrace beneficii,
practic fãrã nici un cost din partea ]\rilor bogate. Garanþiile nu au fost însã
niciodatã invocate.
Aranjamentul suferã de un neajuns important: el a transformat acordarea
de împrumuturi de cãtre Banca Mondialã într-un mijloc de constrîngere
aflat la dispoziþia guvernului. Carta Bãncii Mondiale cere ca împrumuturile
acordate sã fie garantate de cãtre guvernele din þara care solicitã împrumutul. Garanþiile devin astfel instrumente de control în mîinile guvernanþilor.
Adesea, împrumuturile pot susþine guvernãri corupte sau represive. Guvernele din þãrile dezvoltate, care sînt dominante în consiliu, pot sã exercite ºi
ele o influenþã incorectã asupra activitãþilor de creditare ale Bãncii Mondiale.
Ele pot susþine acele împrumuturi de care sã beneficieze propriile industrii
exportatoare sau sã facã uz de dreptul de veto în cazul unor împrumuturi
care le-ar crea o concurenþã sau le-ar afecta în vreun alt mod interesele.
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În 1960, Bãncii Mondiale i s-a alãturat AID (Asociaþia Internaþionalã de
Dezvoltare), avînd drept obiectiv acordarea unor împrumuturi pe termen
lung ºi cu dobîndã foarte scãzutã pentru cele mai sãrace þãri membre
ale Bãncii1. Apoi, Banca Mondialã ºi-a creat un alt organism subsidiar,
Corporaþia Internaþionalã Financiarã (International Finance Corporation,
IFC), abilitat sã investeascã în sau sã acorde împrumuturi sectorului privat.
Ulterior, a înfiinþat o Agenþie Multilateralã de Garantare a Investiþiilor
(MIGA*), care este ºi ea destinatã sectorului privat.
Iniþial, Banca Mondialã s-a angajat în special în proiecte mari de
infrastructurã, dar, pe mãsurã ce atenþia s-a focalizat asupra þãrilor în curs
de dezvoltare, ea ºi-a reorientat treptat activitatea cãtre crearea capitalului
social ºi uman ºi cãtre atenuarea sãrãciei. Sub conducerea lui James
Wolfensohn, schimbarea a devenit mai explicitã ºi mai pronunþatã. El a fost
cel care a introdus ideea unor Cadre Generale de Dezvoltare (CDF). Apoi,
ºtergerea datoriilor pentru þãrile sãrace cele mai îndatorate (HIPC) a condus
la realizarea unui Program Strategic de Reducere a Sãrãciei (PRSP), proces
realizat în comun de cãtre Banca Mondialã ºi FMI. Noua paradigmã a ajutorului internaþional rezultatã acordã celor ce primesc ajutor un mai mare
simþãmînt de proprietate ºi încearcã sã-i sprijine pe cei care fac progrese,
penalizîndu-i pe cei care nu-ºi îndeplinesc obiectivele. Instituþiile Financiare
Internaþionale (IFI) încearcã în mod clar sã înveþe din propriile greºeli.
Din pãcate, activiºtii antiglobalizare ºi ceilalþi critici nu sînt dispuºi sã le
acorde nici un credit. Ar fi ºi prea devreme. E multã confuzie cu privire la
modul cum va evolua acest proces, iar rolul Bãncii Mondiale ºi al FMI este
departe de a fi clarificat. Instituþiile Financiare Internaþionale (IFI) au
nevoie de un rãgaz pentru a-ºi elabora noua paradigmã.
De la instalarea lui James Wolfensohn la conducere, Banca Mondialã
ºi-a asumat iniþiative sociale extrem de necesare, de la microcredite, la
1. În mod curent, circa 60% dintre împrumuturile acordate de AID sînt finanþate din
contribuþii ale donatorilor, restul provenind din re-fluxuri ºi alte venituri generate de
împrumuturile Bãncii. Împrumuturile anuale acordate de AID sînt semnificative, în
medie 6-7 miliarde de dolari, dar ele se situeazã cu mult sub necesitãþile stringente
ale þãrilor în curs de dezvoltare, nivelul lor variind între un sfert ºi o treime din
totalul împrumuturilor acordate de cãtre Banca Mondialã prin cãi neconcesionale.
* În engl., Multilateral Investment Guarantee Agency (n.tr.).
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învãþãmîntul la distanþã ºi lupta cu SIDA ºi cu celelalte boli infecþioase.
A început experimentarea unor credite pentru ONG-uri ºi alte instituþii
situate la nivel subnaþional, dar carta sa limiteazã sfera de acþiune a acestor
eforturi, deoarece împrumuturile trebuie sã circule prin administraþiile
centrale. Aceste activitãþi ar putea fi mai eficient duse la îndeplinire prin
acordarea de subvenþii ºi printr-un dialog direct cu alte componente ale
societãþii, ºi nu cu guvernul de la centru: sectorul privat, administraþiile
locale ºi alte grupuri comunitare. Dar Banca Mondialã are la dispoziþie
doar fonduri limitate pentru asemenea subvenþii directe ºi pentru asistenþã
tehnicã. În principal, aceste fonduri sînt obþinute din profitul rezultat din
operaþiunile de creditare. Facilitãþile de acordare a subvenþiilor de cãtre
AID se situeazã la numai 100 milioane de dolari. Din punctul meu de
vedere, activitãþile de cheltuire discreþionarã ale Bãncii Mondiale sînt cu
mult mai benefice ºi cu efecte adverse mai reduse decît activitãþile sale de
creditare.
Administraþia Bush a propus recent ca Banca Mondialã sã-ºi reducã
împrumuturile ºi sã-ºi amplifice activitatea de subvenþionare. De asemenea,
administraþia a cerut ca jumãtate dintre cheltuielile efectuate de AID sã fie
sub formã de subvenþii.
La suprafaþã, înlocuirea împrumuturilor prin subvenþii ar putea fi un
prim pas pe calea cea bunã. Dar, întrucît propunerea preºedintelui nu are
în vedere strîngerea unor fonduri suplimentare, efectul real s-ar putea sã
constea în diminuarea activitãþilor de ansamblu ale Bãncii Mondiale. Acest
fapt este în concordanþã cu recomandãrile Comisiei Meltzer, înfiinþatã de
Congresul SUA în noiembrie 1998, pentru a face recomandãri privind viitoarea politicã a Statelor Unite faþã de Instituþiile Financiare ºi Comerciale
Internaþionale (IFCI).
În raportul sãu final, din martie 2000, Comisia Meltzer critica Banca
Mondialã pentru cã este o organizaþie birocraticã avînd un personal prea
numeros, angajatã în activitãþi de creditare care ar trebui sã constituie
preocuparea pieþelor de capital2. Recomandãrile comisiei au fost ca Banca
Mondialã sã iasã din afacerea atît de profitabilã a acordãrii de credite, sã
2. The International Financial Institution Advisory Commission (The Meltzer Commission)
Report, martie 2000. Vezi ºi www.house.gov/jec/imf/ifiac.htm.
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returneze capitalul sãu de garantare þãrilor industrializate ºi sã se transforme
într-o Agenþie Mondialã pentru Dezvoltare care sã acorde asistenþã þãrilor
celor mai sãrace din lume. Comisia Meltzer are o definiþie extrem de
restrictivã a eligibilitãþii: þãrile al cãror venit mediu per capita depãºeºte
4.000 de dolari vor fi excluse de la asistenþã, iar un venit per capita de peste
2.500 dolari va duce la limitarea ajutorului oficial. Capitalul disponibil la
cerere (callable capital) ar trebui redus proporþional cu scãderea portofoliului de împrumuturi; Corporaþia Internaþionalã Financiarã (IFC) ar urma
sã fie inclusã în Agenþia Mondialã pentru Dezvoltare, iar capitalul sãu de
5,3 miliarde de dolari va fi returnat acþionarilor; Agenþia Multilateralã de
Garantare a Investiþiilor (MIGA) ar trebui dizolvatã. Toate acestea înseamnã
un transfer masiv de resurse de la Banca Mondialã cãtre þãrile bogate. Aºa
cum am menþionat anterior, Comisia Meltzer a recomandat sã fie sporite
subsidiile pentru þãrile cele mai sãrace cu condiþia ca acestea sã fie utilizate eficient. A se trece la o reducere a activitãþilor existente înainte de
momentul cînd creºterea subvenþiilor va fi pusã în practicã în detaliu ar fi
însã o mare greºealã.
Sînt de aceeaºi pãrere cu Raportul Meltzer în ceea ce priveºte faptul cã
misiunea ºi metodele de operare ale Bãncii Mondiale trebuie reanalizate.
Activitatea sa de creditare este ineficientã, necorespunzãtoare ºi, dintr-un
punct de vedere, contraproductivã, întrucît amplificã rolul guvernãrii
centrale din þãrile cãrora li se acordã credite. Dar nu pot fi de acord ca rolul
propus pentru Agenþia Mondialã pentru Dezvoltare sã fie unul atît de restrîns,
aºa cum îl vede Comisia Meltzer. Existã prea multã sãrãcie în unele þãri,
cum ar fi Brazilia, de exemplu, iar aceste þãri, conform formulei Meltzer,
s-ar vedea excluse de la orice ajutor. Or, în aceste state capitalul are un cost
ridicat. Întreprinderile locale, în special cele mici ºi mijlocii, au mai mult
de suferit decît trusturile multinaþionale. Astfel cã nu vãd nici o justificare
pentru returnarea capitalului cãtre þãrile bogate sau pentru reducerea
capitalului disponibil la cerere al Bãncii Mondiale. Mai curînd, acest
capital al Bãncii Mondiale ar trebui sã fie utilizat într-un mod mai activ.
Contrar recomandãrii Comisiei Meltzer, încetarea operaþiunilor de creditare efectuate de Banca Mondialã s-ar putea dovedi prematurã. Aºa-numitele þãri cu venit mediu, cum sînt Brazilia sau chiar Chile, au o distribuþie
a venitului extrem de inegalã ºi mari necesitãþi cu caracter social. Pieþele
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de capital sînt mai curînd intolerante faþã de cheltuielile publice ºi nu
agreeazã ºtergerea datoriilor acumulate de þãrile situate la periferie. Banca
Mondialã acoperã încã aceastã importantã niºã socialã.
Metodele prin care opereazã Banca Mondialã în activitatea de creditare
necesitã o reformare pentru eliminarea consecinþelor adverse nedorite.
Banca Mondialã ar trebui sã acorde o atenþie sporitã condiþiilor politice
interne din þãrile pe care le crediteazã. Acest lucru deja s-a întîmplat.
Cadrele Generale de Dezvoltare (CDF) au în vedere consultãri cu societatea
civilã. Transparenþa ºi lupta împotriva corupþiei se situeazã astãzi printre
prioritãþile majore ale Bãncii. Dar mai rãmîn multe de fãcut. Chiar dacã
Banca Mondialã nu poate acorda un împrumut fãrã garanþii din partea
guvernelor, ea ar putea face dovada unei mai mari agresivitãþi în a urmãri
dacã creditele sale sînt distribuite pe bazã de merite, ºi nu de influenþã
politicã. Banca ar trebui sã refuze acordarea unor împrumuturi regimurilor
corupte ºi represive. Standardele consolidate prin legislaþia Statelor Unite
sînt din acest punct de vedere excelente ºi ele trebuie sã fie urmate ºi de
ceilalþi membri3.
Unul dintre avantajele creditãrii este ºi acela cã duce la realizarea unor
venituri discreþionare pentru Banca Mondialã. Convertirea Bãncii în Agenþie
Mondialã pentru Dezvoltare o va face mai dependentã de guvernele donatoare ºi aceasta ar putea s-o expunã la toate dezavantajele de care suferã
agenþiile de ajutorare bilaterale. Or, conducerea Bãncii ar trebui sã devinã
mai puþin dependentã, ºi nu mai dependentã de guvernele donatoare.
Neajunsul activitãþii de ajutor internaþional este cã prea adesea interesele
donatorilor prevaleazã asupra necesitãþilor celor care îl primesc.
Pentru ca Banca sã fie mai puþin dependentã de guvernele deþinãtoare de
acþiuni, trebuie ca directorii sã fie numiþi pe baza competenþelor lor
3. Legea Instituþiilor Financiare Internaþionale prevede, la secþiunea 701, cã directorii
executivi ai acestor instituþii trebuie sã se opunã acordãrii oricãrui credit sau altui tip
de asistenþã acelor regimuri care sînt angajate în mod consecvent în violãri evidente
ale drepturilor omului recunoscute internaþional, cum ar fi utilizarea torturii sau a
altor cruzimi, a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, detenþia nemotivatã prelungitã ori alte încãlcãri flagrante ale vieþii, libertãþii ºi siguranþei persoanei. Legea exclude de la aceste prevederi asistenþa directã specificã programelor
care servesc necesitãþilor de bazã ale cetãþenilor din aceste þãri.
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profesionale ºi personale, pe o duratã stabilitã, ºi sã li se acorde mai multã
independenþã fa]\ de guvernele care-i numesc în funcþie  aºa cum este
cazul guvernatorului de la Federal Reserve din Statele Unite. Printre altele,
este de aºteptat ca directorii sã nu încerce sã faciliteze direcþionarea proiectelor bãncii cãtre conaþionalii sãi. În prezent, sistemul public de reglementãri al Bãncii oferã o oarecare protecþie în acest sens. Cu toate acestea,
legislaþia SUA cere ca un funcþionar al Foreign Commercial Service sã facã
parte din biroul directorului executiv al SUA de pe lîngã Banca Mondialã
ºi ca toate bãncile regionale pentru dezvoltare sã aibã în vedere interesele de
afaceri ale Statelor Unite. Unele dintre fondurile direct încredinþate furnizate de guvernele statelor membre sînt condiþionate de cãtre conaþionalii
din þara donatoare. Alte guverne membre pot fi mai subtile, dar politica
dezvolt\rii este o întreprindere major\. Înlãturarea condiþionãrii nu este
suficientã, trebuie ca asistenþa internaþionalã sã fie protejatã împotriva
intereselor donatorilor4.
În acelaºi timp, trebuie fãcuþi anumiþi paºi pentru a preîntîmpina situaþia
ca interesele personalului agenþiei sã devinã dominante. O astfel de situaþie
poate fi prevenitã prin limitarea duratei de angajare  sã spunem la cinci
ani, cu dreptul de a fi prelungitã o singurã datã, în funcþie de performanþe.
Sînt aceleaºi limite de timp care au fost stabilite ºi pentru preºedintele Bãncii
Mondiale. Performanþele nu ar trebui evaluate dupã numãrul împrumuturilor acordate. Banca Mondialã are un personal numeros ºi competent 
prea numeros, dacã ar fi sã ne luãm dupã Raportul Meltzer  adus din
întreaga lume, inclusiv din þãrile în curs de dezvoltare. Personalul este
familiarizat cu condiþiile locale ºi este interesat de anumite scopuri personale cu caracter social. Þine de firea lucrurilor cã aceºti oameni nu doresc
sã revinã la casele lor. Durata limitatã de angajare ar putea sã ofere þãrilor-gazd\ care duc lipsã de oameni talentaþi o bine venitã infuzie de expertizã
de care acestea au nevoie disperatã.
Calculul Comisiei Meltzer conform cãruia capitalul de garantare al
Bãncii Mondiale reprezintã subsidii din partea Statelor Unite ºi a celorlalte
4. Olanda a renunþat recent la orice condiþionare a banilor pe care-i furnizeazã, iar
Marea Britanie i-a urmat exemplul. Presiunea pentru ca ºi alþi membri sã procedeze
la fel este în creºtere.
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þãri industrializate este o nãscocire. Garanþiile nu au fost invocate niciodatã
deoarece conducerea Bãncii ºtie cã þãrile care deþin acþiuni nu se bizuie pe
ele. Din punctul meu de vedere, argumentul trebuie rediscutat. Se resimte
o nevoie urgentã de furnizare a unor bunuri publice, iar þãrile bogate sînt
cele care trebuie sã plãteascã pentru acestea. Redistribuirea bogãþiei, care
se producea la o scarã naþionalã pînã cînd globalizarea a fãcut ca impozitarea progresivã sã devinã contraproductivã, va trebui practicatã de acum la
scarã globalã.
Un mod de implementare a acestui principiu ar fi utilizarea mai activã
a capitalului de garantare al Bãncii Mondiale prin implicarea Bãncii în
activitãþi cu grad de risc sporit. De exemplu, Banca Mondialã ar putea
garanta emisiunile unei Corporaþii de Finanþare cu Microcredite. Ar fi un
mare cîºtig, deoarece microcreditele ºi finanþarea întreprinderilor mici ºi
mijlocii (IMM) ºi-au dovedit eficienþa în reducerea nivelului sãrãciei.
Totuºi, microcreditul nu se poate dezvolta fãrã sã fie alimentat în mod
continuu din afarã, întrucît el opereazã la un nivel la care nu existã cîºtig
sau pierderi. Dacã Banca Mondialã ar fi capabilã sã furnizeze capital adiþional, finanþarea IMM-urilor ºi microcreditele ar putea deveni o forþã
importantã în dezvoltarea economicã ºi politicã.
Deºi ideea pare atractivã, ea se dovedeºte impracticabilã în lumea de
astãzi. Miniºtrii de Finanþe din þãrile dezvoltate ar protesta dacã li s-ar cere
sã-ºi materializeze garanþiile. Ei n-ar autoriza Banca Mondialã sã utilizeze
capitalul de garantare într-un asemenea mod, iar dacã Banca ar face-o, ei
s-ar opune onorãrii acestor garanþii. Dat fiind comportamentul lor, ratingul
AAA al Bãncii Mondiale ar putea fi pus sub semnul întrebãrii.
Dupã pãrerea mea, nu este momentul potrivit pentru a întreprinde o
reformare majorã a Bãncii Mondiale, întrucît orice restructurare este de
presupus cã va avea drept rezultat o reducere a resurselor Bãncii. Ar fi mai
bine sã fie implementatã schema DST decît sã se încerce o utilizare mai
activã a capitalului de garantare al Bãncii Mondiale. Momentul reformãrii
Bãncii Mondiale ar trebui sã fie ulterior, ºi anume dupã ce schema DST îºi
va fi dovedit succesul. Pînã atunci, Instituþiile Financiare Internaþionale
(IFI) vor avea suficient rãgaz sã punã în practicã noua paradigmã, iar climatul va putea deveni mai favorabil unor reforme cu caracter constructiv.
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Problema pieþelor financiare globale este mai puþin conturatã decît cea
a comerþului internaþional. Existã o diferenþã fundamentalã între pieþele
financiare ºi cele de bunuri fizice ºi servicii. Acestea din urmã opereazã cu
cantitãþi cunoscute, pe cînd primele opereazã cu cantitãþi care nu numai cã
sînt pur ºi simplu necunoscute, dar nici nu pot fi cunoscute în mod real.
Atunci cînd opereazã cu cantitãþi cunoscute, pieþele au tendinþa de a
ajunge la un echilibru, pe cînd pieþele financiare se comportã diferit. Ele
nu þin cont de viitor, dar viitorul pe care îl ignorã este condiþionat tocmai
de mãsura în care pieþele financiare îl ignorã în prezent. Rezultatele nu sînt
predictibile, cãci viitorul are de la sine un grad de incertitudine ºi este de
presupus cã nu va corespunde anticipaþiilor. Aceastã diferenþiere inerentã
dintre anticipaþiile pieþei reprezintã un factor care traseazã cursul evenimentelor. Existã o interacþiune bilateralã între anticipaþii ºi rezultate, pe
care eu am numit-o reflexivitate.
Faptul cã preþurile de pe piaþã sînt influenþate de sentimentele pieþei este
deja cunoscut. Dar ideea cã preþurile de pe piaþã pot influenþa aºa-numitele
fundamentale este un lucru mai puþin cunoscut. De exemplu, boom-ul
cunoscut al acþiunilor din domeniul internetului ºi al telecomunicaþiilor a
accelerat ritmul introducerii inovaþiilor ºi a permis companiilor apãrute
brusc sã punã stãpînire pe piaþa celor mai avansate produse. ªi, reciproc,
aceastã explozie a dus la încetinirea introducerii pe piaþã a noilor produse
ºi a permis firmelor deja existente  de exemplu, operatorilor regionali de
telefonie  sã-i alimenteze pe nou-veniþi. Pentru mulþi producãtori, acest
fapt a dus la o modificare a relaþiei dintre cerere ºi ofertã, deci la efecte
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profund negative asupra cîºtigurilor. Nu ºtim sã rãspundem la întrebarea
dacã creºterea vizibil acceleratã a productivitãþii din ultimii ani va fi stãvilitã
în anii viitori.
Susþin cã reflexivitatea ne oferã un cadru conceptual mai bun pentru a
înþelege funcþionarea pieþelor financiare decît ni-l oferã conceptul de echilibru. Echilibrul implicã o variabilã de ieºire bine determinatã, or, pe pieþele financiare, o asemenea variabilã este incertã. Caracteristicã situaþiilor
de tip reflexiv este existenþa unei divergenþe între anticipaþii ºi rezultate,
astfel încît participanþii nu-ºi pot fundamenta deciziile pe cunoaºtere.
Judecãþile lor sînt pãrtinitoare, iar deosebirea dintre aceste judecãþi devine
un factor care decide rezultatele. Uneori, deosebirea este atît de insignifiantã încît ea poate fi ignoratã, ºi atunci putem vorbi despre un echilibru.
Alteori, decalajul dintre anticipaþii ºi rezultate este mai pronunþat, ºi atunci
ne situãm foarte departe de echilibru. Reflexivitatea conduce cãtre cercuri
vicioase sau cãtre cercuri virtuoase care, iniþial, pot fi autoconsolidate, dar,
în cele din urmã, devin autodevoratoare.
Ar trebui subliniat faptul cã implicaþiile reflexivitãþii nu sînt în general
recunoscute. Dimpotrivã, teoria economicã, în strãdania ei de a produce
rezultatele scontate, a þinut morþiº sã nu o ia în seamã. Economia finanþelor
este clãditã pe supoziþia existenþei pieþelor eficiente ºi a anticipaþiilor
raþionale. Eu afirm cã teoria anticipaþiilor raþionale este, în sine, plinã de
contradicþii: în condiþiile unei incertitudini extreme, este iraþional sã-þi
întemeiezi anticipaþiile pe presupunerea cã preþurile s-ar baza pe niºte
anticipaþii raþionale. Puþini sînt cei care, în practicã, procedeazã astfel.
Indiscutabil, unele studii teoretice mai avansate, în special studiile
aparþinînd celei de a doua generaþii de teorii privind crizele financiare, au
þinut seama de fenomenele de tip reflexiv ºi au recunoscut posibilitatea
existenþei a ceea ce ele numesc echilibrele multiple. Dar punctul de
vedere dominant continuã sã fie cel bazat pe o interpretare fundamentalistã
a pieþei, complet defectuoasã, privind modul de funcþionare a pieþelor
financiare. La ora actualã, acest punct de vedere pune în pericol chiar
stabilitatea pieþelor financiare globale.
Lãsate în voia lor, în loc sã se îndrepte cãtre un echilibru, este de
aºteptat ca pieþele financiare sã se orienteze cãtre extreme ºi, în cele din
urmã, sã se prãbuºeascã. Astfel, pieþele nu pot fi lãsate sã funcþioneze de
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la sine, ci trebuie supravegheate ºi chiar conduse într-o oarecare mãsurã de
cãtre autoritãþile monetare. Indiferent de cele afirmate în teorie, faptul
acesta a fost recunoscut în practicã. Istoria pieþelor financiare este marcatã
de crize ºi fiecare crizã a adus dupã sine un surplus la cadrul de reglementare. Aºa au apãrut, în timp, bãncile centrale ºi reglementarea pieþelor
financiare. Or, în vreme ce autoritãþile monetare din þãrile industriale
avansate sînt bine dezvoltate, evoluþia cadrului de reglementare internaþional
nu a þinut pasul cu globalizarea pieþelor financiare. Este un fapt uºor de
observat dacã urmãrim istoria anilor recenþi. Ultimii douãzeci de ani au
fost marcaþi de crize financiare: criza marilor datorii internaþionale izbucnitã
în anul 1982 în Mexic ºi care s-a rãspîndit rapid în þãrile cele mai îndatorate,
criza mexicanã din 1994, ce a cuprins America Latinã, prin aºa-numitul
efect tequila, ºi criza pieþelor emergente din anul 1977, pornitã din Asia
ºi care a cuprins întreaga lume, ducînd la incapacitatea de platã a Rusiei ºi
sfîrºind cu devalorizarea realului brazilian din ianuarie 1999.
O caracteristicã a acestor crize este cã ele au afectat periferia sistemului
financiar internaþional. Þãrile din centrul sistemului au fost mai puþin
afectate deoarece, atunci cînd s-au vãzut ameninþate, autoritãþile monetare
au luat mãsurile adecvate pentru a preveni colapsul sistemului financiar
internaþional1. S-a produs astfel un decalaj extraordinar între performanþele
economice ºi financiare ale centrului ºi ale periferiei. În vreme ce periferia
mergea din crizã în crizã, centrul menþinea o stabilitate ºi o prosperitate
remarcabile2. Fiind conducãtorul sistemului, centrul ºi-a menþinut un
avantaj important.
Faptul cã pieþele financiare globale au creat un teren de joc foarte
periculos nu este în concordanþã cu doctrina fundamentalistã a pieþei, care
susþine cã pieþele ar asigura o alocare optimã a resurselor. Într-adevãr, sub
1. Criza din anii 1997-1999 a ameninþat cu prãbuºirea pieþelor internaþionale drept
urmare a incapacitãþii de plat\ a Rusiei, din august 1998. În Statele Unite, Federal
Reserve a iniþiat o operaþiune de salvare pentru a preîntîmpina prãbuºirea fondului
Long Term Capital Management (LTCM) ºi a coborît rata dobînzilor de trei ori
succesiv în lunile octombrie ºi noiembrie.
2. Lucrarea prezentatã de Michael Hutchinson ºi Ilan Neuberger de la Universitatea
California din Santa Cruz la Conferinþa Economicã de la Dubrovnik, în iunie 2001,
a tras concluzia cã crizele valutare ºi de balanþã de plãþi au redus produsul total din
ultimii doi-trei ani cu 5 pînã la 8 procente, IMF Survey, 30 iulie 2001, p. 259.
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influen]a fundamentalismului de piaþã, criza pieþelor emergente din anii
1997-1999 a constituit o excepþie de la regula generalã conform cãreia
fiecare crizã este urmatã de o înãsprire a reglementãrilor. Au existat unele
restricþii în domeniul reglementãrilor bancare ºi al pieþelor financiare din
unele þãri, dar tendinþa generalã a fost aceea de a lãsa cîmp deschis forþelor
pieþei ºi a acorda un rol mai redus intervenþiei oficiale la nivel internaþional.
Nimeni nu se îndoie[te de gravitatea crizei din anii 1997-1999 ºi de rãul
pe care ea l-a produs, dar, în ceea ce priveºte cauzele acestei crize, opiniile
sînt diferite. Punctul de vedere predominant este acela cã modul de funcþionare al FMI a interferat cu disciplina de piaþã ºi a încurajat avîntul iraþional
al investiþiilor ºi împrumuturilor internaþionale, ceea ce, ulterior, a dus la
o adevãratã explozie. Existã ºi alþi factori care au avut rolul lor: multe
dintre þãrile afectate aveau un sistem bancar nesãnãtos ºi politici macroeconomice inadecvate. Dar una dintre cauzele profunde e considerat hazardul
moral creat de intervenþiile din trecut ale FMI-ului. S-a afirmat cã aceste
intervenþii i-au determinat pe cei ce acordã împrumuturi sã creadã cã,
în caz de crizã, ar putea conta pe ajutorul FMI, care îi va scoate din
încurcãturã venind în sprijinul þãrilor intrate în dificultate pentru ca ele
sã-ºi îndeplineascã obligaþiile. Fie cã acest fapt a fost adevãrat, fie cã nu,
s-a ajuns sã se creadã cã în viitor crizele ar putea fi evitate eliminîndu-se
hazardul moral3.
Nu sînt în total dezacord cu aceastã argumentare. Intervenþia autoritãþilor
financiare a introdus într-adevãr un hazard moral, iar hazardul moral a
contribuit la un avînt discutabil al pieþelor emergente. Nu sînt însã de acord
în ceea ce priveºte consecinþele eliminãrii hazardului moral. Fundamentaliºtii de piaþã susþin cã, dacã hazardul moral va fi înlãturat, disciplina de pe
piaþã va face restul de la sine. Eu susþin cã pieþele financiare sînt instabile
în mod inerent ºi cã terenul de joc este în mod inerent periculos. Înlãturarea
hazardului moral va produce alte neajunsuri, dar în sens contrar, lipsind de
capital pieþele emergente. Cred cã e necesar ca FMI sã joace un rol mai
3. Imediat dupã depunerea jurãmîntului, Secretarul Trezoreriei SUA, ONeill, a declarat
în cadrul unui interviu cã eºecul în stoparea crizelor financiare este eºecul de a face
piaþa sã funcþioneze. Problema nu constã în eºecul capitalismului. Problema este
tocmai absenþa acestuia. Gerard Baker ºi Stephen Fidler, US Signals More Hands-off
Stance on Global Markets, Financial Times, Londra, 15 februarie 2001, p. 1.
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important, ºi nu unul redus, ºi cã trebuie fãcuþi paºi importanþi pe calea
reducerii dezechilibrului dintre centru ºi periferie.
Nu este uºor sã argumentez cele de mai sus, întrucît problemele sînt
complexe ºi, în parte, extrem de tehnice. Voi face mai întîi o scurtã prezentare generalã istoricã, pentru a se vedea cum de s-a ajuns acolo unde
sîntem. Apoi voi analiza situaþia ivitã drept consecinþã a crizei pieþelor
emergente din anii 1997-1999, pentru ca, în final, sã înaintez cîteva
propuneri de reformare a sistemului financiar internaþional.

O foarte succintã istorie a FMI
La înfiinþarea sa, la Bretton Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput
într-o lume caracterizatã prin cursuri fixe de schimb ºi control al capitalului. Misiunea sa era sã facã posibilã dezvoltarea comerþului internaþional
prin stabilirea unor reguli de administrare a cursurilor de schimb ºi plãþilor
internaþionale ºi sã furnizeze finanþarea temporarã necesarã reglãrii balanþei
de plãþi.
Treptat, s-a renunþat la controlul capitalului, iar în anul 1971 s-a renunþat
ºi la sistemul cursului de schimb fix. Cea dintîi crizã a petrolului, din 1973,
a dus la unele dezechilibre comerciale profunde, bãncilor revenindu-le
sarcina sã finanþeze aceste dezechilibre. Expansiunea activitãþii de creditare
nu a mai cunoscut limite, ceea ce a avut drept rezultat criza din anul 1982.
Salvarea sistemului bancar internaþional a devenit o prioritate. FMI a
devenit agenþia principalã de reunire a programelor de salvare care sã
permitã þãrilor datornice sã-ºi achite debitele. Bãncile centrale au exercitat
presiuni asupra bãncilor comerciale sã prelungeascã în mod voluntar
termenele împrumuturilor ºi sã mai punã la bãtaie alþi bani, astfel încît
debitorii sã poatã sã-ºi achite la timp datoriile rezultate din dobînzi.
Pe ansamblu, FMI ºi-a dus la bun sfîrºit aceastã sarcinã. Marile eºecuri au
fost evitate. Aceasta a ºi fost originea a ceea ce avea sã fie considerat
hazard moral: în caz de crizã, cei ce acordã împrumuturi pot recurge la
FMI pentru ajutor.
Cea mai mare povarã a ajustãrii a cãzut pe umerii þãrilor debitoare. Este
drept cã creditorii au trebuit sã constituie rezerve pentru creditele proaste

104

DESPRE GLOBALIZARE

ºi apoi, dupã ce criza a trecut ºi bãncile ºi-au putut permite, mare parte a
debitelor au fost reorganizate sub forma obligaþiunilor Brady, care valoreazã mai puþin ºi au un termen de maturitate mai mare decît debitele pe
care ele au fost schimbate4. Primele obligaþiuni Brady au fost emise de
Mexic în anul 1989. În schimb, efectul negativ asupra þãrilor debitoare a
fost cu mult mai mare decît în cazul bãncilor: America de Sud, de exemplu,
a pierdut un deceniu în ceea ce priveºte creºterea economicã.
O datã cu liberalizarea [i cu impulsul de dereglementare din anii 90
datorat administraþiei Reagan în Statele Unite ºi guvern\rii Thatcher în
Marea Britanie, pieþele financiare internaþionale ºi-au menþinut ritmul de
dezvoltare rapid, chiar dacã criza împrumutului internaþional a continuat sã
se manifeste. Au fost introduse o mulþime de produse derivate ºi sintetice,
precum ºi alte produse financiare noi, astfel încît peisajul financiar a ajuns
sã se modifice pînã a nu mai putea fi recunoscut. Acesta a fost ºi momentul
cînd globalizarea a început cu adevãrat sã prindã contur.
În 1994, Mexicul a ajuns din nou într-un impas. Þara contractase
împrumuturi tot mai mari pentru a putea menþine un curs de schimb supraevaluat, iar guvernul fãcuse cheltuieli excesive în perioada premergãtoare
alegerilor din 1994. Cînd cursul de schimb raportat la o valutã de referinþã
s-a prãbuºit, povara datoriei a devenit de nesuportat. Din nou, FMI a sãrit
în ajutor, cu sprijin masiv din partea Trezoreriei Statelor Unite. Deþinãtorii
de tesobonos  bonuri de tezaur emise de trezoreria mexicanã ºi denominate
în pesos, dar indexate în funcþie de dolarul american  au fost complet
recompensaþi, ºi astfel, conform fundamentaliºtilor de piaþã, hazardul moral
a devenit ºi mai pronunþat.
Acesta a fost fundalul pe care s-a desfãºurat criza pieþelor emergente din
anii 1997-1999. S-a recurs din nou la FMI pentru a interveni în Thailanda,
Indonezia ºi Coreea de Sud. De aceastã datã însã, programele nu au mai
dat rezultate, astfel încît contagiunea s-a rãspîndit ºi a cuprins aproape
întreaga periferie a sistemului financiar global.
S-ar putea susþine cã FMI a aplicat prescripþii greºite în cazul crizei
asiatice. Programele FMI vizau un curs de schimb flotant al valutelor,
4. Obligaþiunile au fost astfel denumite dupã numele Secretarului Trezoreriei SUA,
Nicholas Brady.
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creºterea dobînzilor astfel încît ele sã includã declinul valutar, precum ºi
reducerea cheltuielilor administrative pentru a se face faþã deficitului
bugetar. În plus, erau impuse o serie de condiþii vizînd în principal sistemul
bancar, dar ºi alte deficienþe structurale, cum ar fi monopolurile sectoriale
din Indonezia. Rezultatul a însemnat o agravare a colapsului economic.
Prescripþiile vizau excesele din sectorul public, în vreme ce, în acest caz,
excesele se manifestau în sectorul privat5.
Trebuie sã ne punem totuºi întrebarea dacã FMI ar fi avut ºi o altã
opþiune. Din punctul meu de vedere, cel mai potrivit mod de acþiune ar fi
însemnat introducerea unui moratoriu ºi, ulterior, reeºalonarea datoriilor.
O datã înlãturatã presiunea imediatã a plãþii datoriilor, deprecierea monedelor putea sã fie þinutã în frîu fãrã ca dobînzile sã creascã la valori de
nesuportat. Efectul asupra economiilor naþionale ar fi fost cu mult mai
puþin devastator. Admit totuºi cã un moratoriu ar fi afectat negativ sistemul
financiar internaþional ºi ar fi dus la extinderea contagiunii. Cea dintîi
misiune a FMI fiind aceea de a proteja sistemul financiar, Fondul nu-[i putea
asuma riscuri. În realitate, Coreea a încheiat un moratoriu în decembrie
1997, dar au intervenit bãncile centrale, care au cerut sprijinul bãncilor
comerciale, solicitîndu-le sã-ºi reeºaloneze datoriile pe o bazã voluntarã.
Aranjamentul data încã din anul 1982 ºi a produs fiori pe pieþele financiare.
Contagiunea s-a extins spre Rusia ºi, cînd, ulterior, Rusia a capotat, în
august 1998, sistemul financiar internaþional a ajuns în preajma punctului
de fierbere. Doar intervenþia fermã a Federal Reserve a putut evita o
situaþie extrem de complicatã.
5. Chiar ºi mãsurile impuse de FMI în sectorul fiscal, în programul sãu pentru Asia,
sînt criticabile. Vezi IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea and Thailand,
IMF Occasional Paper, nr. 178, 30 iunie, 1999. Se afirmã cã acea constrîngere fiscalã
era menitã sã restabileascã încrederea investitorilor în recuperarea banilor, deci sã
reducã presiunea asupra capitalului ºi sã împiedice evicþiunea sectorului privat o
datã cu declinul creditului disponibil. În realitate, ºocul produs de politica fiscalã
s-a dovedit a fi cu totul altul deoarece presupunerile iniþiale privind creºterea economicã, fluxurile de capital ºi cursurile de schimb s-au dovedit a fi cu totul eronate (p. 62). Constrîngerile monetare din Thailanda ºi Coreea au slujit obiectivului
prioritar, acela de stabilizare a cursului de schimb. Dar în Indonezia injecþiile masive
de lichiditãþi menite a contracara asaltul asupra bãncilor au dus la o explozie a bazei
monetare ºi la continua depreciere a monedei (p. 38).
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FMI ar fi avut însã un cuvînt de spus în ceea ce priveºte presiunea pe
care putea s-o exercite asupra economiilor emergente pentru a-ºi deschide
pieþele lor de capital. Privind retrospectiv, este cert cã, sub conducerea
Trezoreriei americane, comunitatea internaþionalã a mers prea departe în
acea direcþie. Este adevãrat cã FMI, în momentul apariþiei crizei asiatice,
avea intenþia sã-ºi propunã includerea obligaþiei de deschidere a pieþelor de
capital printre obiectivele sale principale. De atunci însã, nimeni nu a mai
auzit nimic despre aceastã intenþie.

Cum stau lucrurile astãzi
Criza din anii 1997-1999 a scos în relief o deficienþã fundamentalã a
arhitecturii sistemului financiar internaþional. Þãrile aflate în centrul sistemului sînt în situaþia de a putea aplica politici anti-ciclice. De exemplu,
datã fiind recenta recesiune, Statele Unite au redus drastic ratele dobînzii
ºi impozitele. Or, condiþiile impuse de FMI sînt exact inverse: Fondul
împinge statele cãtre recesiune obligîndu-le sã creascã rata dobînzilor ºi
sã-ºi reducã cheltuielile administrative  solicitãri în totalã contradicþie cu
modul cum procedeazã Statele Unite în împrejurãri similare.
În trecut, þãrile care derulau programe FMI erau capabile sã-ºi regãseascã echilibrul, întrucît pieþele financiare aveau încredere în FMI ºi
aveau disponibilitatea sã i se alãture. De exemplu, în 1980, Coreea, care era
greu îndatoratã, a fost tîrîtã în criza internaþionalã a împrumuturilor, dar ea
s-a administrat astfel încît a reuºit sã-ºi rezolve admirabil problema. În anii
1997-1999 însã, împãratul s-a trezit fãrã haine: programele FMI nu au
mai reuºit sã impresioneze pieþele. Þãrile afectate pãreau a fi prinse de un
ciclu descendent.
Problema nu este nouã. Ea este caracteristicã etalonului aur ºi s-a aflat
în centrul Marii Depresiuni din anii 1930. Fondatorii instituþiilor de la
Bretton Woods, în special Keynes, susþineau cã deficitul ºi surplusul statelor
ar trebui tratate în mod simetric, în ambele cazuri þãrile urmînd a fi
obligate sã facã ajustãrile necesare pentru echilibrarea balanþei. În practicã,
pîrghia FMI asupra þãrilor cu surplus bugetar a fost ca ºi inexistentã, încît
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povara ajustãrii dezechilibrelor de plãþi la nivel internaþional a cãzut aproape
exclusiv pe umerii þãrilor care fãcuserã împrumuturi.
Fundamentaliºtii de piaþã nu vãd nimic rãu în acest caz întrucît ei sînt
încrezãtori în disciplina pe care o oferã piaþa. Ei manifestã reþineri în a
accepta faptul cã sistemul poate fi invalidat în mod fundamental, deºi el
lucreazã atît de bine în favoarea celor care îl conduc. Ei atribuie criza din
anii 1997-1999 erorilor structurale din þãrile afectate. Atunci cînd descoperã
o deficienþã sistemicã, ei o atribuie hazardului moral introdus de colacul de
salvare care este FMI.
Cu certitudine cã au existat erori structurale în unele þãri ºi, de asemenea,
este adevãrat cã FMI a creat un hazard moral, deºi problema este uneori
exageratã. Dar cum ar funcþiona sistemul fãrã acest hazard moral? Pachetele de salvare ale FMI-ului au constituit o contrapondere la dezavantajele
inerente periferiei ºi au permis economiilor emergente sã atragã capital din
strãinãtate. Sistemul are nevoie de schimbãri, dar acestea nu sînt suficiente
pentru a elimina hazardul moral. Ceva ar trebui pus în loc pentru a
contrabalansa dezavantajele inerente periferiei ºi a face terenul mai propice.
Iatã de ce pledez în favoarea garantãrii creditelor ºi a facilitãþilor de
creditare suplimentare, aºa cum am pledat încã de la începutul crizei 6.
Adevãrul este cã hazardul moral a fost deja remediat. În criza din anii
1997-1999, FMI nu a mai reuºit sã salveze bãncile din Indonezia ºi Rusia,
iar investitorii au avut de suferit pierderi serioase. Mai mult, pe durata
crizei, FMI-ul ºi-a schimbat cu 180 de grade poziþia. În loc sã salveze de
la înec, a preferat sã scufunde sectorul privat. Aceastã schimbare de poziþie s-a manifestat gradat: pe mãsurã ce criza ruseascã ajungea la apogeul
din august 1998, hazardul moral devenea o problemã politicã sensibilã ºi
exercita constrîngeri asupra autoritãþilor financiare în efortul lor de a evita
eºecul. Mai apoi, FMI avea sã insiste pentru participarea sectorului privat
la pachetul de salvare în cazul Braziliei. Aceasta a dus la întîzierea procesului ºi a agravat criza, deoarece bãncile comerciale ºi-au redus gradul de
expunere anticipînd cã vor trebui sã-ºi menþinã liniile de creditare. Apoi,
6. George Soros, Avoiding a Breakdown: Asias Crisis Demands a Rethink of International
Regulation, Financial Times, Londra, 31 decembrie 1997, p. 12. George Soros,
To Avert the Next Crisis, Financial Times, Londra, 4 ianuarie 1999, p. 18.
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FMI a încercat sã gãseascã þara în care sã-ºi poatã demonstra noua politicã
de împãrþire a poverii cu sectorul privat. A încercat în Ucraina ºi România,
pentru ca, în final, sã reuºeascã în Ecuador. Principiul este acum bine
stabilit ºi se reflectã în preþurile de piaþã ale instrumentelor de creditare de
pe pieþele emergente.
Ceea ce era ini]ial un argument teoretic pare cã s-a transformat în
realitate. Economiile de piaþã emergente suferã de scurgeri de capital ºi
costuri mai ridicate pentru împrumuturi. Tabelul 4.1 prezintã fluxurile de
capital ale pieþelor emergente. Se poate observa cã fluxurile de creditare au
scãzut drastic dupã 1996. Ceea ce este mai puþin vizibil, fiind ascuns sub
termenul inofensiv de împrumuturi ale rezidenþilor (resident lending), e
faptul cã ieºirile de capital au compensat o mare parte din intrãrile de
capital. Considerînd împreunã împrumuturile rezidenþilor, investiþia de
portofoliu ºi fluxurile creditului privat, în realitate avem o scurgere netã
de capital din pieþele emergente variind de la o valoare pozitivã de
81,7 miliarde de dolari în 1997, la una negativã, de 106 miliarde de dolari
în 2000, ºi care este compensatã de fluxuri de intrare lent crescãtoare
datorate investiþiilor directe ºi finanþãrii oficiale. Tabelul 4.2 prezintã
variaþia indicelui J.P. Morgan al obligaþiunilor de pe pieþele emergente
(EMBI*) între anii 1991 ºi 2001. Se poate vedea cã primele de risc s-au
stabilizat la niveluri mult mai înalte decît cele de dinainte de criza din anii
1997-1999. Singura întrebare care se pune este dacã schimbarea va fi
permanentã sau temporarã. Fundamentaliºtii de piaþã o considerã tranzitorie, eu susþin cã ea este structuralã.
E adevãrat cã pieþele au început sã facã o mai mare deosebire între
diversele þãri, iar atitudinea pieþelor financiare faþã de þãrile aflate la
periferie este predominant negativã. Riscul de a împrumuta ori investi în
asemenea þãri, precum ºi de a deþine valuta acestora a crescut simþitor,
drept urmare el se reflectã în costurile mai mari ale împrumuturilor
acordate, deoarece ºi cîºtigul s-a diminuat. În consecinþã, a devenit cu mult
mai dificil sã generezi creºtere economicã în þãrile situate la periferie, iar
lipsa de progrese genereazã riscuri politice. O altã dovadã cã ne aflãm pe
un teren de joc accidentat este cã pîn\ ºi companiile cele mai valoroase care
*

În engl. Emerging Market Bond Index (n.tr.).

Tabelul 4.1. Finanþãrile externe în cazul economiilor de piaþã emergente
(miliarde dolari)

f previzionat
* Investiþii de portofoliu externe nete.
** Amortizãri ale datoriilor nete.
*** Împrumuturi nete, aur monetar, erori ºi omisiuni.

39,2

12,4

16,3

3,8

9,0

20,3

22,1 10,3

36,6

18,3 19,3

142,6

99,1 95,8

106,0 117,4 76,5
130,2

124,4 108,0

1,3

29,6 20,2

22,9

36,6 51,7
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Balanþa de cont curent
15,5 20,4 50,1 78,2 70,6 85,1 96,1 76,8
8,2
23,1
I. Intrãri sector privat
a. investiþii de
portofoliu, net*
5,9 13,8 45,4 29,4 24,4
35,7
25,7
13,6
15,5
b. credite în sectorul
privat, net**
22,8 42,6 77,0 96,5 73,4 123,1 198,7 121,0
8,9 21,8
Subtotal (a+b)
22,8 48,5 90,8 141,9 102,8 147,5 234,4 146,7
22,5
6,3
II. Împrumuturi ale
rezidenþilor/altele*** 36,8 41,5 59,9 66,1 81,0 90,4 152,7 179,9 146,1 120,2
Subtotal (I+II)
14,0
7,0 30,9 75,8 21,8 57,1
81,7 33,2 123,6 126,5
III. Investiþie directã, net
23,4 31,9 44,8 67,2 81,3
93,3 116,1 120,7 147,6
IV. Fluxuri oficiale, net
40,4 35,8 35,9 23,4 26,2 40,9
4,7
36,7
52,4
10,5
Total finanþare externã
netã (I+II+III+IV)
26,4 66,2 98,7 144,0 115,2 179,3 179,9 119,6
49,5
31,6
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Varia]ia global\ a EMBI pentru instrumentele de îndatorare denominate în dolari SUA pentru pie]ele emergente ale entit\]ilor
suverane [i cvasi-suverane: obliga]iuni Brady, împrumuturi, euroobliga]iuni [i instrumente ale pie]elor locale. Teritoriile luate în
calcul sînt: Africa de Sud, Algeria, Argentina, Brazilia, Bulgaria, Chile, China, Columbia, Coasta de Filde[, Coreea de Sud,
Croa]ia, Ecuador, Filipine, Grecia, Liban, Malaiezia, Maroc, Mexic, Nigeria, Panama, Peru, Polonia, Rusia, Thailanda, Turcia,
Ungaria [i Venezuela. Sursa: J.P. Morgan EMBI Index, decembrie 2001.
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acþioneazã pe pieþele emergente trebuie sã plãteascã bonificaþii foarte mari
la dobînzi pentru a-ºi spori capitalul, ceea ce le pune în pericol capacitatea
de a concura pe o piaþã globalã ºi face din ele þinte uºor de preluat de cãtre
firmele care au baza în þãrile industrializate7. Acest fapt este adevãrat
pentru þãri extrem de diferite, cum ar fi Africa de Sud, Bulgaria sau
Brazilia. Costul ridicat al capitalului sau lipsa acestuia reprezintã o nouã
boalã contagioasã. Ea se manifestã nu numai prin lipsa investiþiilor strãine,
ci ºi prin scurgerea capitalului intern. Dupã criza din 1997-1999, economisirile mondiale au început sã se îndrepte cãtre Statele Unite în cãutarea
unor oportunitãþi de investiþie mai bune. Dupã explozia produsã de noile
tehnologii, fluxurile au continuat sã aibã aceeaºi miºcare, în cãutarea unor
orizonturi mai senine. Spre deosebire de þãrile aflate la periferie, Statele
Unite nu au dificultãþi în a-ºi finanþa deficitul de cont curent, care, în anul
2000, a atins 4,4% din PIB8.
Ceea ce lipseºte astãzi este un set de iniþiative care sã încurajeze fluxul
de capital cãtre pieþele emergente. Adeseori în istorie însã, a îndrepta o
deficienþã a însemnat sã creezi o alta. Dupã primul rãzboi mondial,
francezii au construit Linia Maginot, astfel încît sã aibã o poziþie mai bunã
în cazul rãzboiului dus din tranºee. Dar în cel de-al doilea rãzboi mondial
linia a fost depãºitã de tancuri. În mod similar, transformarea politicii FMI
dintr-un organism de salvare (bailing out) într-unul de scufundare
(bailing in)* a vizat cîºtigarea unei bãtãlii care avusese deja loc: evitarea
crizei împrumuturilor prin prevenirea apariþiei unei explozii a creditelor
nesãnãtoase. Politica a fost încununatã de succes în ceea ce priveºte
obiectivele, dar, în acelaºi timp, a rãsãdit seminþele unei crize viitoare,
aceea a unui flux de capital insuficient destinat pieþelor emergente.
7. Aºa cum o demonstreazã experienþa asiaticã, atunci cînd guvernele încearcã sã
compenseze aceste dezavantaje prin împrumuturi directe sau prin alte forme indirecte
de subsidii acordate companiilor naþionale, ele pot rãsãdi seminþele unei viitoare
instabilitãþi.
8. În anul 2000, 64% din exportul net de capital al lumii erau dirijate cãtre Statele Unite,
faþã de o medie de 35% în anii 1992-1997, conform raportului FMI International
Capital Markets: Developments, Prospects and Key Policy Issues, International
Monetary Fund, Washington DC, 2001.
* Bailing in  atragerea investitorilor priva]i în suportarea unor pierderi provocate de
crizele financiare, procedur\ pe care FMI a încercat s\ o aplice [i în cazul Rom^niei
în 1999 (n.tr.).
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Nu existã soluþii miraculoase
Este mai uºor sã identifici o problemã decît s-o rezolvi. Am explicat mai
devreme de ce pieþele financiare sînt instabile în mod inerent. Nu existã
soluþii magice care sã poatã înlãtura aceastã situaþie. Sistemul financiar
oferã foarte bune exemple de probleme fãrã soluþie. Este însã important sã
le înþelegem pentru a configura propuneri practice capabile sã minimizeze
consecinþele nefavorabile.
Prima dintre problemele fãrã soluþie o constituie regimul valutar. Orice
regim ar prevala, el este menit sã fie deficitar ºi, în timp, gluma se
îngroaºã. Cursurile de schimb fixe sînt prea rigide, iar cursurile de schimb
flotante pot sã inducã tendinþe de autosusþinere care, ulterior, pot duce în
zone situate departe de echilibru. Valutele importante au cu certitudine
asemenea tendinþe. Adesea, tendinþele persistã un numãr de ani, înainte sã
fie anihiliate, prilej cu care se produc fluctuaþii mari ºi disfuncþionalitãþi9.
Cursurile de schimb raportate la o valutã de referinþã, constînd în raportarea unei monede la dolar, euro sau un coº valutar, nu pot fi nici ele
susþinute. Prãbuºirea acestui sistem în Asia de Sud-Est a reprezentat cauza
directã a crizei din 1997. Dupã crizã, s-a avansat teoria cã soluþia s-ar
putea afla într-unul dintre cele douã colþuri ale ringului: fie un consiliu
monetar, fie un curs de schimb liber. Consiliile monetare sînt mai rigide ºi
mai formale decît sistemul de variaþie a cursului de schimb raportat la o
valutã de referinþã. Sub un consiliu monetar, autorit\]ii monetare naþionale
i se interzice prin lege s\ mai emit\ monedã dacã nu dispune de o rezervã
echivalentã de valutã forte.
Evenimentele au dovedit deja cã teoria soluþiilor extreme este falsã.
Consiliul monetar a dus Argentina într-o situaþie discutabilã, iar cursul de
schimb flotant a cauzat aparenta apreciere continuã a dolarului. Singura
soluþie care a mai rãmas ar fi o monedã unicã, dar lumea nu este pregãtitã
pentru ea. Chiar ºi Uniunea Europeanã întîmpinã dificultãþi în a-ºi administra moneda sa unicã, euro.
9. S-a adus drept argument faptul cã fluctuaþiile valutare nu sînt mai mari decît oscilaþiile
preþurilor la anumite produse. Acest argument nu schimbã însã concluzia cã ambele
creeazã aceleaºi disfuncþionalitãþi.
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Cea de-a doua problemã insolvabilã este absenþa unei bãnci centrale
globale. FMI nu poate acþiona ca împrumutãtor de ultimã instanþã deoarece
nu exercitã nici un control asupra sistemelor bancare naþionale. A-i încredinþa un asemenea rol înseamnã un cec semnat în alb. Absenþa unui
împrumutãtor de ultimã instanþã obligã þãrile de la periferie sã ducã politici
monetare anti-keynesiene ºi pro-ciclice.
De fapt, de politica macroeconomicã mondialã se ocupã Federal Reserve
System ºi Trezoreria Statelor Unite, cu toate c\ ºi celelalte þãri membre G7
au un cuvînt de spus10. Acest fapt conferã Statelor Unite un avantaj
extraordinar, deºi îndeobºte nerecunoscut. Autoritãþile americane acordã o
atenþie deosebitã situaþiei externe, ele fiind îns\ în primul rînd responsabile
de condiþiile interne, acestea trebuind, în ultimã instanþã, sã le ghideze
acþiunile. Atunci cînd pieþele financiare situate la centru se simt ameninþate,
ele reacþioneazã viguros ºi sînt în stare sã asiste fãrã nici o tresãrire la
suferinþa þãrilor aflate la periferie.
Beneficiile poziþiei dominante în sistemul financiar pot fi demonstrate
comparînd rolul Germaniei din 1992 cu cel de astãzi. În 1992, Bundesbank
era însãrcinatã cu politica monetarã a Mecanismului Cursului de Schimb
European (ERM). Reunificarea Germaniei ºi cursul de schimb unic de 1:1
au crescut presiunile inflaþioniste din Germania, în vreme ce restul Europei
suferea de rate de ºomaj înalte ºi de recesiune. În consecinþã, Bundesbank
a fost obligatã sã creascã rata dobînzilor, în vreme ce restul Europei dorea
sã o scadã. Tensiunile rezultate au dus la cãderea ERM.
Astãzi, Germania are un singur vot în Banca Centralã Europeanã (BCE).
Ea nu a fost în nici un fel favorizatã în plan economic de introducerea
monedei euro, în vreme ce þãrile aflate la periferia zonei euro  Spania,
Italia ºi Irlanda  au beneficiat de pe urma unei scãderi a ratelor dobînzilor
interne la o valoare apropiatã de cea prevalentã în þãrile situate la centru,
cum ar fi Germania. Drept consecinþã, aceste þãri o duc mai bine, în vreme
ce economia germanã este cea mai afectatã dintre economiile din zona
10. Conducerea FMI estimeazã cã o creºtere cu un procent a ratei dobînzilor în Statele
Unite ar putea reduce PIB-ul þãrilor în curs de dezvoltare cu jumãtate de procent anual
faþã de cel prognozat. Vezi V. Aurora ºi M. Cerisola, How Does U.S. Monetary Policy
Influence Economic Conditions in Emerging Markets?, United States, Selected
Issues, IMF Staff Country Report, nr. 00/1.12, FMI, Washington DC, 2000.
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euro. Politica BCE este bazatã pe condiþiile economice din zona euro
privitã în întregul ei, iar Germania a devenit foarte repede un pion bolnav
pe tabla de ºah a Europei. Exemplul vrea sã arate cã a te afla în fruntea
sistemului conferã un anumit avantaj ºi care nu are nici o legãturã cu cît de
prosper eºti. Cu siguranþã însã cã, dacã eºti puternic ºi prosper, ai toate
ºansele sã te afli în fruntea sistemului.

Cîteva propuneri cu caracter practic
Ar putea pãrea lipsit de realism sã susþii o schimbare de ansamblu în
structura prevalentã a sistemului financiar internaþional. Chiar dacã puterea
relativã a altor þãri ar putea sã se modifice în timp, Statele Unite nu vor
abdica niciodatã de la poziþia pe care o deþin, iar celelalte þãri nu vor fi
capabile sã se rãzvrãteascã împotriva lor. Þãrile situate la periferie ar putea
sã constate cã apartenenþa la sistem prezint\ inconveniente, dar opþiunea de
a-l pãrãsi ar putea sã aib\ consecinþe ºi mai dureroase.
Totuºi, nu ar fi lipsit de realism sã susþii unele îmbunãtãþiri ale înþelegerilor care prevaleazã la aceastã orã. Societatea deschisã este o societate
imperfectã, ea însãºi rãmînînd deschisã la perfecþionãri. Cu certitudine,
arhitectura sistemului financiar actual poate fi consideratã imperfectã ºi
toþi membrii, inclusiv Statele Unite, nu ar avea decît de cîºtigat de pe urma
îmbunãtãþirii ei. Unele þãri, cum ar fi Argentina sau Turcia, s-au aflat pe
marginea prãpastiei, iar altele, situate la periferie, suferã de prime de risc
înalte ºi de lipsa fluxurilor de capital pentru investiþii. În restul lumii, situaþia
a devenit motiv de mare îngrijorare pentru autoritãþile financiare de la centru.
Am propus deja, în capitolul 2, o îmbunãtãþire importantã: utilizarea
Drepturilor Speciale de Tragere (DST) pentru furnizarea ajutoarelor internaþionale. Acestea ar putea sluji la reducerea disparitãþilor dintre centru ºi
periferie. Ar putea sluji totodatã ca instrument politic anti-ciclic care ar
sfîrºi prin a se dovedi valoros în special într-o economie mondialã alunecatã
în deflaþie. Acum aº vrea sã demonstrez mai amplu ºi sã analizez ce alte
îmbunãtãþiri ar putea fi aduse sistemului financiar internaþional.
Douã sînt deficienþele sau, mai curînd, asimetriile pe care le-am putea
identifica în modul cum a funcþionat FMI-ul pînã în zilele noastre. Cea
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dintîi este disparitatea dintre prevenirea crizei ºi intervenþia în caz de
criz\; a doua este disparitatea dintre modurile cum sînt trataþi cei ce
acordã ºi cei ce contracteazã împrumuturi.
Sînt evidente principiile generale conform cãrora FMI trebuie sã suporte
reforme structurale. Este necesar un echilibru mai bun între prevenirea
crizei ºi intervenþia în caz de crizã, precum ºi un echilibru mai bun între
oferta de stimulente pentru þãrile care aplicã politici sãnãtoase ºi sancþionarea celor care nu o fac. Cele douã obiective sînt interconectate: doar
oferind stimulente, FMI poate exercita o influenþã mai mare asupra politicilor economice din diverse þãri înainte ca o þarã sã facã apel la FMI în
caz de crizã.
Aceste principii generale, deºi au primit o largã recunoaºtere, nu au fost
implementate aºa cum se cuvine deoarece fundamentalismul de piaþã le-a
barat calea. În loc de a concepe un set adecvat de recompense ºi sancþiuni,
autoritãþile monetare s-au bizuit pe disciplina de piaþã într-o mãsurã mai
mare decît era cazul. Modul acesta de abordare s-ar putea justifica dacã
pieþele financiare ar tinde cu adevãrat cãtre echilibru, dar astãzi, cînd este
acceptat faptul cã echilibrele multiple fac parte din teoria economicã, o
asemenea credinþã nu mai poate fi susþinutã. Disciplina de piaþã ne aduce
doar sancþiunile, dar recompensele lipsesc  chiar dacã nu în totalitate.
FMI a fãcut unele progrese în domeniul preventiv, introducînd Liniile
de Credite Neprevãzute (LCN/CCL*). Liniile de Credite Neprevãzute
rãsplãtesc acele þãri care urmeazã politici sãnãtoase oferindu-le acces la
linii de creditare FMI înainte de apariþia unei crize, ºi nu dupã izbucnirea
ei. Din pãcate, dorinþa de prevenire a crizelor intrã în contradicþie cu
accentul pus pe disciplina de piaþã, iar aceasta din urmã a ieºit în cele din
urmã învingãtoare: condiþiile originare de creditare erau prea restrictive ºi
costisitoare pentru a exista ºi doritori sã ia credite. Recent, condiþiile au
fost modificate pentru a face aceastã facilitate mai atractivã. Totu[i, ea nu
ºi-a gãsit încã adepþii.
Atît FMI, cît ºi principalii acþionari ar trebui sã promoveze în mod
susþinut utilizarea CCL. Fondul dispune de multe lichiditãþi ºi acestea ar
*

În engl. Contingency Credit Lines (CCL) (n.tr.).
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trebui utilizate mai activ. Dacã va fi necesar, va trebui ca Fondului sã-i fie
furnizat capital suplimentar.
Pe lîngã Liniile de Credite Neprevãzute, pot fi fãcuþi ºi alþi paºi în
direcþia dezvoltãrii stimulentelor destinate aplicãrii unor politici sãnãtoase
ºi pentru reducerea dezechilibrelor dintre centru ºi periferie. Ar putea fi
avute în vedere urmãtoarele:
(i)

FMI ar putea evalua diversele þãri. Ratingul cel mai înalt ar face
automat o þarã eligibilã pentru CCL cu un cost foarte redus sau chiar
fãrã costuri, iar deþinãtorilor de obligaþiuni li s-ar oferi o garanþie cã
pentru un program FMI solicitãrile lor vor fi întru totul respectate.
Aceasta ar însemna un suport puternic pentru creditarea unei þãri.
Prin contrast, pentru þãrile cu rating redus, FMI va arãta în mod clar
cã nu are disponibilitatea de a finanþa un program decît dacã sarcina
va fi împãrþitã cu sectorul privat. Este ca un avertisment: paza bunã
trece primejdia rea. Ar putea exista ºi una sau mai multe trepte
intermediare de rating, caz în care FMI ar putea solicita diverse
grade de împãrþire a poverii de creditare.

(ii)

Acordul de la Basel, care a stabilit standarde privind capitalul 
acceptate pe plan internaþional  pentru bãncile comerciale, ar putea
converti ratingul acordat de FMI în cerinþe diferite cu privire la
capital în cazul bãncilor comerciale.

(iii) Federal Reserve, Banca Centralã Europeanã (BCE), Banca Angliei ºi
Banca Japoniei ar putea accepta pentru ferestrele lor de scontare
(discount windows) anumite bonuri de tezaur emise de þãrile selectate.
Un astfel de avantaj ar putea fi rezervat anumitor þãri sau în anumite
situaþii periculoase. De exemplu, dupã dezastrul argentinian, un astfel
de privilegiu ar fi putut fi extins ºi la alte þãri din America Latinã care
au urmat politici sãnãtoase. Rezultatul ar fi constat într-o prevenire a
rãspîndirii contagiunii în þãri precum Brazilia, Chile sau chiar Mexic.
(iv) Pentru a duce lucrurile ºi mai departe  poate chiar prea departe ,
aceleaºi bãnci centrale ar putea sã accepte pentru ferestrele lor de
scontare obligaþiuni pe termen mai lung emise de þãrile selectate,
impunînd reduceri care ar putea varia periodic. Aceasta ar reduce
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primele de risc ºi ar ajuta þãrile situate la periferie sã prelungeascã
termenul de maturitate al debitelor lor. ªi mai important, aceasta
le-ar permite sã ducã politici anti-ciclice  cu condiþia ca bãncile
centrale sã stabileascã discount-uri la niveluri convenabile.
(v)

În paralel, Federal Reserve, BCE, Banca Angliei ºi Banca Japoniei ar
putea cãdea de acord sã coordoneze operaþiunile de tip open-market
utilizînd cele mai sigure emisiuni de hîrtii de valoare guvernamentale
din þãrile situate la periferie cu cel mai mare rating acordat de FMI.

Asemenea înþelegeri ar putea fi utile pentru atenuarea ambelor tipuri de
asimetrii concomitent. FMI s-ar situa pe o poziþie mai bunã în prevenirea
dezvoltãrii crizelor, întrucît una dintre cerinþele pentru un rating înalt ar fi
aceea a unei plafonãri a nivelului obligaþiilor pe termen scurt ale unei þãri.
Þara respectivã ar putea fi obligatã sã inventarieze ºi sã publice datele
corecte privind împrumuturile externe contractate. Aceasta ar permite FMI
sã monitorizeze mai intensiv profilul debitelor pentru o anumitã þarã ºi sã-i
coboare ratingul în cazul în care condiþiile macroeconomice se deterioreazã11. În acelaºi timp, ar trebui sã existe un echilibru mai bun între modul
cum sînt trataþi cei care acordã împrumuturi ºi cei care le contracteazã.
Þãrile care urmeazã politici sãnãtoase ar trebui sã se bucure de o creºtere
a creditelor, în vreme ce aceia care împrumutã unor þãri cu rating scãzut ar
fi expuºi unor riscuri mai mari.
Se [tie cã doar una dintre aceste propuneri a fost analizatã în mod serios,
ºi anume cea referitoare la modificarea cerinþelor privind capitalul bãncilor
comerciale, dar ºi în acest caz discuþiile au luat o turnurã oarecum diferitã.
Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancarã a acceptat ideea ratingului
de þarã, dar, pentru stabilirea mãrimii capitalului alocat pentru împrumuturile
11. În 1997, banca centralã din Coreea nu þinea o evidenþã a împrumuturilor cu termen
de maturitate sub 12 luni. Mulþimea împrumuturilor neachitate s-au situat tocmai în
aceastã categorie, ceea ce a agravat criza. Noul standard de evidenþiere a datelor elaborat de FMI include raportarea publicã frecventã ºi detaliatã a debitelor pe termen
lung ºi scurt. La fel ca majoritatea membrilor FMI, Coreea a subscris ºi ea. Raportul
anual cu privire la articolul IV evidenþiazã gradul în care o þarã îndeplineºte acest
standard ºi abaterile înregistrate. Totuºi, este încã dificil sã se obþinã date precise privind debitele din sectorul privat, chiar ºi pentru þãrile industriale dezvoltate.
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acordate unui stat suveran, s-ar permite instituþiilor financiare complexe sã
se bazeze, în cea mai mare mãsurã, pe propriile lor evaluãri pentru a stabili
gradul intern de risc. În schimb, instituþiile financiare mai puþin complexe
s-ar putea baza pe agenþiile de rating pentru creditele comerciale12.
Propunerea de a stabili un rating FMI pentru membrii Fondului a fost
întîmpinatã cu o opoziþie îndîrjitã. Unii au susþinut cã FMI nu va avea
curajul sã scadã ratingul unei þãri deoarece ar precipita astfel criza pe care
se presupune cã Fondul ar trebui sã o previnã. Or, interesul instituþional al
FMI este de a conserva sistemul, astfel încît a accelera manifestarea unei crize
s-ar putea sã facã criza mai puþin severã. În paralel, s-a susþinut cã FMI ar
putea sã nu înrãutãþeascã ratingul unei þãri din cauza presiunilor politice.
Or, FMI ar avea motive solide sã reziste la asemenea presiuni deoarece,
dacã ar face evaluãri greºite, ar fi obligat sã-ºi riºte astfel propriile resurse.
O altã obiecþie este aceea cã linia de demarcaþie dintre þãrile care vor
primi sau nu un rating înalt ar putea crea o prea mare discontinuitate.
Autoritãþile monetare ar putea avea însã la dispoziþie suficiente mijloace
pentru a atenua aceastã discontinuitate. Ele ar putea sã modifice cantitatea
de bonuri de tezaur pe care sînt dispuse sã o sconteze sau sã modifice rata
de scont a hîrtiilor de valoare. Acordul de la Basel ar putea impune, în
cazul împrumuturilor, anumite cerinþe privind capitalul, conforme cu
ratingurile impuse de FMI.
Principala obiecþie a venit însã din partea fundamentaliºtilor de piaþã
preocupaþi de chestiunea hazardului moral. Oare un sistem de garanþii
acordate de FMI nu va încuraja împrumuturile nesãnãtoase? Rãspunsul
este nu. Dacã un împrumut nesãnãtos va genera o crizã, atunci FMI va
trebui sã accepte consecinþele ºi sã ofere asistenþã. FMI mai curînd îºi va
asuma un risc decît va crea un hazard moral. Este un nou exemplu de
utilizare excesivã a conceptului de hazard moral.
Obiecþia cea mai puternicã este cã FMI nu dispune de o metodologie
pentru a face deosebirea între politicile economice sãnãtoase ºi cele nesãnãtoase. Sînt de acord cã aceastã obiecþie este una valabilã, mai ales în lumina
12. Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancarã este un organism consultativ al
bãncilor centrale ºi al supraveghetorilor bancari din Grupul celor 10 þãri din Europa,
Canada, Japonia ºi Statele Unite.
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ultimelor evenimente. Dupã performanþele palide din timpul crizei din anii
1997-1999 ºi aflat acum sub un atac pornit din toate pãrþile, FMI pare sã
fi r\t\cit drumul. Nu sînt eu cel chemat sã traseze metodologia pe care
FMI ar trebui s-o utilizeze pentru a acorda un rating fiecãrei þãri, dar nu mã
îndoiesc cã Fondul însuºi este capabil s-o facã dacã i s-ar acorda aceastã
responsabilitate. Chiar ºi bãncilor centrale le-a lipsit metodologia adecvatã
atunci cînd li s-a încredinþat pentru prima oarã sarcina de a preveni crizele
financiare ºi de a menþine economia naþionalã pe linia de plutire, dar ele
ºi-au dezvoltat o astfel de metodologie ºi ºi-au îndeplinit sarcina cu succes.
Acelaºi lucru trebuie sã se întîmple ºi cu FMI. Într-adevãr, FMI a fãcut
deja un pas important pe calea asumãrii unor obiective mai numeroase ºi
pentru a se impune mai viguros atunci cînd a introdus coduri ºi standarde
pentru componentele-cheie ale performanþei politice ºi sãnãtãþii financiare,
prilej cu care a conlucrat îndeaproape cu alte instituþii cum sînt Banca
pentru Reglementãri Internaþionale (Bank of International Settlements, BIS)
ºi Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancarã.
Înainte ca vreunul din paºii recomandaþi mai sus sã fie întreprinºi,
trebuie rezolvate însã unele probleme legislative importante. Nu existã în
prezent proceduri de faliment pentru debitele unui stat suveran; drept urmare,
FMI nu dispune de puteri legale pentru a impune repartizarea poverii
datoriei în sectorul privat. Schema de reorganizare a debitelor înaintatã de
FMI nu va fi probabil aprobatã de tribunale, cel puþin nu de Curtea Statelor
Unite  care urmãreºte o mare parte dintre problemele datoriilor internaþionale  fãrã a fi aprobatã ºi de deþinãtorii de obligaþiuni. Or, mecanismul
pentru o astfel de aprobare lipseºte. Doar aproximativ un sfert dintre
obligaþiunile internaþionale emise de cei care au luat credite  ºi care aparþin
unor pieþe emergente  conþin clauze de acþiune colectivã care limiteazã
posibilitatea unor deþinãtori de acþiuni singulari de a bloca reorganizarea
creditelor. Astfel de clauze nu sînt permise însã de legea americanã.
Introducerea unei protecþii de tipul falimentului creditorilor declarat de
un tribunal ar necesita probabil amendarea articolelor Acordului FMI,
pentru a clarifica poziþia sa în cazul cînd s-ar ajunge într-un punct mort13.
13. Articolul VII.2.b acordã Fondului puterea de a autoriza controale în ceea ce priveºte
capitalul ºi schimbul valutar, controale care ar putea duce la interzicerea sau limitarea
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Pînã acum, comunitatea investitorilor s-a opus unui asemenea amendament.
Totuºi, deþinãtorii de obligaþiuni ºi bãncile de investiþii vor avea puþine
motive sã se plîngã dacã noile reguli de depãºire a unui eventual impas vor
fi însoþite de o dezvoltare a activitãþii de creditare, aºa cum a fost ea
evidenþiatã mai sus.
Beneficiind de sprijin ºi încurajare din partea Trezoreriei Statelor Unite,
FMI ia acum serios în consideraþie posibilitatea creãrii unui mecanism
internaþional al falimentului14. Dar nu se face nici o referire cu privire
la dezvoltarea activitãþii de creditare, conform propunerilor din prezenta
carte. ªi e pãcat, deoarece ar fi mai uºor de implementat ambele mãsuri
concomitent decît s\ fie impus\ o procedurã de faliment fãrã nici o altã
compensaþie.
Problema este arzãtoare. Argentina a eºuat. Învãþãmintele desprinse au
fost vizibile multã vreme, iar pieþele financiare pot citi uºor mesajul, mai
ales cã alfabetul le este cunoscut. Singura întrebare care se pune este dacã
reorganizarea datoriilor trebuie sã fie una ordonatã sau una dezordonatã.
Rãspunsul depinde în mare mãsurã, dar nu pe de-a-ntregul, de posibilitatea
FMI de a furniza asistenþã pentru o reducere ordonatã a poverii datoriilor,
ºi aceasta în pofida opoziþiei unor deþinãtori singulari de obligaþiuni.
Desigur cã mai sînt ºi alte condiþii pe care Argentina ar trebui sã le
îndeplineascã pentru a obþine sprijin internaþional, dar ambiguitatea situa]iei
a constituit o piedicã în calea unui dialog l\muritor.
A spune cã e[ecul Argentinei a devenit o cauzã a dezordinii poate sã
însemne o neînþelegere. Implicaþiile profunde a ceea ce s-a petrecut nu au
fost pe deplin clarificate. Fostul ministru al Economiei din Argentina,
Domingo Cavallo, a sacrificat practic totul pe altarul menþinerii consiliului
monetar ºi al îndeplinirii obligaþiilor internaþionale. Atît integritatea sistemului
schimbului valutar pentru anumite plãþi externe, dar este neclarã jurisdicþia legilor
FMI în acest domeniu în raport cu prevederile dreptului contractual valabil în fiecare
þarã. Tribunalele din diverse þãri au dat interpretãri diferite. Pentru un rezumat al
acestor probleme, vezi Resolving and Preventing Financial Crises. The Role of the
Private Sector, An IMF Issues Brief, 26 martie 2001.
14. Anne Krueger, prim-adjunct al Directorului Administrativ al Fondului Monetar
Internaþional, Mesaj cu prilejul dineului anual al membrilor Clubului Economiºtilor
Naþionali, American Enterprise Institute, Washington DC, 26 noiembrie 2001.
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intern de pensii, cît ºi sistemul bancar au avut de suferit, iar pentru
economisirile interne nu a mai existat nici un refugiu practic de salvare.
Breºa a fost atît de violentã, încît populaþia s-a dezlãnþuit, iar guvernul a
fost rãsturnat. Nu a existat nici o soluþie de salvare, iar sistemul financiar
a explodat. Pentru Argentina, consecinþele au fost dezastruoase, dar au
existat consecinþe nefavorabile ºi la nivelul sistemului financiar internaþional 
deºi acestea nu sînt încã recunoscute de cãtre pieþele financiare. Cea dintîi
reacþie a pieþelor a fost una de uºurare, datã fiind absenþa aproape totalã a
contagiunii. O asemenea consecinþã era de prevãzut, dar nimeni nu a luat-o
în seamã. Totuºi, consecinþele pe termen lung nu vor întîrzia sã aparã.
Investiþiile strãine directe  bãnci, servicii publice ºi companii petroliere 
au fost puternic afectate. Nerespectarea masivã a contractelor va pune în
pericol investiþiile strãine directe, considerate pînã acum elementul cel mai
stabil ºi demn de încredere al fluxurilor de capital cãtre pieþele emergente.
Contagiunea va fi lentã deoarece investiþiile directe se deplaseazã mult mai
încet decît celelalte active financiare, dar este de presupus cã ea se va
produce. Dupã loviturile primite în Argentina, bãncile ºi firmele care ofer\
servicii publice din Spania se vor îndrepta cel mai probabil cãtre alte pieþe
emergente, mai ales dacã bursa de valori le va sancþiona pentru gradul de
expunere de dincolo de ocean. Probabil cã, de nevoie, ºi alþi investitori
direcþi, în particular cei din sectorul financiar, vor fi influenþaþi de soarta
celor dintîi. Cît de departe vor merge aceste restricþii financiare depinde în
mare mãsurã de reac]ia politic\.
Este posibil ca vacarmul argentinian sã dea multe dureri de cap. Slãbiciunea aranjamentelor curente, în special lipsa de capital, ºi, în consecinþã,
creºterea primelor de risc pentru þãrile situate la periferie vor deveni ºi mai
acute. Modul cum poate fi tratat în maniera obiºnuitã un eºec al unui stat
suveran constituie o problemã ce va trebui ºi ea rezolvatã. Soluþia probabilã const\ într-un fel de procedurã internaþionalã de declarare a stãrii de
faliment. Aceasta va diminua disciplina din domeniul creditãrii internaþionale, deoarece, spre deosebire de corporaþiile care fac împrumuturi, statele
suverane nu pot oferi garanþii tangibile. Singura garanþie a creditorului
o constituie dificult\]ile prin care cel ce a contractat împrumutul ar urma s\
treac\ în caz de eºec. Acesta este ºi motivul pentru care sectorul privat s-a
opus cu atîta vehemenþã oricãrei mãsuri care ar reduce eventualele dificult\]i,

122

DESPRE GLOBALIZARE

fie cã este vorba despre clauzele de acþiune colectivã asupra obligaþiunilor
de stat, fie despre împrumuturi FMI cãtre rãu platnici. Clauzele de acþiune
colectivã ar permite majoritãþii deþinãtorilor de obligaþiuni sã depãºeascã
obiecþiile unor deþinãtori minoritari pentru a se cãdea de acord cu privire
la reorganizarea datoriilor. Principiul împrumuturilor cãtre rãu platnici
a fost introdus o datã cu criza pieþelor emergente ºi permite FMI sã împrumute þãrile care au restanþe faþã de deþinãtorii de obligaþiuni. Ambele iniþiative fac parte din noul mod de abordare a chestiunii hazardului moral, care
insistã pe implicarea sectorului privat, ºi nu pe dezimplicarea acestuia.
Argentina va fi rezolvat problema hazardului moral spre binele sãu, dar ea
va fi demonstrat ºi dezastrul ce poate fi produs de un eºec turbulent.
Fie cã va fi introdusã o procedurã internaþionalã de declarare a falimentului, fie cã nu, lipsa capitalului disponibil pe pieþele emergente va fi
imposibil de ignorat, iar mãsurile de intensificare a creditelor propuse de
mine vor trebui luate în consideraþie. Astfel, criza argentinianã s-ar putea
sã sfîrºeascã prin a deveni un catalizator ce va trasa noua arhitecturã a
sistemului financiar a c\rui aplicare o sus]in. Ea diferã de arhitectura
prezentã deoarece oferã mai multe recompense þãrilor aflate la periferie
care urmeazã politici sãnãtoase.
Aºa cum am menþionat anterior, a decide ce constituie o politicã sãnãtoasã
reprezintã cea mai dificilã provocare. Criza argentinianã este un bun exemplu.
În ansamblu, Argentina a urmat politici macroeconomice aflate în concordanþã cu ortodoxia FMI. Necazurile i se trag de la sistemul consiliului
monetar aprobat de FMI la vremea înfiinþãrii lui ºi care, ulterior, avea sã
ducã la un dezechilibru valutar. Ar fi trebuit sã se insiste asupra unei realinieri
a valutelor, dar guvernul argentinian ºi mare parte a opiniei publice se
situau ferm de partea consiliului monetar: erau deciºi sã nu revinã la
cursul de schimb flotant care, vreme de decenii, adusese Argentinei doar o
depreciere a monedei naþionale. Mai mult, stabilitatea monetarã fusese
singura realizare cu care argentinienii se putea mîndri dupã anii dureroºi de
recesiune. Acest fapt a adus FMI ºi Trezoreria Statelor Unite într-o situaþie
jenantã: ele trebuiau fie sã-ºi dea girul pentru o politicã pe care o considerau nesãnãtoasã, fie sã permitã Argentinei sã nu-ºi mai îndeplineascã
obligaþiile. La început, au optat pentru prima variant\, apoi au îmbrãþiºat-o
pe cea de-a doua. O succesiune care seamãnã a tragedie greacã.
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Cele de mai sus aratã cã nu existã soluþii perfecte pentru problemele
sistemului financiar internaþional. Orice soluþie am concepe, este de presupus
cã vor apãrea noi ºi noi probleme. Mi-e teamã cã pînã ºi propunerile mele
se vor dovedi inadecvate în cazul în care vor fi puse în practicã. Întrucît ºi
ele par neînsemnate în comparaþie cu amploarea problemelor pe care ar
dori sã le rezolve.
Dar nu vãd nici un rost sã propun soluþii ºi mai radicale, de vreme ce
autoritãþile nu par pregãtite sã ia în considerare nici mãcar propunerile
moderate evidenþiate în aceastã lucrare. Mai întîi, ele trebuie sã devinã
conºtiente cã pieþele financiare nu se îndreaptã cãtre echilibru. Pieþele
financiare au nevoie de o mînã vizibilã pentru a le cãlãuzi ºi a le împiedica
sã nu o ia pe lîngã drum. Astãzi, aceastã mînã vizibilã sînt Statele Unite ale
Americii, sprijinite de consensul washingtonian. Dar acest fapt a creat un
cîmp de joc extrem de accidentat. A solicita ca el sã fie sigur este o utopie:
niciodatã nu va exista un asemenea teren de joc. Dar a cere ca terenul sã nu
fie atît de accidentat nu înseamnã la fel de mult, dimpotrivã, un asemenea
teren ar fi în folosul tuturor pãrþilor implicate în joc.
Dupã ce linia argumentelor mele va deveni un obiectiv oficial al guvernelor
G7, reformelor moderate propuse de mine aici le va fi necesarã o cale
îndelungatã pentru a face sistemul financiar internaþional mai stabil ºi mai
echitabil. De exemplu, dupã cum am [i sugerat, a accepta hîrtiile de valoare
emise de þãrile aflate la periferie  ºi care duc o politicã sãnãtoasã  la ferestrele de scontare ale bãncilor centrale importante ar putea duce la o reducere
semnificativã a costului împrumuturilor pentru aceste þãri. Nu înseamnã cã
ne vom afla la capãtul drumului. Dimpotrivã, va trebui sã continuãm sã
îmbunãtãþim cît mai mult cu putin]\ acordurile noastre internaþionale, ºi
aceasta deoarece perfecþiunea nu va putea fi niciodatã atinsã.
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Data de 11 septembrie a însemnat o experienþã traumatizantã. Ideea cã
teroriºtii doreau sã ucidã numeroºi civili nevinovaþi ºi sã se sinucidã ne-a
ºocat pe toþi. Atacul a fost de o îndrãznealã de necrezut, iar efectele au
depãºit chiar ºi aºteptãrile criminalilor. Televiziunea a adus evenimentul în
casele oamenilor, iar oamenii s-au simþit terorizaþi. Iluzia cã Statele Unite
ar fi invulnerabile s-a spulberat.
Un eveniment atît de traumatizant afecteazã indivizii în douã moduri:
instituþional ºi raþional. Dacã trauma este destul de puternicã, cele douã
moduri pot deveni temporar complet diferite. O datã cu trecerea timpului,
raþiunea îºi recîºtigã locul pierdut, dar memoria rãmîne. Încã ne mai
luptãm ca s\ ne împãc\m cu ea. Modul nostru de a înþelege lumea a fost
zdruncinat ºi acum sîntem angajaþi activ în a-l reface. Cetãþenii Statelor
Unite au fost obligaþi sã-ºi dea seama cã alþii îi pot privi într-un mod cu
totul diferit decît se privesc ei înºiºi. Au devenit conºtienþi cã ceea ce se
întîmplã în strãinãtate îi poate afecta în mod direct. Este un prilej neobiºnuit
de a restabili rolul pe care Statele Unite îl joacã în lume. În capitolele
anterioare, am analizat problema Instituþiilor Financiare ºi Comerciale
Internaþionale. Acum îmi voi concentra mai direct atenþia asupra rolului
Statelor Unite.
Aºa cum a demonstrat-o analiza din aceastã carte, Statele Unite ocupã o
poziþie dominantã în economia mondialã. Dacã poate fi considerat cineva
responsabil de politica economicã, Statele Unite sînt acelea. Ele nu pot
face chiar orice ar dori, dar, practic, nimic nu se poate face fãrã consimþãmîntul lor.
Rãspunsul americanilor la cele petrecute în 11 septembrie a demonstrat
cã Statele Unite reprezintã ºi puterea militarã dominantã în lume. Superioritatea
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lor militarã este mai mare decît oricînd. SUA au putut face astãzi, în doar
cîteva sãptãmîni, ceea ce Uniunea Sovieticã nu a putut face vreme de ani de
zile: sã-ºi impunã voinþa în Afganistan. ªi ar putea-o face oriunde în
jumãtate din aceastã lume. Bombele au creat mai puþinã suferinþã decît în
cazul Furtunii în deºert. De]inînd deopotrivã puterea economicã ºi pe cea
militarã, Statele Unite deþin, incontestabil, hegemonia în lumea de astãzi.
Hegemonia aduce cu sine ºi o responsabilitate extraordinarã. În vreme
ce alte þãri trebuie sã reacþioneze faþã de politica SUA, Statele Unite se aflã
în situaþia cã pot sã-ºi aleagã politica faþã de care celelalte þãri trebuie sã
reacþioneze. Controlul nostru asupra propriilor destine este, desigur, limitat.
Noi acþionãm pe baza unei înþelegeri imperfecte, iar acþiunile noastre pot
avea consecinþe neaºteptate. Arareori rezultatele corespund aºteptãrilor.
Dar, datoritã acestei îngrãdiri, avem o mai mare posibilitate sã alegem în
mod liber  mai liber decît oricine altcineva  cum trebuie sã arate lumea.
ªi este foarte bine cã indivizii au început sã mediteze ºi la politica externã;
drept rezultat, în Statele Unite ar putea sã fie resuscitat sentimentul
responsabilitãþii, aºa cum s-a întîmplat de mai multe ori în trecut  ºi mã
gîndesc la Planul Marshall, de exemplu.
Dupã 11 septembrie, poziþia Statelor Unite nu a fost foarte diferitã în
comparaþie cu cea de dinainte, de[i campania din Afganistan a însemnat o
demonstraþie impresionantã a vigorii noastre militare. Dar americanii erau
doar vag conºtienþi de poziþia lor dominantã. Credeau cã se aflã în competiþie pe un teren de joc propice ºi cã întreg efortul lor se consuma în
competiþie. Cu doar zece ani în urmã, numeroase voci atrãgeau atenþia cã
Statele Unite ar putea sã piardã în fa]a Japoniei. A fost o mare mul]umire
ºi un motiv de mîndrie faptul cã Statele Unite au cîºtigat confruntarea.
Principiul evident al globalizãrii îl constituie competiþia. Atît timp cît va
exista globalizare, competiþia o va însoþi. Nu este timpul sã privim dincolo
de poziþia proprie a fiecãruia ºi nici sã punem sub semnul întrebãrii un
sistem care a lucrat în mod evident în favoarea noastrã. Atacul terorist de
la 11 septembrie a dus la schimbarea situaþiei. Oamenii simt nevoia sã
înþeleagã cum de a fost posibil. Iar atunci cînd încep sã mediteze la lumea
în care trãiesc, ei trebuie sã devinã conºtienþi de poziþia dominantã pe care
Statele Unite o ocupã.
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O datã recunoscute poziþia noastrã hegemonicã ºi discreþionismul pe
care aceasta ni-l oferã pentru a putea modela lumea în care trãim, se pune
firesc urmãtoarea problem\: în ce mod trebuie folosit acest discreþionism?
Voi schiþa douã perspective privind rolul Statelor Unite în lumea de azi.
Ele nu sînt chiar alternative, cãci realitatea este de presupus a fi un soi de
compromis între ele. Prezentîndu-le drept alternative, sper sã pun mai bine
în luminã opþiunile cu care ne confruntãm.
Cele douã perspective nu sînt cu totul noi. Ele ºi-au exercitat influenþa
de-a lungul întregii istorii a Americii. Le voi denumi realismul geopolitic
ºi idealismul societãþii deschise. Henry Kissinger a fost cel ce a subliniat cã
Statele Unite au fost printre foarte puþinele naþiuni care au permis ca
politica lor externã sã fie jalonatã de un puternic idealism. Chiar la origini,
Statele Unite s-au întemeiat o datã cu Declaraþia de Independenþã, o
expresie elocventã a principiilor universale a ceea ce eu numesc societatea
deschisã1.
Realismul geopolitic este bazat pe interesele statelor, în vreme de
idealismul societãþii deschise pune accentul pe umanitate. Încã din epoca
Luminilor, a existat mereu o tensiune între principiile universale ºi suveranitatea statului. Cu cît Statele Unite au devenit mai puternice, cu atît
tensiunea a devenit mai pronunþatã. Theodore Roosevelt poate fi considerat
protagonistul hegemoniei americane, iar Woodrow Wilson  un model de
abordare idealistã în domeniul afacerilor externe. Totuºi, el nu poate
reprezenta un model de idealism al societãþii deschise, date fiind performanþele sale sumbre în domeniul respectãrii drepturilor omului pe plan
intern. Un exemplu mai potrivit ar fi Jimmy Carter. Atunci cînd realismul
geopolitic se confruntã cu idealismul societãþii deschise, cel dintîi de obicei
cîºtigã.
Rãzboiul Rece poate fi interpretat ca un conflict între cele douã superputeri sau ca un conflict între douã concepþii privind modul cum ar trebui
organizatã societatea: societate deschisã [i societate închisã. În realitate,
1. Expresia societate deschisã nu era cunoscutã pe vremea Declaraþiei de Independenþã.
Ea a fost utilizatã pentru prima oarã de Henri Bergson în 1932 în Cele douã surse ale
cunoaºterii ºi religiei. Una dintre surse este de naturã tribalã ºi întreþine societatea
închisã, cealaltã este universalã ºi explicã societatea deschisã.
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ambele variante sînt adevãrate. Rãzboiul Rece a reprezentat una dintre
acele perioade din istoria americanã cînd ambele concepþii s-au îmbinat
mai mult sau mai puþin armonios. (O perioadã similarã a constituit-o cel
de-al doilea rãzboi mondial, dupã intrarea Statelor Unite.) Desigur, în
timpul Rãzboiului Rece, au existat diferenþe pregnante în sus]inerea uneia
dintre cele douã concepþii care ar trebui sã fie dominantã, iar Rãzboiul din
Vietnam a însemnat o confruntare a lor explicitã. Dar, privind în ansamblu
ultima jumãtate de secol de Rãzboi Rece, putem spune cã Statele Unite au
îmbinat cu succes ambele roluri, fiind una dintre cele douã superputeri ºi,
în acelaºi timp, liderul lumii libere. În faþa unui pericol comun, ºi alte þãri
democrate s-au supus de bunãvoie rolului de lider de]inut de Statele Unite.
{i, cel mai important, în cele din urmã Statele Unite au ieºit victorioase.
Dupã prãbuºirea comunismului ºi dezintegrarea imperiului sovietic, apoi
a Uniunii Sovietice înseºi, op]iunea pentru una dintre cele douã concepþii
a devenit ºi mai stringentã. În mod destul de curios, opinia publicã americanã abia dacã a fost conºtientã de acest fapt. Sub influenþa fundamentalismului de piaþã, ideea de a sugera fostelor þãri comuniste calea sugeratã
Europei de c\tre Statele Unite la sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial
prin Planul Marshall nu a fost nici mãcar luatã în discuþie. (M-am simþit
aproape singur atunci cînd mi-am pus în joc toate resursele pentru a ajuta
fostele þãri comuniste sã realizeze tranziþia cãtre o societate deschisã.)
Drept urmare, am ratat o ºansã istoricã, dar opinia publicã americanã nu a
devenit conºtientã de acest fapt nici pînã astãzi. Într-un mod aproape
nechibzuit, Statele Unite au ales calea realismului geopolitic.
Dupã 11 septembrie, opinia publicã americanã a devenit mai conºtientã
decît înainte de faptul cã ceea ce se întîmplã în restul lumii o poate afecta
în mod direct ºi cã trebuie luate decizii de politicã externã importante.
Trezirea la realitate nu va dura, [i sînt hot\rît sã nu pierd momentul
favorabil.
Trebuie s-o spunem fãrã ocoliºuri cã drumul ales de Statele Unite s-a
dovedit a fi unul de mare succes. Ne bucurãm de o poziþie dominantã atît
din punct de vedere economic, cît ºi militar. Tendinþa naturalã  linia de
minimã rezistenþã  ne îndeamnã cãtre continuarea fundamentalismului de
piaþã ºi a realismului geopolitic. Aºa am reuºit, aºa am cîºtigat poziþia de
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lider de necontestat ºi va trebui sã facem tot ce este necesar pentru a ne-o
menþine. Sîntem pe val ºi trebuie sã rãmînem acolo. Competiþia este principiul cãlãuzitor atît în domeniul militar, cît ºi în cel economic, iar scopul
este sã te situezi în frunte.
În domeniul economic, acest scop este deservit cel mai bine prin
înlãturarea tuturor obstacolelor din calea obþinerii profitului. Cu o piaþã de
mari dimensiuni ºi un sistem legal sãnãtos, care ocroteºte drepturile la
proprietate, putem atrage capital ºi iniþiativã antreprenorialã oferind un
mediu ospitalier pentru afaceri. Uniunea Europeanã reprezintã o piaþã ºi
mai mare ºi un sistem legislativ la fel de sãnãtos, dar mediul este mult mai
puþin prielnic afacerilor. Piaþa muncii este rigidã, cu restricþii mai mari în
ceea ce priveºte angajarea ºi concedierea personalului ºi cu diverse alte
reglementãri. De fapt, capitalul, din Europa ºi din toatã lumea, se îndreaptã
cãtre Statele Unite. Ele au un deficit de cont curent mai mare de 4 procente
din Produsul Intern Brut, în vreme ce dolarul devine din ce în ce mai
puternic*.
Ca posesoare ale principalei monede comerciale ºi factor decident al
propriilor politici economice, Statele Unite manifestã un larg interes pentru
existenþa pieþelor deschise, în special a pieþelor financiare. Aceasta a fost,
de fapt, politica urmatã de Statele Unite, uneori cu efecte dezastruoase
pentru acele þãri ale cãror sisteme financiare nu puteau funcþiona eficient
într-un mediu concurenþial. Japonia, de exemplu, ºi-a edificat un sistem
industrial extrem de eficient, dar sistemul sãu financiar nu era obiºnuit sã
asculte de semnalele pieþei, ci de instrucþiunile sosite de la Ministerul de
Finanþe. Atunci cînd pieþele financiare au ajuns sã se deschidã, sistemul
financiar japonez a pierdut din bogãþia pe care sistemul industrial o
generase. Japonia a intrat lent într-o crizã financiarã din care pare incapabilã
sã iasã de una singurã.
A dispune de pieþe deschise poate constitui uneori un factor defavorabil
pentru anumite industrii, dar Statele Unite au suficientã putere pentru a
impune restricþii atunci cînd rãul  sau presiunea politicã  depãºeºte
*

În leg\tur\ cu opiniile recente ale autorului referitoare la fenomenele actuale din
economia SUA ([i în special evolu]ia cursului dolarului), vezi Addenda la prezentul
volum, Conferin]a de la London Business School, pp. 159-170 (n.ed.).
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mãsura. Acest fapt a fost facilitat de influenþa inegalã pe care o au þãrile
dezvoltate, în comparaþie cu cele în curs de dezvoltare, în structura Organizaþiei
Mondiale a Comerþului. Se poate observa cã, pentru Statele Unite, globalizarea a lucrat ca o ursitã bunã ºi cã ea a constituit o þintã pentru ambele
partide politice, chiar dacã politicile lor pot diferi în anumite detalii.
Poziþia militarã a Statelor Unite a continuat sã fie una puternicã ºi dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial. Mãrimea forþelor armate s-a redus, dar
inovaþia tehnologicã nu a contenit nici o clipã. Decalajul dintre capacitatea
militarã a Statelor Unite ºi restul lumii a devenit mai mare decît oricînd.
Bugetele o demonstreazã din plin: în totalul cheltuielilor militare mondiale,
Statele Unite deþin o pondere de 37 procente2.
În chestiuni militare, existã o mare diferenþã între administraþia Bush ºi
administraþia Clinton. Preºedintele Bush este decis sã exploateze avantajul
tehnologic actual de care se bucurã Statele Unite ºi sã se situeze în frunte
fãrã a permite ca acordurile internaþionale sã i se opunã în vreun fel. O datã
cu sfîrºitul Rãzboiului Rece, NATO ºi-a pierdut din utilitatea sa ºi a devenit
una dintre acele instituþii multilaterale pe care Statele Unite le apreciazã
mai puþin. Dimpotrivã, programul naþional de apãrare anti-rachetã (NMD*)
promite restabilirea controlului unilateral de care Statele Unite s-au bucurat
în timpul Rãzboiului Rece, dar, de aceastã datã, fãrã a exista un adversar
capabil sã producã o distrugere totalã. Administraþia Bush a venit la
guvernare decisã sã continue programul naþional de apãrare anti-rachetã
(NMD) împotriva oricãrei opoziþii, iar ziua de 11 septembrie nu a reuºit s-o
abatã de la acest þel. Administraþia Clinton a fost mult mai ambivalentã în
aceastã problemã ºi a întîrziat sã ia o decizie înainte de alegeri.
Trebuie sã recunoaºtem cã, în probleme de politicã internã, administraþia
Bush a fost mult mai consecventã decît administraþia Clinton. A fost o
politicã în mod constant unilateralã ºi hegemonicã, în vreme ce preºedintele
Clinton a combinat urmãrirea practicã a competitivitãþii economice cu
ataºamentul mai curînd sentimental fa]\ de promovarea pãcii în relaþiile
internaþionale. O poziþie defensivã puternicã bine armonizatã, în domeniul
economic, cu încrederea în disciplina de piaþã poate asigura hegemonia
americanã pretutindeni.
2. Informaþia provine de la International Peace Research Institute din Stockholm.
* În engl. National Missile Defense (n.tr.).

CÃTRE O SOCIETATE DESCHISÃ GLOBALÃ

133

Din punct de vedere politic, atacul terorist a oferit administraþiei Bush
inamicul de care avea atîta nevoie pentru a-ºi justifica poziþia puternic
defensivã. Înainte de 11 septembrie, administraþia cãuta un adversar împotriva cãruia programul naþional anti-rachetã (NMD) ar fi putut sã însemne
un sistem de apãrare. Coreea de Nord pãrea cea mai potrivitã sã îndeplineascã acest rol, cel puþin pe termen scurt, astfel cã preºedintele Bush a
exercitat presiuni asupra preºedintelui sud-coreean Kim Dae Jung pentru a
pune capãt încercãrii de a scoate Coreea de Nord din starea de rãcealã în
care se afla. Pe termen lung, rivalul strategic potenþial era China, dar nici
Rusia nu trebuia pierdutã din vedere. Atacul terorist a oferit însã o soluþie
pe moment. Fãrã sã ezite, preºedintele Bush avea sã declare rãzboi terorismului, iar naþiunea s-a aliniat alãturi de preºedinte. E greu de explicat cum
ne va apãra sistemul naþional anti-rachetã de atacurile teroriste, dar, bucurîndu-se în mare mãsurã de sprijinul popular, preºedintele nu va avea nici
o dificultate sã renunþe la Tratatul de apãrare împotriva rachetelor balistice
ºi sã promoveze sistemul naþional de apãrare anti-rachetã (NMD).
Terorismul este un inamic ideal, pentru cã este invizibil, ºi deci nu poate
sã disparã. Nu mai este astfel nevoie de alþi adversari, încît relaþiile cu
China ºi Rusia au cunoscut o transformare importantã. Este una dintre
urmãrile colaterale pozitive ale uneia dintre cele mai cumplite tragedii din
istoria Americii. A avea un adversar care sã reprezinte o ameninþare
inerentã ºi recunoscutã pe scarã largã este un mijloc extrem de eficient de
a menþine naþiunea unitã. Este util în special atunci cînd ideologia dominantã se bazeazã pe urmãrirea consecventã a propriului interes.
Dar aceastã situaþie prezintã ºi pericole. În caz de rãzboi, preºedintele
este imun la critici. Or, critica reprezintã fundamentul oricãrei societãþi
deschise. În momentul actual însã, procesul critic este practic întrerupt.
Opoziþia democraticã detestã critica preºedintelui, iar ministrul Justiþiei a
ajuns pînã la a declara orice opoziþie faþã de mãsurile antiteroriste drept un
act lipsit de patriotism care vine în sprijinul inamicului3. Astfel, societatea
3. Pentru cei care îi opun pe americani imigranþilor, pe cetãþeni celor fãrã cetãþenie,
pentru cei care rãspîndesc teama printre oamenii iubitori de pace ameninþîndu-i cu
fantomele libertãþii pierdute, mesajul meu este urmãtorul: tacticile voastre nu fac
altceva decît sã-i ajute pe teroriºti, pentru cã ele erodeazã unitatea naþiunii noastre ºi
ne slãbesc hotãrîrea de a acþiona. Oferã muniþie duºmanilor Americii ºi-i fac sã ezite
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deschisã din Statele Unite are de suferit. Într-un mod mai puþin evident,
s-ar pãrea cã am ratat înc\ o ºansã istoricã în drumul cãtre societatea
deschisã globalã.
Cu greu ne-am putea angaja la o analizã criticã a politicilor administraþiei
într-un moment cînd pericolul este inerent ºi guvernarea face multe dintre
lucrurile ce trebuie fãcute. În loc s\ încerc sã gãsesc erori, voi încerca sã
explic oportunitatea istoricã pe care am ratat-o.
Sîntem astãzi forþa economicã ºi militarã care dominã lumea. Avem o
mare libertate în a stabili termenii discuþiei despre globalizare ºi despre
viitorul lumii, în general. Am ratat o ºansã istoricã atunci cînd ne-am
concentrat toate eforturile asupra menþinerii poziþiei noastre dominante.
Statele Unite ar fi trebuit sã acorde o mai mare atenþie funcþionãrii sistemului capitalist global ºi destinului omenirii în întregul ei. Trebuiau s-o
facã din respect pentru sine, dar ºi pentru bunãstarea ºi supravieþuirea
omenirii. Ceea ce au de fãcut Statele Unite nu trebuie sau n-ar trebui s-o
facã singure. Este nevoie de un efort de cooperare, dar acesta nu poate fi
pus în practicã decît sub conducerea Statelor Unite.
Hegemonia noastrã este solidã. Din punct de vedere militar, vor trece
decenii pînã cînd un alt stat va putea sã ne provoace. Statul care ar putea
dori s-o facã este, cel mai probabil, China, cea care cautã sã-ºi asigure
suveranitatea asupra Taiwanului. Dar China se aflã încã departe în urma
Rusiei în ceea ce priveºte tehnologia militarã, mai ales în aer. Cele douã
puteri care ar putea sã fie cele mai capabile sã ameninþe superioritatea
noastrã militarã sînt Uniunea Europeanã ºi Rusia. Uniunea Europeanã nu
reprezintã însã în nici un caz o putere militarã, iar diferitele state care o
alcãtuiesc sînt aliate apropiate ale Statelor Unite în NATO. Rusia este
interesatã în primul rînd de dezvoltarea sa economicã. Ea cautã sã-ºi
recîºtige statutul de mare putere, parþial din respect pentru propria-i
identitate, parþial pentru cã ar fi o bunã investiþie, dar nu va repeta
experimentul sovietic al sacrificãrii prosperitãþii economice ºi a progresului
de dragul statutului de superputere. La început, administraþia Bush a tratat
pe prietenii Americii. Îi încurajeazã pe cei bine intenþionaþi sã rãmînã fãrã replicã în
faþa rãului. Declaraþia ministrului Justiþiei, John Ashcroft, în faþa Comisiei Juridice
a Senatului Statelor Unite, 6 decembrie 2001.
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Rusia cu rãcealã. Dupã 11 septembrie relaþiile au cunoscut o apropiere
semnificativã. Fundamentul noii relaþii este aproape în totalitate unul
geopolitic. Ambele pãrþi cunosc regulile jocului, dar Statele Unite sînt cele
care dau tonul. Chiar dacã nu ne dãm seama, Statele Unite pot influenþa
din plin rolul pe care Rusia îl va juca în viitor.
În domeniul economic, dominaþia Statelor Unite este oarecum mai puþin
solidã, dar ameninþãrile vin nu atît dinspre interiorul sistemului, cît din
poziþia Statelor Unite în cadrul sistemului. Faptul cã existã o recesiune
globalã sincronã a pus sistemul în mare pericol ºi orice poate sã meargã
prost este de presupus cã va merge prost. Dar economia Statelor Unite este
mai puternicã decît economia din restul lumii, încît rolul de lider al Statelor
Unite va putea fi cu greu ameninþat4.
Deºi nu existã stat care sã poatã ameninþa supremaþia americanã, am
risca dacã nu am reuºi sã ne ridicãm la înãlþimea responsabilitãþilor impuse
de poziþia noastrã de lider. Aceasta este ºi semnificaþia realã a datei de 11 septembrie: ea ne-a adus în propriile case conºtiinþa riscului. Este la modã
astãzi discuþia despre ameninþãrile asimetrice. Ceea ce le face asimetrice
este faptul cã ele nu se conformeazã simplu ecuaþiei realismului geopolitic.
Riscurile cu care ne confruntãm nu pot fi înþelese în termenii disciplinelor pe care ne-am fundamentat supremaþia: disciplina de piaþã ºi realismul
geopolitic. Ambele se bazau pe putere. Ambele responsabilitãþi despre care
vorbesc acum sînt însã responsabilitãþi morale. Or, morala este un ingredient care lipseºte din politica Statelor Unite. Nu complet, desigur, dar ea
este oricum garatã pe o linie secundarã de cãtre doctrinele dominante ale
fundamentalismului de piaþã ºi ale realismului geopolitic.
Am ajuns sã nu mai avem încredere în invocarea principiilor morale
deoarece asemenea principii sînt uºor de pervertit. E greu sã faci deosebire
între bine ºi rãu, ºi e ºi mai greu sã obþii un consens cu privire la ceea ce
este bine sau rãu. E mult mai uºor de gãsit o justificare moralã pentru un
comportament amoral sau chiar imoral. Morala dã naºtere la ipocrizie ºi se
4. De exemplu, la apogeul crizei financiare din Asia, Eisuko Sakakibara, pe atunci
însãrcinat al Ministerului de Finanþe japonez, a propus crearea unui Fond Monetar
Asiatic, care sã dispunã de resurse importante. La presiunea Statelor Unite, planul a
fost curînd abandonat.
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preteazã la abuz. În numele moralei au fost comise numeroase atrocitãþi.
Ziua de 11 septembrie este unul dintre exemplele cele mai cumplite.
Am fost atît de dezgustaþi de pervertirea moralitãþii, încît încercãm sã o
scoatem la capãt în absenþa moralitãþii. Trãsãtura distinctivã a fundamentalismului de piaþã, dar ºi a realismului geopolitic, const\ în aceea cã
ambele sînt amorale  moralitatea nici nu intrã mãcar în calcul. Este unul
dintre motivele pentru care ambele au avut un atît de mare succes. Am fost
seduºi de succesul lor, ajungînd sã credem cã am putea renunþa la considerentele morale. Am ajuns sã venerãm succesul. Îi admirãm pe oamenii de
afaceri care fac avere ºi pe politicienii care sînt aleºi indiferent de ceea ce
au realizat.
Aici am greºit. Nici o societate nu poate exista fãrã moralitate. Chiar ºi
preocupãrile noastre amorale au nevoie de o justificare moralã. Fundamentaliºtii de piaþã susþin cã urmãrirea neîngrãditã a interesului propriu
slujeºte interesului comun. Iar exercitarea puterii noastre geopolitice face
apel la patriotism. Rãmîne însã la fel de adev\rat cã asemenea preocupãri
sînt amorale. Dacã aceasta este tot ce avem de oferit, perspectiva noastrã
asupra lumii va putea fi respinsã de societãþile mai tradiþionale, unde
moralitatea mai are încã un rol de jucat. Este ºi cazul societãþilor tradiþionale islamice în care Biserica ºi statul nu au fost încã separate. În cele
din urmã, s-ar putea ca nici nouã înºine sã nu ne mai fie pe plac.
Atunci cînd vorbesc despre moralitate, nu o înþeleg în sensul ei tradiþional, de respectare a preceptelor religioase sau a normelor privitoare la
proprietate. În societãþile în care Biserica s-a separat de stat, acestea sînt
chestiuni cu caracter privat. Înþeleg moralitatea în sensul cã trebuie sã
acceptãm responsabilitãþile inerente în cazul apartenen]ei la o comunitate
global\. În prezent, aceste responsabilitãþi nu sînt bine definite. Acordurile
noastre internaþionale sînt bazate pe suveranitatea statelor, iar statele sînt
cãlãuzite de propriile interese ce nu coincid în mod necesar cu ale indivizilor care trãiesc în acele state ºi, este de presupus, coincid într-o ºi mai
micã mãsurã cu interesele omenirii în ansamblul ei. Or, e nevoie ca acestea
din urmã sã fie mai bine protejate decît sînt în prezent.
Lecþia pe care trebuie s-o învãþãm din cele petrecute la 11 septembrie
este aceea cã moralitatea trebuie sã joace un rol mai pronunþat în relaþiile
internaþionale. Ameninþãrile asimetrice cu care ne confruntãm astãzi provin
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din afara asimetriei pe care am identificat-o o datã cu globalizarea: avem
pieþe globale, dar nu avem o societate globalã. ªi nu vom putea construi o
societate globalã fãrã a þine seama de consideraþiile de ordin moral.
Afirmînd cele de mai sus, bineînþeles cã nu aduc terorismului vreo
scuzã. Ceea ce vreau sã spun este cã fundamentul moral al globalizãrii ºi
al dominaþiei americane este deficitar. Pieþele sînt amorale, urmãrirea
neîngrãditã a interesului propriu nu slujeºte în mod necesar ºi interesului
comun, iar puterea militarã nu este în mod necesar ºi justã. Poate cã susþin
o idee nepopularã, mai ales dupã uciderea unor oameni nevinovaþi în numele
unei credinþe religioase pervertite, dar este o idee adevãratã. Am afirmat-o
ºi înainte de 11 septembrie.
Statele Unite poartã o responsabilitate mondialã specialã datoritã poziþiei
lor dominante în lume. Fãrã cooperarea lor, nici un acord internaþional nu
este posibil. Totu[i, Statele Unite constituie astãzi ºi principalul obstacol în
calea cooperãrii internaþionale, cãci ele se pot opune ferm oricãrui aranjament care le-ar pune în pericol suveranitatea. Lista este lungã ºi include
Curtea Penalã Internaþionalã, Tratatul cu privire la utilizarea minelor
antipersonal, Protocolul de la Kyoto, multe dintre convenþiile Organizaþiei
Internaþionale a Muncii ºi numeroase alte convenþii cu caracter secret cum
sînt cele privind Legea Mãrii sau a diversitãþii biologice. În ceea ce-o
priveºte pe ultima, Statele Unite reprezintã una dintre cele nouã þãri care
nu au ratificat-o. Singurul domeniu în care Statele Unite sînt dispuse sã-ºi
subordoneze suveranitatea instituþiilor internaþionale este facilitarea comerþului internaþional. Înainte de 11 septembrie, administraþia Bush nu era
dispusã sã accepte nici mãcar normele OCDE privind monitorizarea tranzacþiilor internaþionale. Dupã 11 septembrie însã, ele nu mai sînt dispuse sã
punã sub semnul întrebãrii suveranitatea lor în ceea ce priveºte rãzboiul
declarat terorismului. Regulile ONU nici nu le obligã s-o facã, deoarece
SUA pot susþine cã acþioneazã în legitimã apãrare.
Iatã cum þelul hegemonic intrã în conflict direct cu ideea de societate
deschisã globalã. Viziunea hegemonicã este dispusã sã tolereze încãlcarea
suveranitãþii altor state ºi insistã asupra protejãrii suveranitãþii Statelor Unite
sub toate aspectele. Ea face din Statele Unite un partener de neclintit. Conceptul
de societate deschisã globalã cere Statelor Unite sã se supunã aceloraºi
reguli aplicate ºi celorlalþi. Mai mult, cere Statelor Unite sã-ºi exercite
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rolul conducãtor pentru a întãri instituþiile internaþionale, reglementãrile,
legile ºi normele. Atunci cînd suveranitatea statelor stã în calea impunerii
regulilor, legilor ºi normelor, ar fi de dorit sã se ofere stimulente ºi
motivaþii pentru o supunere voluntarã. Desigur cã nu ne putem aºtepta ca
Statele Unite sã reuºeascã singure, dar ele trebuie sã aib\ iniþiativa pentru
a obþine colaborarea altor þãri.
N-ar mai trebui sã menþionãm cã o asemenea viziune se opune în mod
radical politicii curente americane. Nu este aici o problemã de partide
politice. Administraþia Bush este mai consecventã viziunii sale hegemonice
decît a fost administraþia Clinton, dar politica este bipartizanã  ºi, în
ambele tabere, trebuie aflaþi cei care simpatizeazã cu ideea de societate
deschisã globalã.
Viziunea hegemonicã este consideratã practicã ºi realistã, în vreme ce
ideea de societate deschisã globalã este de presupus cã va fi tratatã în mod
expeditiv drept utopicã. Nu aº dori sã se întîmple aºa. Admit cã viziunea
hegemonicã este realistã în sensul cã reprezintã o cerinþã a momentului,
dar ca scop viitor ea este mai lipsitã de realism ºi mai contraproductivã
decît societatea deschisã globalã.
Nici o hegemonie nu poate fi menþinutã dacã cel ce dominã nu acordã
atenþia cuvenitã intereselor celorlalþi, deoarece, altfel, cei din urmã se vor
uni pentru a distruge hegemonia. Acesta este fundamentul teoriei echilibrului puterilor, teorie expusã de susþinãtorul realismului geopolitic, Henry
Kissinger. Situaþia de acum este cu mult mai favorabilã Statelor Unite decît
un echilibru al puterilor, deoarece ne bucurãm de supremaþie. Eºuînd în a
ne asuma responsabilitãþile, e probabil cã vom decãdea într-o situaþie mai
nefavorabilã, chiar la un sistem de echilibru al puterilor  o perspectivã nu
foarte atrãgãtoare. Desigur, aceasta nu se va petrece probabil foarte curînd,
întrucît hegemonia noastrã este foarte solidã. Ne putem chiar permite sã
acþionãm iresponsabil, deoarece vor trece decenii pînã cînd alte state vor fi
capabile sã alcãtuiascã o forþã de opoziþie.
ªi aici intrã în joc aºa-numitele pericole asimetrice. Dacã alte state nu
sînt suficient de puternice pentru a crea un echilibru, oamenii ar putea fi
cei care sã se revolte împotriva sistemului. Realismul geopolitic este
inadecvat în lupta cu ameninþãrile asimetrice deoarece el se bazeazã pe
relaþia dintre state, ºi nu pe ceea ce se petrece în interiorul lor.
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Sistemul se poate dovedi suficient de puternic pentru a înãbuºi asemenea
ameninþãri asimetrice, dar, reprimîndu-le, fãrã a înlãtura ºi cauza care le-a
produs, va duce, probabil, la modificarea trãsãturilor sistemului: el s-ar
baza mai curînd pe represiune decît pe cooperare. Acesta ar fi rezultatul
logic al viziunii hegemonice. Or, istoria ne aratã cã nici un regim represiv
nu a fost veºnic  deºi unele s-au menþinut o perioadã de timp îndelungatã.
Imperiile care ºi-au menþinut puterea au gãsit mijloacele de a satisface
necesitãþile ºi aspiraþiile oamenilor din interior  ºi amintesc de Imperiul
Roman, de cel Britanic sau de cel Otoman; imperiile bazate pe represiune
nu au durat mult timp  ºi pot fi folosite drept exemple în acest sens
Germania nazistã ºi Uniunea Sovieticã. Iatã de ce consider cã viziunea
hegemonicã este contraproductivã. Desigur cã Statele Unite nu ar putea sã
devinã o nouã Germanie nazistã ºi nici o Uniune Sovieticã, deoarece
sistemul nostru de guvernãmînt nu ar permite-o. Eu doar am arãtat aici
care sînt pericolele inerente viziunii hegemonice.
Din aceleaºi considerente, ideea unei societãþi deschise globale este
departe de a fi una utopicã. Societatea deschisã este fondatã pe recunoaºterea faptului cã acþionãm pe baza unei înþelegeri imperfecte. Perfecþiunea
este de neatins. Trebuie sã ne mulþumim cu o societate imperfectã, dispus\
totu[i s\ se îmbunãtãþeasc\. Principiile cãlãuzitoare ale unei societãþi
deschise sînt acceptarea imperfecþiunii ºi cãutarea constantã a îmbunãtãþirilor, precum ºi dorinþa de a se supune unei analize critice. Aceste principii
implicã faptul cã ceea ce este real poate sã nu fie ºi raþional  adicã
regimurile dominante pot fi viciate, ºi deci e necesarã reformarea lor , iar
ceea ce este raþional poate fi de neatins  adicã îmbunãtãþirile trebuie sã se
bazeze pe ceea ce existã ºi este posibil, nu pe ordinele emise de raþionalitatea abstractã.
Principiile societãþii deschise îºi gãsesc expresia în forma democraticã
de guvernare ºi în economia de piaþã. Încercarea de a aplica aceste principii
la scarã globalã ne conduce însã la o dificultate aparent de neînvins:
suveranitatea statelor.
Suveranitatea este un concept anacronic. Originea ei se aflã în Tratatul
din Westphalia, din anul 1648, încheiat dupã 30 de ani de rãzboi religios.
Atunci s-a luat hotãrîrea cã suveranul poate decide apartenenþa religioasã a
supu[ilor: cuius regio eius religio. Atunci cînd, în timpul Revoluþiei
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Franceze, poporul s-a revoltat împotriva conducãtorilor, puterea pe care a
preluat-o a fost puterea suveranului. Aºa s-a nãscut statul-naþiune modern,
în care suveranitatea aparþine poporului. Încã de pe atunci s-a manifestat ºi
tensiunea dintre statul-naþiune ºi principiile universale de libertate, egalitate, fraternitate.
Deºi pare anacronic, conceptul de suveranitate s-a menþinut la baza
relaþiilor internaþionale. El trebuie acceptat ca punct de pornire în crearea
unei societãþi deschise globale. Statele pot ceda însã o parte din suveranitatea lor prin tratate internaþionale. Statele membre ale Uniunii Europene
au mers destul de departe în cedarea suveranitãþii lor. Viitorul Uniunii
Europene ne va arãta ºi cît de departe se poate înainta pe acest drum.
O cale de consolidare a societãþilor deschise fãrã a afecta suveranitatea
statelor este aceea de a oferi stimulente pozitive acelor þãri care se supun de
bun\voie regulilor ºi normelor internaþionale. Este ºi ideea care strãbate propunerile practice pe care le-am supus atenþiei în aceastã carte. Dupã 11 septembrie, pare potrivit ca aceastã idee sã fie dusã cu un pas mai departe.
În cartea mea anterioarã, Societatea deschisã, am propus formarea unei
coaliþii a celor dornici sã urmãreascã obiectivul dublu de promovare a
societãþilor deschise în diverse þãri ºi de creare a fundamentului pentru o
societate deschisã globalã. Dupã 11 septembrie, ar trebui ca principiul ce
constituie un interes comun al societãþilor deschise, ºi anume consolidarea ºi dezvoltarea democraþiei, a economiei de piaþã ºi domnia legii în
alte þãri, sã fie general acceptat. Este nevoie totodatã sã fie stabilite anumite
norme de comportament, de la refuzul de a g\zdui teroriºti pînã la interdicþia de a produce arme de distrugere în masã. Nimic din toate acestea nu
se va întîmpla fãrã existenþa unor mecanisme de impunere ºi inspecþie
adecvate. Este o necesitate stringentã. Introducerea armelor biologice
constituie un drum ireversibil, la fel cum a fost ºi cazul lansãrii celei dintîi
bombe atomice.
Statele Unite trebuie sã preia conducerea. Ele pot acþiona fie în mod
unilateral, fie multilateral. Ar fi o utopie sã credem cã Statele Unite ar
putea sã atingã aceste þeluri unilateral, deºi se intenþioneazã în mod serios
acest lucru. Toþi sînt de acord cã Saddam Hussein s-a angajat în fabricarea
armelor biologice ºi cã regimul sãu reprezintã o primejdie realã pentru
omenire. Întrebarea este: ce-i de fãcut? Unii reprezentanþi ai administraþiei
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Bush susþin cã Statele Unite ar trebui sã atace Irakul. Dar, chiar ºi în cazul
în care campania militarã îndreptatã împotriva Irakului ar avea acelaºi
succes ca ºi cea din Afganistan, problema nu va fi rezolvatã. Este posibil
ca ºi alte þãri sã treacã la fabricarea unor arme biologice. În mod semnificativ, nimeni din administraþia Bush nu a susþinut public o abordare
multilateralã, deºi aceasta ar fi singura cu ºanse de succes.
Administraþia Bush refuzã sã ducã la bun sfîrºit negocierile pentru
actualizarea Convenþiei cu privire la armele toxice ºi biologice, din 1972,
întrucît considerã cã prevederile privind inspecþia sînt oarecum neadecvate,
iar alte aspecte sînt ineficiente. Ar trebui propus un tratat mai puternic.
Noul tratat multilateral ar putea impune tuturor statelor, fie cã-l semneazã
sau nu, cerinþe pentru o inspecþie riguroasã. Semnatarii tratatului ar putea
cãdea de acord sã adopte mãsurile necesare împotriva acelor þãri care
refuzã inspecþia. În acest caz, Saddam Hussein ar trebui sã se supunã sau,
în caz contrar, sã suporte consecinþele.
Ar fi de dorit ca un asemenea tratat sã fie încheiat sub egida ONU, dar,
dacã se dovedeºte cã este imposibil, atunci ar fi totu[i posibil ca statele
dispuse s\ formeze o coaliþie care s\ se dovedeasc\ suficient de puternicã
pentru a-ºi impune voinþa proprie. Desigur cã Statele Unite ºi ceilalþi
semnatari vor trebui sã se supunã la rîndul lor aceloraºi reguli pe care cautã
sã le impunã celorlalþi.
ªi problema armelor nucleare necesit\ o reformulare mai energicã.
Acordurile actuale sînt instabile. Existã un tratat de neproliferare a armelor nucleare, dar acesta nu constituie o soluþie pe termen lung, deoarece
menþine o situaþie de inegalitate. El a creat un club al deþinãtorilor de arme
nucleare care cautã sã-i þinã departe pe nedeþinãtori. Iniþial, membrii
clubului au promis sã-ºi autoimpunã constrîngeri, dar promisiunea nu a
fost îndeplinitã. În acelaºi timp, ei au eºuat în încercarea de a pune în
practic\ un mecanism de constrîngere. Acest fapt a reprezentat pentru
nedeþinãtorii de arsenale nucleare un stimulent de a intra în club, iar dacã
vor dori sã dezvolte producþia de arme nucleare, va fi doar o chestiune de
timp pîn\ cînd actualii membri vor consim]i. Au dovedit-o deja India ºi
Pakistanul. Cu cît numãrul membrilor va fi mai mare, cu atît va fi mai
uºoarã pãtrunderea în club.
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Dimpotrivã, în timpul Rãzboiului Rece, situaþia a fost mult mai stabilã.
Cele douã pãrþi stãteau faþã în faþã ºi fiecare avea capacitatea de a reacþiona
ºi a o distruge pe cealaltã, chiar dacã ar fi fost ea cea dintîi atacatã. Acest
fapt constituia un motiv de asigurare mutualã împotriva distrugerii, abreviatã
într-un mod sugestiv MAD*.
Ne confruntãm cu un pericol crescînd al unui rãzboi nuclear, [i totu[i
prea puþinã chibzuinþã este pusã în joc pentru a-l preveni. Deosebirea faþã
de perioada Rãzboiului Rece este evidentã, pe atunci minþile cele mai agere
fiind dedicate studierii subiectului. Este nevoie de o nouã abordare, radicalã, dar eu sînt prea novice în domeniu pentru a recomanda una. Trebuie
avute în vedere toate alternativele. S-ar putea face demersurile pentru
dezarmarea nuclearã totalã5, dar eu nu o consider o abordare potrivitã
deoarece ar oferi ºanse prea mari unui stat sã triºeze încãlcînd regulile.
Cred cã poate fi planificat un regim în care puterile nucleare ºi-ar reduce
drastic arsenalele, sub un control internaþional, ºi, concomitent, s-ar putea
instaura un mecanism mai puternic de constrîngere împotriva proliferãrii.
Aº putea fi acuzat cã pun prea mult preþ pe controalele internaþionale, dar
am credinþa cã ele ar putea funcþiona ceva mai bine dacã Statele Unite le-ar
sprijini cum se cuvine. Nu este, în nici un caz, o propunere concretã, ci
doar indicarea unei direcþii pe care ar trebui s-o explorãm. Problema este
cã ea ar constitui într-o prea mare mãsurã o rupere faþã de situaþia actualã
ºi este dificil de realizat o schimbare radicalã în vremuri normale. Totu[i,
ar însemna s\ for]ezi mîna destinului dac\ ai a[tepta ca vremurile s\ devin\
mai pu]in normale.
Administraþia Bush este decisã sã-ºi perpetueze superioritatea militarã prin
continuarea unilateralã a programului naþional de apãrare anti-rachetã (NMD)6.
Este o politicã acceptabilã, pe care eu o consider însã nerecomandabilã
*

În engl. Mutually Assured Destruction. Joc de cuvinte, în engl. mad însemnînd ºi
nebun (n.tr.).
5. Jonathan Schell, The Folly of Arms Control, Foreign Affairs, septembrie/octombrie
2000, pp. 26-40.
6. Darea de seamã Vision 2020 a Comandamentului Spaþial al Statelor Unite declarã
drept scop dominarea dimensiunii spaþiale a operaþiunilor militare pentru protejarea intereselor ºi investiþiilor SUA. Integrarea Forþelor Spaþiale în capacitãþile de
luptã în caz de rãzboi în întregul spectru al conflictului. Vezi www.spacecom.af.mil/
usspacecom/visbook.pdf.
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deoarece nu oferã apãrare faþã de ameninþãrile asimetrice. Nu ne vom putea
apãra împotriva terorismului fãrã o cooperare internaþionalã. Numai dacã
ºi alþii vor fi alãturi de noi, teroriºtii vor putea fi împiedicaþi sã acþioneze.
M-aº fi aºteptat ca 11 septembrie sã fi oferit o alternativã, dar administraþia
Bush pare ideologic preocupatã de o abordare unilateralã.
S-ar putea crede cã, întrucît mã pronunþ pentru cooperare internaþionalã,
m-aº opune folosirii forþei militare. M-am pronunþat pentru intervenþia
militarã din Bosnia ºi Kosovo ºi sînt bucuros de creºterea superioritãþii
militare americane. Din postulatul înþelegerii imperfecte rezultã cã toate
eforturile noastre de prevenire a crizelor s-ar consuma în van ºi cã, în cazul
adoptãrii unei poziþii rezervate, ar trebui sã fim mai bine pregãtiþi s\
cîºtig\m orice confruntare militarã, dacã ºi unde se va produce ea. Dar
alocarea eforturilor ºi resurselor pentru ajutorul internaþional este complet disproporþionatã în comparaþie cu preparativele noastre militare:
301 miliarde dolari cheltuieli pentru apãrare7 faþã de 10 miliarde dolari în
cadrul asistenþei oficiale pentru dezvoltare, în anul 2000.
Nici un regim nu poate supravieþui doar prin forþa sa militarã, iar lumea
cu siguranþã cã nu poate fi condusã prin superioritate militarã. Consider cã
superioritatea noastrã este îndeajuns de mare pentru a ne permite sã
meditãm ºi la altceva decît la sporirea ei în viitor. Dacã nu vom reuºi sã
controlãm proliferarea armelor de distrugere în masã, civilizaþia noastrã se
va afla într-un pericol real de a fi distrusã. Dacã securitatea noastrã va fi
ameninþatã de alte state, nu vom mai putea depune eforturi ca sã facem ceva
împotriva unui pericol mai mare, deoarece va trebui sã ne concentrãm
asupra pericolului imediat, iar ameninþãrile curente cu care ne confruntãm
sînt asimetrice. Nu ne vom putea proteja împotriva acestor ameninþãri
crescîndu-ne superioritatea militarã faþã de alte state.
Pentru a lupta împotriva terorismului sînt necesare colaborarea internaþionalã ºi o inspecþie corespunzãtoare. Pentru a justifica o astfel de
inspecþie, Statele Unite vor trebui sã renunþe la poziþia lor hegemonicã
unilateralã ºi sã devinã liderul efortului multilateral de ocrotire a lumii
împotriva încãlcãrii legii ºi a ordinii. Nu ne mai aflãm în situaþia Rãzboiului
7. Oficiul de coordonare ºi buget al Statelor Unite (OMB), Federal Resources in
Support of National Defense, anul fiscal 2000.
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Rece, cînd a fi o superputere era totuna cu a fi liderul lumii libere.
Administraþia Bush a ajuns la putere ferm decisã sã reconsolideze statutul
nostru de superputere dezvoltînd sistemul naþional de apãrare anti-rachetã
(NMD). Dar politica sa era bazatã pe o perspectivã inactualã asupra lumii.
Identitatea noastrã, adecvatã în timpul Rãzboiului Rece, nu mai este astãzi
validã. Va trebuie sã ne reconsolidãm ºi statutul nostru de lider al lumii
libere. Va trebui sã formãm o coaliþie a celor ce doresc sã menþinã legea ºi
ordinea în lume. Coaliþia ar trebui sã sprijine acordurile internaþionale ºi sã
fie preocupatã de îmbunãtãþirile interne din diferite þãri. Ea ar trebui sã
ofere stimulente acolo unde este posibil ºi nu ar trebui sã se fereascã s\
impun\ constrîngeri dacã va fi necesar.
Iniþiativa trebuie sã porneascã de la Statele Unite, [i aceasta necesitã o
schimbare profundã de atitudine, o adevãratã transformare din temelii. O
astfel de schimbare radicalã nu este posibilã în vremuri normale, dar
vremurile noastre nu sînt deloc normale. Sîntem deja conºtienþi de cît de
precarã este civilizaþia noastrã. A ne consacra energiile îmbunãtãþirii
poziþiei noastre relative în cadrul unui sistem social care se lasã purtat cãtre
dezastru nu are nici un sens. Statele Unite reprezintã singura þarã din lume
situatã pe o poziþie de pe care poate iniþia o schimbare a ordinii mondiale,
înlocuind consensul washingtonian cu o societate deschisã globalã. Pentru
aceasta, va trebui sã renun]ãm s\ mai urmãrim, nechibzui]i, propriul interes
obtuz ºi sã chibzuim, în schimb, la viitorul omenirii8.
Diferenþa dintre capitalismul global ºi societatea deschisã globalã nu
este atît de mare pe cît s-ar putea crede. Societatea deschisã globalã nu
reprezintã o alternativã disjunctã, ci mai curînd o schimbare de accent, un
echilibru mai bun între concurenþã ºi cooperare, o reafirmare a moralitãþii
în cadrul preocupãrilor noastre amorale. Am da dovadã de naivitate dacã
8. Pe cînd Gorbaciov era în fruntea Uniunii Sovietice, s-a arãtat sincer interesat de
supravieþuirea omenirii, gîndindu-se cã Statele Unite s-ar putea dovedi un partener
dispus sã i se alãture. Pentru liderul sovietic, dezastrul nuclear de la Cernobîl a fost
o experienþã traumaticã, el dovedindu-se cu adevãrat îngrijorat de faptul cã mica
birocraþie deþine controlul unui instrument atît de periculos cum este forþa nuclearã.
Gorbaciov a sponsorizat o Fundaþie Internaþionalã pentru Supravieþuire la care a
participat ºi Andrei Saharov. Gorbaciov a plãtit integral toate datoriile cãtre Organizaþia
Naþiunilor Unite ºi a venit în faþa Adunãrii Generale pentru a-ºi prezenta noua
viziune, dar apelul sãu a fost ignorat de Statele Unite.
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ne-am aºtepta la o schimbare a naturii umane, dar fiinþa omeneascã are
capacitatea de a depãºi urmãrirea propriului interes îngust. Într-adevãr, nu
putem trãi fãrã un oarecare sim] al moralitãþii. Doar fundamentalismul de
piaþã susþine cã binele social este cel mai bine deservit atunci cînd fiecãruia
îi este permis sã-ºi urmeze propriul interes fãrã a þine cont în vreun fel de
binele social  ambele fiind identice , acesta din urmã reprezentînd o
pervertire a naturii umane. Dup\ cum am mai afirmat, eu consider capitalismul global o formã denaturatã a societãþii deschise globale.
Perspectiva asupra societ\]ii deschise globale pe care am prezentat-o
aici nu constituie un program de acþiune asemãnãtor mãsurilor propuse în
capitolele anterioare. A acþiona însã în sensul acestor propuneri  mai ales
în ceea ce priveºte DST-urile  ar fi un bun început.
O Alianþã pentru o Societate Deschisã ar necesita mai mult\ chibzuire [i
numeroase preparative. Þelul de a consolida societãþile deschise va trebui
conciliat cu necesitãþile geopolitice. O schimbare bruscã de politici ar
putea avea un efect destabilizator. Vãd în Alianþa pentru o Societate
Deschisã nu atît un substitut pentru alianþele existente, cît o dimensiune
suplimentarã a politicii noastre. Ea ar trebui sã nãzuiascã spre reunirea
acelor guvernãri ºi elemente din societate care doresc sã o direcþioneze
cãtre democraþie ºi modernitate ºi ar trebui sã facã uz de instrumente
stimulative, ºi nu de sancþiuni. Lupta împotriva terorismului nu poate avea
succes decît dacã vom trasa ºi proiectul unei lumi mai bune. Statele Unite
trebuie sã conducã ºi lupta împotriva sãrãciei, a ignoranþei ºi represiunii,
cu aceeaºi hotãrîre, perseverenþã ºi consum de resurse ca ºi în cazul
rãzboiului declarat terorismului.
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Propun utilizarea unor emisiuni DST pentru a furniza asistenþã pentru
dezvoltare ºi bunuri publice la scarã globalã. Þãrile mai bogate (aºa cum sînt ele
definite de planul de tranzacþie) ar putea sã doneze cota lor de participare la
noile alocaþii. Þãrile mai slab dezvoltate ar putea sã-ºi completeze rezervele
monetare de care dispun cu DST-urile pe care le primesc. Astfel, þãrile mai slab
dezvoltate ar putea avea un dublu beneficiu: direct, datoritã creºterii rezervelor
lor monetare, ºi indirect, datoritã unei asistenþe internaþionale sporite.
Propunerea ar putea fi implementatã în douã etape. În prima etapã, Congresul
ar trebui sã aprobe emisiunea specialã de 21,4 miliarde DST (circa 27 miliarde
de dolari) autorizatã de FMI în 1997 ºi care aºteaptã ratificarea Congresului
SUA, cu clauza ca statele bogate sã-ºi doneze alocaþiile conform anumitor reguli.
Donarea DST-urilor ar trebui sã se facã doar pentru programe aprobate în
prealabil. Programele ar trebui sã includã fonduri încredinþate direct (trust funds)
pentru furnizarea de bunuri publice la scarã globalã, dar ºi fonduri condiþionate
atrase (matching funds) pentru parteneriate între sectoarele publice ºi/sau private.
În prima etapã, lista programelor eligibile ar urma sã cuprindã trei sau patru
domenii prioritare specifice, cum ar fi sãnãtatea, educaþia, informaþia (domeniul
digital) ºi reforma sistemelor judiciare. Programele de reducere a sãrãciei,
sponsorizate prin intermediul guvernelor, ar trebui sã fie excluse, acestea trebuind
lãsate în seama Instituþiilor Financiare Internaþionale (IFI).
Planul necesitã crearea unui comitet de specialiºti, alcãtuit din persoane
prestigioase, care sã funcþioneze sub egida FMI, dar independent de acesta.
Comitetul ar urma sã fie numit pe baza calificãrii profesionale recunoscute în
mod public, iar membrii sãi nu ar trebui sã primeascã nici un fel de instrucþiuni
din partea guvernelor care i-au numit. Comitetul ar trebui sã întocmeascã lista
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programelor eligibile pentru donaþia de DST-uri ºi sã recomande anumite prioritãþi,
fãrã sã aibã însã vreo autoritate în ceea ce priveºte modul în care sînt cheltuite
fondurile. Dreptul de a selecta programele de pe lista întocmitã de comitet ar
trebui sã-l aibã doar donatorii. Astfel, ar exista o interacþiune asemãnãtoare celei
specifice pieþei între donatori ºi programe, adicã între cerere ºi ofertã. Comitetul
ar urma sã vegheze asupra calitãþii programelor, iar donatorii ar fi cei responsabili
în faþa opiniei publice pentru calitatea selecþiei pentru care au optat.
O comisie separatã de auditare ar superviza ºi evalua programele.
Dacã planul va fi implementat cu succes în cazul primei emisiuni speciale
DST, cea de-a doua etapã a propunerii prevede emisiuni anuale de DST conforme
cu aceleaºi principii. Gama programelor eligibile va trebui extinsã. Vor putea fi
incluse ºi programele de reducere a sãrãciei sponsorizate prin intermediul guvernelor, dar numai pînã la o anumitã limitã, astfel încît sã rãmînã fonduri disponibile ºi pentru canalele neguvernamentale.
Propunerea privind DST-urile slujeºte concomitent mai multe obiective. Ea
îmbinã o schemã vizînd o asistenþã internaþionalã sporitã cu schema de creºtere
a rezervelor monetare în þãrile mai puþin dezvoltate.
Astfel, schema de donaþii ar avea drept urmãri:
1. Creºterea fondurilor dedicate asistenþei internaþionale. Chiar ºi atunci cînd
schema va fi complet implementatã, þintele stabilite de ONU pentru dezvoltare vor fi încã foarte îndepãrtate.
2. Asigurarea unei repartiz\ri mai echitabile a poverii ºi eliminarea problemei
pasagerului clandestin.
3. Înlãturarea unora dintre deficienþele datorate modului în care este administratã asistenþa internaþionalã astãzi, ºi anume:
a) Un comitet independent care ar veghea ca necesitãþile celor ce primesc
ajutor sã aibã întîietate faþã de interesele donatorilor.
b) Înlãturarea influenþei negative datorate amestecului interguvernamental,
guvernele care primesc ajutorul nemaiputînd acþiona ca gardieni
(gatekeepers).
c) Îmbunãtãþirea coordonãrii dintre donatori.
d) Cei ce primesc asistenþã ar nutri un mai pronunþat sentiment de proprietate
ºi implicare.
e) Va exista un mecanism de autoreglare ce va spori ºansele de succes,
eliminînd cazurile de eºec.
Independent de planul de donare, furnizarea unor rezerve monetare suplimentare ar putea aduce beneficii tangibile þãrilor mai slab dezvoltate, dar planul de
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donare ar spori în mod semnificativ avantajele DST-urilor ca instrument monetar.
Afirmaþia este susþinutã de urmãtoarele argumente:
 Comerþul internaþional a crescut cu o ratã aproape dublã faþã de PIB-ul
global. Þãrile trebuie sã menþinã un raport prudent între rezervele monetare
ºi importuri. Þãrile mai slab dezvoltate vor fi obligate sã pãstreze o parte
din veniturile lor rezultate din exporturi sub formã de rezerve, iar alocarea
de DST-urile ar facilita aceastã sarcinã. În paralel, alocaþiile de DST-uri
le-ar reduce costurile împrumuturilor. Þãrile mai bogate nu au nevoie de
DST-uri întrucît ele deþin rezerve importante ºi/sau au acces la pieþele
financiare internaþionale. Prin donarea DST-urilor, þãrile bogate le-ar
conferi acestora o utilizare foarte bunã.
 Nevoile þãrilor sãrace s-au acutizat dupã 1977, aceasta deoarece pieþele
emergente s-au confruntat cu o mai mare scurgere de capital decît pînã atunci.
 Emisiunile noi de DST-uri sporesc lichiditãþile globale ºi ar putea fi
considerate inflaþioniste; totu[i, presiunile inflaþioniste au sc\zut, fiind
posibilã chiar o deflaþie globalã. Cum rata nominalã a dobînzii nu poate
coborî sub zero, instrumentele monetare tradiþionale îºi pierd parþial
eficienþa într-un mediu deflaþionist (de exemplu, Japonia). Ca instrument
contra-ciclic, DST-urile ar putea deveni utile în special dacã þãrile bogate
vor fi obligate sã-ºi cheltuiascã alocaþiile prin donaþii.
La întrebarea cum ar trebui incluse donaþiile DST în bugetele naþionale, nu
pot oferi un rãspuns lipsit de echivoc. Ambele variante pot fi avute în vedere.
În principiu, alocarea de DST-uri este un item contabil, în vreme ce donarea
DST-urilor reprezintã o cheltuialã realã. Ar fi motivul pentru care ea trebuie
inclusã în bugete. Dar alocarea de DST-uri duce la creºterea rezervelor monetare  în cazul Statelor Unite, a Exchange Stabilization Fund. Atunci cînd iese ºi
este cheltuitã o cantitate echivalentã, rezervele monetare rãmîn neafectate, exceptînd obligaþiile în ceea ce priveºte dobînda vizavi de FMI. În mod normal, bãncile
centrale sau Trezoreria în cazul Statelor Unite nu cautã alte fonduri repartizate
pentru a-ºi acoperi modificãrile rezervelor lor valutare, inclusiv pierderile sau
cîºtigurile datorate dobînzilor. Este motivul pentru care donaþiile ar trebui sã
rãmînã în afara bugetului. Dacã DST-urile sînt tratate ca niºte instrumente
contra-ciclice, atunci poate fi consideratã o alternativã includerea DST-urilor în
buget în momentul emiterii lor, ºi nu atunci cînd sînt retrase.
În concluzie, fiecare þarã va trebui sã ia o decizie proprie privind cea mai bunã
modalitate de tratare bugetarã a DST-urilor. Cei care, din acest motiv, ridicã obiecþii
faþã de propunerea privind DST-urile ar trebui sã vinã cu o idee mai bunã.
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Finanþarea furnizãrii bunurilor
publice la scarã globalã
O propunere de reformare ºi dezvoltare
a asistenþei internaþionale pentru dezvoltare
Cuvîntare la Conferinþa ONU privind Finanþarea
Dezvoltãrii, Monterrey, Mexic, 18 martie 2002
Una dintre temele majore ale conferinþei se referã la parteneriatele dintre
sectoarele publice ºi/sau private. Tema este importantã deoarece, în lipsa unor
asemenea parteneriate, nu se poate înainta pe calea eradicãrii sãrãciei. Sectorul
privat este mai apt sã producã bogãþia decît guvernele. Dar sectorul privat nu se
aflã în situaþia sã-ºi asume ºi furnizarea bunurilor publice. Desigur cã un rol
oarecare îl poate avea filantropia. Furnizarea bunurilor publice ar deveni mai
eficientã dacã guvernele ºi instituþiile internaþionale ar colabora cu ONG-urile ºi
persoanele filantropice din domeniile public ºi privat.
Am înfiinþat, de exemplu, o organizaþie care sã ofere credite pentru construcþia
de locuinþe, National Urban Reconstruction and Housing Agency (NURCHA),
sprijinitã de guvernul Africii de Sud ºi mulþi alþi donatori din strãinãtate. Ea are
responsabilitatea de a construi peste 100.000 de unitãþi locative în Africa de Sud,
fãrã sã producã pierderi.
Dar sarcina de a crea condiþiile iniþiale favorabile investiþiilor private aparþine
în special sectorului public, adicã guvernelor din þãrile mai slab dezvoltate ºi
Instituþiilor Financiare Internaþionale (IFI). Ajutorul oficial pentru dezvoltare
joacã un rol important, întrucît multe dintre þãrile cele mai sãrace pur ºi simplu
nu au capacitatea sau nu dispun de resursele necesare creãrii acestor condiþii
iniþiale pe cont propriu.
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Este recunoscut faptul cã mare parte din sãrãcia ºi mizeria cu care se confruntã
astãzi omenirea se datoreazã proastei administrãri, regimurilor represive, corupte
sau pur ºi simplu incompetente, statelor care se îndreaptã cãtre faliment sau celor
care slujesc unor interese private. Dupã 11 septembrie a trebuit sã devenim mai
preocupaþi de tipul regimurilor care guverneazã în lume. Din pãcate, posibilitatea
noastrã de a îmbunãtãþi calitatea guvernãrii din exterior este circumscrisã strict
principiului suveranitãþii. Iar þara care îºi pãstreazã suveranitatea cu cea mai
mare gelozie sînt Statele Unite.
Avem un caz cutremurãtor în care regimul la putere refuzã sã recunoascã
voinþa poporului. Mã refer la Zimbabwe. În mod evident, Mugabe a fraudat
alegerile printr-o strategie simplã de creºtere a numãrului de voturi din zonele
rurale, împiedicîndu-i în acelaºi timp pe cei din zonele urbane sã-ºi exercite
dreptul de vot. A putut sã procedeze astfel neþinînd seama de regulile prin care
procesul ar fi putut fi corect monitorizat. De exemplu, transportul urnelor cu
buletinele de vot de la punctele de votare la centru s-a realizat cu ajutorul
armatei, fãrã ca urnele sã fie sigilate în prezenþa observatorilor, fapt ce a permis
substituirea lor.
Ceea ce constituie elementul cel mai periculos în cazul alegerilor din Zimbabwe
este cã unele state vecine au recunoscut alegerile ca fiind legitime. În acest mod,
s-au acceptat standarde noi, favorizînd fraudele în alegeri, prin intermediul
cãrora regimurile falimentare se pot menþine la putere. Chiar ºi Slobodan MiloseviD
ar fi putut sã cîºtige alegerile din Iugoslavia dacã ar fi avut curajul sã recurgã la
o fraudã atît de strigãtoare la cer.
Cum ar trebui sã procedeze comunitatea internaþionalã în cazul Zimbabwe?
Am discutat aceastã problemã cu preºedintele Mbeki la finele lunii ianuarie.
Mi-a spus cã ar fi mai bine s\ se þin\ deoparte comunitatea internaþionalã
deoarece o intervenþie ar fi contraproductivã, dat fiind trecutul colonial. Sã-i
lãsãm pe vecini sã recurgã la acþiuni de influenþare cu caracter amical ºi totul se
va sfîrºi cu bine, a insistat el.
I-am rãspuns cã îºi asumã o mare responsabilitate adoptînd o asemenea poziþie
ºi a recunoscut-o. Sper sã fie la înãlþimea acestei responsabilitãþi mîine, cînd
Commonwealth-ul va lua o decizie cu privire la Zimbabwe. Cred cã situaþia din
Zimbabwe ar trebui sã fie discutatã la aceastã conferinþã a ºefilor de state. Africa
ocupã un loc important pe agendã. Avem în faþa noastrã un plan ambiþios ºi plin
de bune intenþii pentru a consolida dezvoltarea economicã în Africa printr-un
parteneriat dintre sectoarele privat ºi public, aºa-numitul plan NEPAD. Un plan
care are meritul de a fi fost iniþiat ºi dezvoltat chiar de cãtre africani. Or, alegerile din Zimbabwe pune la îndoialã abilitatea statelor africane de a crea ele însele
condiþiile iniþiale favorabile investiþiilor private.
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Evenimentele din Zimbabwe au avut deja un efect nefast asupra fluxurilor de
capital privat din întreaga regiune. Dupã alegeri situaþia pare sã se fi deteriorat.
Zimbabwe este deja o zonã de dezastru, iar la orizont se întrezãreºte deja
posibilitatea ca foametea sã-ºi facã apariþia.
Punctele ce au rãmas în discuþie cu privire la finanþarea dezvoltãrii nu sînt
numeroase. Guvernãrile bune trebuie lãsate sã lucreze, fãrã ca ele sã fie confruntate cu situaþii ca aceea din Zimbabwe. Prin mãsuri punitive am realiza foarte
puþin. Orice sancþiune îndreptatã împotriva populaþiei ar fi în mod evident
neadecvatã, ºi deci neproductivã, oferind regimului motive pentru a-[i justifica
propriile erori. Aºa-numitele sancþiuni inteligente (smart sanctions) îndreptate
împotriva membrilor regimului înºiºi par mai logice, dar e de presupus cã ele
singure vor fi inadecvate. Vor trebui însoþite de acþiuni cu caracter pozitiv,
direcþionate cãtre acele þãri care au guverne alese în mod democratic ºi urmeazã
politici macroeconomice sãnãtoase. Existã asemenea þãri în Africa: Mozambic,
Mali, Senegal sau Ghana  pentru a nu menþiona decît cîteva. Pentru aceste þãri,
ajutorul internaþional trebuie sã fie suficient în direcþia concesionãrilor comerciale, a garantãrii creditelor ºi asistenþei oficiale pentru dezvoltare, astfel încît
ele sã poatã atrage capital în pofida a ceea ce se petrece în Zimbabwe.
Astfel, ele ar putea reprezenta un exemplu pozitiv care ar stimula ºi alte þãri.
În cazul Zimbabwe, este nevoie de asistenþã umanitarã, dar aceasta nu trebuie
furnizatã prin canale guvernamentale. Asistenþa oficialã pentru dezvoltare are o
proastã reputaþie, în special în Statele Unite. S-a demonstrat cã s-au cheltuit
multe miliarde în Africa, iar rezultatele sînt foarte slabe. În oarecare mãsurã,
aceastã criticã nu este corectã, deoarece este mult mai uºor sã distrugi decît sã
construieºti, iar  în ultimii ani  Africa a fost literalmente sfîºiatã de conflicte
armate. Rãul adus de Mugabe în Zimbabwe în ultimii cîþiva ani a anulat progresul
ultimelor decenii. Zimbabwe nu este un caz singular, sã ne gîndim la Congo sau
Sierra Leone.
Astãzi este un fapt unanim recunoscut cã nu e suficient sã creºti nivelul
asistenþei oficiale pentru dezvoltare. Trebuie îmbunãtãþit ºi modul de acordare a
acestei asistenþe. Din greºeli am învãþat cã asistenþa ar trebui sã fie selectivã ºi
cã ea trebuie sã-i sprijine pe cei care se îndreaptã într-o direcþie bunã. Preºedintele
Bush a îmbrãþiºat acest principiu în ceea ce priveºte dezvoltarea. În ceea ce mã
priveºte, sprijin acest mod de abordare, inclusiv înfiinþarea unui nou fond,
denumit Millenium Challenge Account* .
În particular, sprijin folosirea criteriilor politice ºi economice atunci cînd se
ia o decizie privind modul cum trebuie tratatã o þarã sau alta. Este ºi calea pe
*

Contul pentru provocarea Millenium-ului (n.tr.).
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care a urmat-o reþeaua mea de fundaþii. Dar mã gîndesc cu neliniºte cã, dacã
Statele Unite vor acþiona unilateral, s-ar putea sã revenim la practica Rãzboiului
Rece, acordînd ajutoare pe considerente de ordin geopolitic, acesta fiind ºi
principalul motiv pentru care ajutorul extern a dobîndit o faimã atît de proastã.
Îmi este teamã totodatã cã sacul de bani este prea mic pentru a face o
deosebire. Preºedintele Bush a promis 5 miliarde de dolari pentru urmãtorii trei
ani bugetari, promisiune consideratã drept cea mai mare creºtere pentru o
perioadã de trei ani cunoscutã în istorie. Promisiunea pare frumos ambalatã, dar
nu ºtim ce se aflã sub ambalaj. Cele 5 milioane au fost repartizate pe o perioadã
de trei ani: pentru anul fiscal 2004 nu este însã nimic prevãzut. Dimpotrivã,
preºedintele Bush a solicitat o creºtere a cheltuielilor pentru apãrare în urmãtorul
an fiscal de 48 miliarde de dolari. Ceea ce-mi aminteºte de reþeta sovieticã a
pateului din ficat de gîscã: la fiecare ficat de gîscã se pune ºi cîte un cal.
Douã elemente vitale lipsesc din planul Bush: o finanþare corespunzãtoare ºi
cooperarea internaþionalã. Am înaintat o propunere care ar fi putut furniza cele
douã elemente absente. Ea necesita o emisiune specialã de DST-uri, emisiune
autorizatã deja de cãtre FMI ºi ratificatã cu un procent de 72% din totalul
voturilor. Am propus ca statele bogate sã doneze partea lor de alocaþii în scop de
asistenþã pentru dezvoltare. Contribuþia Statelor Unite ar fi de 3,5 miliarde de
dolari, iar totalul contribuþiilor s-ar ridica la 18 miliarde de dolari.
N-am sã vã rãpesc timpul cu detalii pentru cã le puteþi afla din cartea mea,
recent publicatã, despre globalizare, în care este discutatã pe larg propunerea
privind DST-urile. Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Paul ONeill, a respins
propunerea afirmînd cã este complicatã ºi lipsitã de transparenþã. Daþi-mi voie sã
fac o sugestie simplã ºi transparentã.
Devansaþi pur ºi simplu momentul înfiinþãrii Millenium Challenge Account în
anul fiscal urmãtor ºi cereþi ca ºi ceilalþi donatori sã aibã o contribuþie proporþionalã. S-ar crea astfel o rezervã, sã spunem de 8 miliarde de dolari pentru anul
care vine. Apoi puneþi-i pe donatori sã stea împreunã ca sã desemneze þãrile care
meritã sprijin ºi sã-ºi împartã diversele sarcini între ei. Nu este ceva foarte diferit
faþã de ceea ce a propus preºedintele Bush, dar ne-ar permite sã plecãm la drum
astãzi, ºi nu într-un viitor oarecare.
Dacã mecanismul funcþioneazã, el poate fi amplificat în anii urmãtori, astfel
încît sã fim mai aproape de scopurile Millenium-ului. Între timp, voi continua sã
fac presiuni asupra Congresului Statelor Unite pentru ratificarea schemei de
donare a DST-urilor, deoarece ea are aceeaºi þintã ca ºi iniþiativa preºedintelui,
urmînd sã punã la dispoziþie imediat o sumã de 18 miliarde de dolari, dintre care
3,5 miliarde de dolari proveniþi din Statele Unite.
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Conferinþa de la London Business
School, 27 iunie 2002*
George Soros: Vã mulþumesc. Cred cã aº putea fi considerat un fan al Laurei
Tyson, deoarece atunci cînd m-a invitat la Berkeley m-am dus, iar cînd m-a invitat
la London Business School, am venit. ªi mã simt foarte fericit cã mã aflu aici,
sînt foarte impresionat, ca sã nu spun intimidat, de o audienþã atît de numeroasã.
Cînd am acceptat sã particip, nu ºtiam despre ce am sã vorbesc, dar, avînd în
vedere cele petrecute, s-ar fi cuvenit sã-mi revizuiesc opiniile cu privire la criza
capitalismului global. În anul 1988, am scris o carte cu acest titlu  cartea avea
sã fie publicatã în 1999  ºi, la vremea aceea, spuneam cã presimt cã sistemul se
afl\ în pragul dezintegrãrii, adicã nu-i va trebui mult timp ca sã înceapã sã
pocneascã pe la încheieturi. Dar, din momentul publicãrii cãrþii, criza a trecut ºi
aº putea spune cã m-am acoperit de ridicol. Privind retrospectiv, am comis o
greºealã criticã  o eroare analiticã , în ansamblu însã, analiza era aproape
exactã ºi ea ar putea fi aplicatã chiar ºi în condiþiile de astãzi. ªi aceasta deoarece
eu cred cã ne aflãm din nou într-o situaþie foarte dificilã, cînd bursele coboarã,
iar neajunsurile aranjamentelor anterioare încep sã iasã la suprafaþã. Piaþa cade,
dolarul este în declin ºi puteþi vedea cu toþii cum excesele perioadei de boom
economic încep astãzi sã se rãzbune.
Aº dori sã-mi concentrez însã atenþia asupra deficienþelor sistemului financiar
global. N-aº vrea sã repet greºeala pe care am comis-o în 98 cînd, deºi credeam
cã ne aflãm într-un moment de crizã  de fapt, sistemul financiar internaþional
pocnea din încheieturi , mã gîndeam la ce se întîmpla în Brazilia, fãrã sã
menþionez ºi cazul Argentinei.
Nu vreau sã afirm cã lucrurile ar sta aidoma ºi astãzi. De fapt, atunci cînd te
afli în crizã, de obicei trebuie sã întreprinzi ceva ca sã previi prãbuºirea sistemului,
iar eroarea analiticã pe care am comis-o în 98 constã în faptul cã nu mi-am dat
*

Mulþumim Soros Fund Management pentru bunãvoinþa de a ne fi pus la dispoziþie
transcrierea Conferinþei (n.ed.).
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seama cã, atunci cînd centrul ajunge în primejdie  ºi existã o perspectivã serioasã
de calamitate financiarã ºi economicã pentru centrul sistemului, adicã pentru piaþa
financiarã globalã , atunci vor fi luate unele mãsuri pentru a preveni prãbuºirea,
ºi acestea vor avea urmãri. Amintiþi-vã cã, atunci cînd Rusia a intrat în colaps ºi
Long Term Management se afla pe marginea prãpastiei, Federal Reserve a adunat
mai mulþi oameni în aceeaºi camerã, la New York, ca sã se asigure cã fondul Long
Term Capital Management nu se va prãbuºi. Atunci, Federal Reserve a acþionat
foarte agresiv, reducînd ratele dobînzilor, astfel încît pieþele ºi-au revenit, iar
astãzi, o datã cu explozia internetului ºi a telecomunicaþiilor, situaþia pare sã se
fi îndreptat. Cred deci cã, atunci cînd ne ameninþã o prãbuºire, aceasta poate fi
evitatã cu uºurinþã, ºi mai cred cã ºtim astãzi suficient despre ce trebuie fãcut. Iar
dacã o voi reaminti, este pentru cã eu cred cã criza globalã izbucnitã în 97 a fost
pentru noi o surprizã ºi efectiv ne-a luat pe nepregãtite. Nãdãjduiesc cã am
înþeles unde am greºit atunci ºi unde greºim noi astãzi. Ceea ce mã îngrijoreazã
este cã nu observ o mare dorinþã din partea autoritãþilor de a face mai mult pentru
sistem ºi cã trãim cu credinþa, în special în Statele Unite, cã pieþele financiare se
pot corecta de la sine ºi cã e mai bine sã le laºi în voia lor decît sã te amesteci.
Din acest punct de vedere, astãzi nu mai existã aceeaºi voinþã de asumare a unui
rol intervenþionist activ, aºa cum a fost în timpul crizelor din anii 97 ºi 99.
Ceea ce se întîmplã astãzi este, în mare mãsurã, o urmare, o consecinþã
naturalã a perioadei de boom din perioada 1999-2000, adicã a exploziei datorate
internetului ºi telecomunicaþiilor. Dar cred cã declinul pieþelor depãºeºte ceea ce
ar fi trebuit sã însemne consecinþa naturalã a exuberanþei anterioare, ºi ar fi douã
elemente de discutat aici. Primul þine de ciclul normal boom/depresiune, pe al
doilea l-aº numi o contracþie a pieþei de tip Bush, adicã pierderea încrederii în
buna administrare a economiei globale. Voi încerca sã analizez pe rînd cele douã
elemente, recurgînd în acest scop la o metodã utilizatã pentru a prinde leii în
deºert: cerni nisipul printr-un ciur ºi ceea ce rãmîne deasupra este un leu. Mai
întîi, aº vrea sã vedem ce înseamnã un ciclu normal boom/depresiune, apoi ce
reprezintã acel factor suplimentar dat de pierderea încrederii în capacitatea
managerialã a administraþiei Bush  adicã ce s-a pierdut.
Voi reveni acum la propria-mi teorie a reflexivitãþii, cu care poate cã sînteþi
sau nu familiarizaþi, teorie într-atît de repudiatã de cãtre economiºti încît cred cã
este potrivit sã vorbesc despre ea doar într-o ºcoalã de afaceri. Ea a fost criticatã
de economiºti, în special de revista The Economist, considerîndu-se cã e banalã
ºi cã nu aduce nimic fundamental nou, dar, în orice caz, cã e banalã. Motivul
pentru care cred cã teoria nu a fost pe placul economiºtilor este acela cã ea aratã
cã pieþele ºi dezvoltãrile macroeconomice sînt în mod fundamental imprevizibile,
ceea ce, întrucît economia ca ºtiinþã cautã sã ofere predicþii ºi explicaþii, pãrea o
înjosire a profesiei.
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ªi iatã cheia ciclului boom/depresiune care este caracteristic ºi pieþelor
financiare  deºi nu este un fenomen pur financiar ºi nu se manifestã doar pe
pieþele financiare  deoarece aceste pieþe au modalitatea lor de a influenþa principiile
fundamentale pe care se presupune cã le reflectã. Aveþi deci o legãturã bilateralã,
care nu este o simplã reflectare a principiilor fundamentale, deoarece pieþele
financiare constituie un factor activ de influenþare a condiþiei macroeconomice,
astfel încît interacþiunea aceasta bilateralã nu are tendinþa sã se îndrepte cãtre un
echilibru. Dimpotrivã, veþi observa un dezechilibru de piaþã care va influenþa
principiile fundamentale ºi, în anumite condiþii, puteþi avea un proces de autoconsolidare (self-reinforcing) despre care vã puteþi forma anumite aºteptãri
optimiste, aºteptãri care  sã presupunem  permit companiilor sã realizeze ceea
ce în mod normal nu ar realiza. Realizãrile confirmã aºteptãrile optimiste ºi totul
începe sã se amplifice pînã ce fenomenul devine nesustenabil ºi autodistructiv.
Aceasta înseamnã cã pieþele financiare sînt instabile în mod inerent, deoarece
nu þin seama de ceva ce poate fi cunoscut, ci de ceva contingent cu modul cum
pieþele financiare þin seama de el. Adicã legãtura bilateralã face ca procesul sã fie
în mod inerent impredictibil ºi potenþial instabil, ceea ce înseamnã cã pentru a
preveni prãbuºirea pieþelor e nevoie de intervenþia autoritãþilor financiare al cãror
obiectiv este menþinerea stabilitãþii financiare ºi, desigur, pentru aceasta existã
bãncile centrale, diversele instituþii cu rol de reglementare etc.
Avem astãzi o economie globalã, dar dezvoltarea instituþionalã nu a þinut
pasul cu globalizarea pieþelor financiare. În þãrile dezvoltate dispunem de instituþii
financiare foarte bune, dar nu dispunem ºi de instituþiile internaþionale care sã
poatã menþine stabilitatea la nivel mondial. De fapt, economia globalã este
direcþionatã de cãtre autoritãþile financiare situate la centru, iar cea dintîi grijã a
acestor instituþii este economia centrului, astfel cã þãrilor aflate la periferie le
lipseºte acel sprijin pe care îl posedã þãrile situate la centru. În cadrul sistemului
financiar internaþional nu existã un împrumutãtor de ultimã instanþã.
Din acest punct de vedere, FMI este un surogat care nu ar putea îndeplini o
asemenea funcþie, ºi aceasta datoritã creºterii pieþelor financiare globale. Piaþa
este mult mai mare în comparaþie cu resursele de care dispune FMI. De obicei,
FMI poate sã vinã în ajutorul unor þãri ajunse în dificultate, dar acest mod de
acþiune a eºuat cu prilejul crizei din anul 97. O asemenea acþiune de salvare nu
este întotdeauna ºi foarte fericitã: de exemplu, atunci cînd, în cele din urmã,
Mexicul a fost salvat, contribuabilii mexicani au fost cei care au trebuit sã
plãteascã pentru aceasta. Ca urmare a crizei, ideea unor asemenea modalitãþi de
salvare a fost abandonatã, producîndu-se o schimbare cu 180 de grade a politicii
FMI  în loc de a salva economia de la înec, acum se încearcã scufundarea ei ºi
împãrþirea poverii cu sectorul privat.
Sectorul privat nu este însã o instituþie de binefacere, iar dacã e necesar ca el
sã împartã povara salvãrii, trebuie sã fie ºi plãtit pentru aceasta. Rezultatul
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schimbãrii politicii este cã, pentru þãrile situate la periferie, capitalul a devenit astãzi
foarte costisitor, el nemaifiind disponibil în condiþii acceptabile ºi avantajoase.
S-a ivit astfel un dezechilibru inerent între þãrile situate la centru ºi cele de la
periferie, acestea din urmã fiind dezavantajate, fapt reflectat în fluxul insuficient de
capital ce se îndreaptã astãzi cãtre þãrile aflate la periferie. Capitalul se poate deplasa
liber oriunde, astfel încît economisirile mondiale sînt dirijate în general cãtre centru,
mecanismul de redirecþionare a lor cãtre periferie nemaifuncþionînd la aceastã orã.
Ideea cã existã un dezechilibru în sistem nu este recunoscutã, deoarece nu e
uºor sã recunoºti aºa ceva. Existã o teorie, pe care o numesc fundamentalism de
piaþã, conform cãreia pieþele se îndreaptã cãtre echilibru  dacã le laºi în voia lor,
pieþele ºi-ar corecta erorile , dar aceastã teorie este falsã. A susþine cã pieþele
au întotdeauna dreptate este fals. Adevãrul e cã pieþele pot comite ºi ele erori ºi
cã e necesarã intervenþia bãncilor centrale ºi a celorlalte instituþii financiare, dar
ºi intervenþia instituþiilor poate fi adesea eronatã, astfel încît atît pieþele, cît ºi
instituþiile pot eºua uneori.
ªi acum, dupã ce am discutat despre boom, permiteþi-mi sã revin la acel
suport teoretic despre ce este normal în actualul declin al preþurilor la bursã.
Desigur cã, dupã ce boom-ul ia sfîrºit, excesele devin evidente, astfel încît multe
dintre cele ce ni se întîmplã astãzi  cazurile de tip Enron ºi WorldCom 
reprezintã, de fapt, o consecinþã a boom-ului precedent. Ceea ce, sã spunem, nu
reprezintã o consecinþã a boom-ului precedent este declinul dolarului, deoarece,
dacã lucrurile s-ar fi derulat conform planului, dolarul ar fi trebuit sã devinã mai
puternic, întrucît administraþia americanã, Federal Reserve, a încercat sã stimuleze economia prin mijloace monetare, iar dupã 11 septembrie am revenit la o
stimulare de tip keynesist  iar atunci cînd cred cã politica monetarã are o
capacitate limitatã, sînt, de fapt, mai curînd un keynesist dovedit , ºi consider
cã ambele cãi ar trebui sã aducã dupã ele o redresare puternicã, iar redresarea
puternicã trebuie sã ducã la un dolar puternic.
Situaþia este foarte asemãnãtoare celei din primii ani ai administraþiei Reagan,
cînd vorbeam despre cercul imperial al lui Reagan  deficit bugetar, cheltuieli
mari pentru apãrare, imaginea de mare putere a Statelor Unite ºi dolar forte cu
rate ale dobînzii care sã atragã economisiri din întreaga lume, capabile sã
compenseze deficitul bugetar. Pe aceste baze, dolarul ar trebui sã fie puternic, iar
economia Statelor Unite ar trebui sã constituie un liant pentru restul lumii,
deoarece deficitul nostru de cont curent este de cinci procente din Produsul
Naþional Brut, adicã o valoare foarte mare, pe baza cãreia putem, de fapt, sã
cumpãrãm produse ºi sã importãm din întreaga lume.
Astfel, vã mãrturisesc sincer cã declinul actual al dolarului a fost pentru mine
o surprizã la care nu mã aºteptam, dar de care trebuie sã þin cont, ºi trebuie s-o
pun pe seama pierderii încrederii în modul cum Statele Unite îºi administreazã
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afacerile. Este vorba despre o politicã unilateralã, despre  sã-i spunem  o
urmãrire a propriului interes naþional, fãrã înãlþarea la acele responsabilitãþi ce
decurg din poziþia de putere financiarã dominantã în lume, despre ignorarea
sistemului mondial ºi a necesitãþilor celorlalþi. Chestiunea a devenit evidentã în
America Latinã, unde, mai întîi, a fost colapsul din Argentina  ºi autoritãþile
internaþionale au adus un argument perfect rezonabil ca sã se spele pe mîini,
justificînd cã argentinienii ar fi menþinut un curs de schimb prea ridicat, cã a fost
un curs de schimb fix, iar apoi, cînd situaþia s-a deteriorat, au recurs la o
mulþime de acþiuni stupide care ar fi trebuit de fapt corectate ºi care sînt foarte
greu de corectat astãzi. Astfel, Argentina, unul dintre cele mai bune rezultate ale
consensului washingtonian, se vede ajunsã astãzi într-o stare de dezastru nemaiîntîlnitã pentru cã, de fapt, avem o þarã lipsitã de sistem bancar. Este mult mai
rãu decît cele întîmplate în Statele Unite în anii 30, deoarece atunci a durat doar
cîteva zile, pe cînd, acum, cîteva sãptãmîni.
În cazul Braziliei însã, nu mai existã nici o scuzã, deoarece Brazilia a dus o
politicã corectã, a fost foarte bine administratã, ºi totuºi costurile împrumuturilor
contractate au fost catapultate la un nivel de nesusþinut: ca din senin, rata
dobînzilor a ajuns la 18% în dolari. Nici o þarã nu ºi-ar putea refinanþa datoriile
la o asemenea ratã a dobînzilor. Dacã nu se va întreprinde nimic pentru a
îndrepta situaþia, aceasta înseamnã, de fapt, falimentul sistemului, ºi iatã unde
s-a ºi ajuns: avem crizã în America Latinã ºi un declin al dolarului, ceea ce
înseamnã cã liantul economiei globale s-a cam terminat.
Ce ar fi de întreprins pentru a opri situaþia sã se deterioreze? Mai întîi, în
cazul Braziliei, ar fi relativ uºor ca bãncile centrale care au acordat împrumuturi,
Federal Reserve, BCE, Banca Angliei ºi Banca Japoniei sã-ºi deschidã fereastra
de scontare ºi sã-i refinanþeze pe deþinãtorii datoriilor acumulate de Brazilia,
reducîndu-le cu foarfecele riscul. Aceasta ar putea duce la o diminuare puternicã
a costurilor pentru împrumuturile braziliene ºi ar elimina, de fapt, criza ce o
ameninþã de la o zi la alta. O asemenea mãsurã nu s-a mai luat pînã în prezent ºi
nici nu cred cã este luatã în considerare în mod curent, dar e clar cã aºa ceva
trebuie sã facem pentru conservarea sistemului.
În general, declinul dolarului, adicã pierderea încrederii în Statele Unite, va
conduce probabil la o scãdere a cheltuielilor pentru consum ºi în scop de afaceri,
astfel încît Statele Unite nu vor mai avea un deficit de cont curent de cinci
procente, ci deficitul se va diminua. De fapt, aceasta va duce la o dezvoltare
sãnãtoasã deoarece, pe termen lung, un asemenea deficit nu ar fi fost sustenabil.
Dar, concomitent, e necesar ca liantul sã fie înlocuit, iar creºterea economicã
internã sã fie stimulatã în toate þãrile.
Ortodoxia economicã impusã astãzi de cãtre FMI ºi cerinþele pieþelor financiare obligã þãrile sã stimuleze dezvoltarea propriilor economii. În cazul unor
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rate scãzute ale dobînzilor sau al unor deficite bugetare reduse, capitalul va
migra în afarã ºi, în loc sã stimuleze economia, efectul va fi contrar. Ceea ce
impune necesitatea unor mãsuri suplimentare. De exemplu, am propus o emisiune
de Drepturi Speciale de Tragere care, cred, ar putea fi o treaptã intermediarã pe
calea cea bunã, deoarece ar spori rezervele financiare ale þãrilor implicate. Cred
totuºi cã ar trebui sã aibã loc o schimbare realã a ortodoxiei financiare rezultate
dupã consensul washingtonian, care sã punã un mai mare accent pe o abordare
condusã de la nivel intern. De exemplu, construcþia de locuinþe, finanþarea
ipotecarã, întreprinderile mici ºi mijlocii, microcreditele, toate aceste mecanisme 
pe care le denumesc, generic, bãnci sociale  sînt mecanisme perfect valabile,
deºi ele nu au cunoscut o dezvoltare corespunzãtoare în nici una dintre þãrile care
nu dispun de asemenea bãnci sociale. Chiar ºi în Statele Unite existã reminiscenþe
ale bãncilor sociale în unele instituþii cum ar fi Fannie Mae sau Freddie Mac.
Întreaga dezvoltare a tigrilor asiatici a fost, în realitate, mai curînd o
dezvoltare direcþionatã politic, iar nenorocirea este cã sistemul bancar se afla sub
controlul statului, ceea ce a dus la acumularea unor datorii nesãnãtoase, astfel cã
multe dintre problemele acestor þãri, pe care FMI se strãduieºte sã le rezolve
astãzi, decurg, de fapt, din ceea ce am putea numi un sistem bancar social sau
politic. E nevoie de un alt tip de bancã socialã, o bancã finanþatã la nivel
internaþional, ºi nu condusã de guvern. Mã refer la ultima mea carte dedicatã
globalizãrii, în care descriu în detaliu cîteva dintre aceste mecanisme.
Cred deci cã ne aflãm într-o situaþie de crizã mai serioasã decît este îndeobºte
recunoscut, dar ea nu ar trebui sã aibã consecinþe dezastruoase. Criza poate fi
þinutã în frîu, dar pentru aceasta problemele trebuie cunoscute ºi este necesarã o
schimbare de atitudine în modul de administrare a economiei mondiale.
Laura Tyson: Ei bine. Richard, vreau sã-þi propun sã considerãm acum
dialogul nostru deschis.
Richard: Cred cã aº dori sã dezvoltãm unele detalii, deoarece ºi eu sînt foarte
preocupat de nedreptatea fãcutã Argentinei. Argentina a însemnat un dezastru,
dar marea problemã e Brazilia, o problemã urgentã ºi pe care aº dori s-o abordãm
frontal acum. Nu credeþi cã, de aceastã datã, pericolul sau marea problemã  ºi
aº vrea sã aflu punctul dumneavoastrã de vedere  constã în aceea cã, într-un
anumit sens, pieþele nu sînt pregãtite sã accepte refinanþarea? S-a mai întîmplat
ºi în trecut aºtepþi, aºtepþi ºi iarãºi aºtepþi, ºi sfîrºeºti prin a face orice, cãci
oportunitatea a fost pierdutã. Iar motivul pentru care aºtepþi este cã bãncile se
împotrivesc. Ce ar putea spune un participant la piaþa financiarã despre acest fapt?
G.S.: Cred cã pieþele vor da un rãspuns pozitiv ºi foarte justificat, deoarece
singura problemã a Braziliei este cã, în perspectiva alegerilor, capitalul a migrat
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din þarã, iar rata dobînzilor a crescut, astfel încît avem astãzi ceea ce s-ar putea
numi un echilibru nefavorabil ºi care poate duce într-adevãr la dezastru dacã el
nu este convertit într-un echilibru mai benign. Iar dacã banca centralã ar acþiona
ca un împrumutãtor de ultimã instanþã, în loc sã fie utilizate obligaþiunile
guvernamentale drept titluri de garantare, atunci încrederea imediatã ar fi restabilitã, iar criza, pur ºi simplu, ar lua sfîrºit.
R.: Dar aþi spus cu foarfecele. Cine o sã ia foarfecele?
G.S.: Nu, modul cum ar trebui sã lucreze nu este acela cã banca centralã ar
trebui sã cumpere obligaþiunile, ci sã acorde împrumuturi pe baza lor, nu la 100%
din valoare, ci, sã spunem, la 80%, aceasta datoritã riscului. Iar dacã obligaþiunile
valoreazã astãzi 80% sau mai mult, în momentul introducerii, valoarea lor va fi
mai mare, astfel încît nu existã risc pentru banca centralã. Trebuie sã recunoaºtem
însã ºi un anumit risc asumat de banca centralã: în Argentina, un posibil cutremur
ar putea face ca obligaþiunile sã-ºi piardã valoarea, nu? Cît despre foarfece, este
tocmai ceea ce bãncile centrale se pregãtesc sã facã.
R.: Sã ne întoarcem la problema liderului: cine credeþi cã este pregãtit sã
preia conducerea operaþiunii? E o întrebare la care vã provoc pe amîndoi, atît pe
dumneavoastrã, cît ºi pe Laura, deoarece existã o deosebire, bineînþeles, faþã de
prima crizã, cea din 1982, cînd rolul conducãtor nu l-au avut cei ce elaboreazã
politicile în administraþie, ci Paul Volcker ºi Jacques de Larosière, adicã Federal
Reserve ºi FMI. În 97-98, conducerea a deþinut-o mai ales Trezoreria Statelor
Unite. Problema e cã Trezoreria pare incapabilã acum sã-ºi asume un asemenea rol
sub actuala conducere, nu este ºi opinia dumneavoastrã? V-am sugerat rãspunsul,
spuneþi-mi ce gîndiþi, care este situaþia ºi, dacã e aºa, cine ar trebui sã ia iniþiativa.
Laura ar putea face comentarii pe marginea problemei ºi dintr-o altã perspectivã.
G.S.: Cred cã, dacã situaþia s-ar înrãutãþi, autoritãþile ar putea sã acþioneze
corect, adicã ar ºti sã vadã farul dacã ne-am afla într-un pericol real. Problema
este cît de mult trebuie sã se înrãutãþeascã situaþia ca sã se întîmple aºa ceva? ªi
mai cred nu numai cã s-ar pune capãt crizei din Brazilia, dar ºi bursele ºi pieþele
financiare ar prinde curaj ca urmare a unei astfel de intervenþii, pentru cã s-ar
demonstra cã acasã existã cineva, existã cineva la cîrmã care reacþioneazã,
înþelegeþi? ªtim cã, la aceastã orã, pieþele nu ºi-au regãsit echilibrul, ele se aflã
în cãutarea unui lider, iar Federal Reserve, în special sub Greenspan, s-a dovedit
capabil sã joace un astfel de rol, chiar ºi atunci cînd a atras atenþia asupra
exuberanþei iraþionale, deoarece a simþit cã totuºi ceva se miºcã. Federal Reserve
ºi-a putut asuma foarte bine acest rol, dar aparent, o ºtiþi, în problemele internaþionale care afecteazã ºi alte þãri, în primul moment, reacþia a fost slabã, nu
ne-am dat seama de ea. Iar dacã bursa nu funcþioneazã prea bine, faptul ar trebui
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sã alerteze autoritãþile, sã le arate cã, dacã e nevoie sã se facã ceva pentru Brazilia
ºi se face, acest fapt va ajuta în egalã mãsurã ºi bursa.
L.T.: Cred cã, de fapt, punctul meu de vedere în ce priveºte Federal Reserve
se aseamãnã foarte mult cu al lui George, cu o singurã excepþie  ºi cred cã din
acest motiv nu am observat ca Federal Reserve sã fi întreprins ceva pînã acum ,
la sfîrºitul lui 1998, Federal Reserve, dupã cum ai spus, a început sã reducã rata
dobînzilor. A fost unul dintre puþinele momente, poate chiar singurul în istoria
Federal Reserve, cînd decizia s-a luat din considerente internaþionale. Pînã în acel
moment, întreaga politicã internã a Federal Reserve considera cã, pentru a menþine
o presiune inflaþionistã în Statele Unite, Federal Reserve ar trebui sã urmãreascã
prin politicile sale o creºtere a ratei dobînzilor. Ceea ce a rãsturnat complet
analizele standard ºi a redus dramatic dobînzile, obligînd ºi celelalte þãri sã le
reducã la fel de dramatic, deoarece se resimþea o mare, o foarte mare îngrijorare
privind lichiditatea mondialã ca urmare a implicaþiilor cãderii Rusiei asupra LTCM.
Este interesant ce s-a întîmplat. Drept consecinþã a infuziei de lichiditate în
sistemul global, infuzie a cãrei traiectorie a fost dirijatã de Federal Reserve,
capitalul a pãtruns în sistem, dar mulþi se întreabã încotro s-a dus. ªi nu s-a dus
cãtre periferie, ci, de fapt, s-a îndreptat cãtre Statele Unite, contribuind astfel la
o gravã inflaþie a pieþei de valori americane. Putem spune cã himera telecomunicaþiilor ºi a internetului a fost alimentatã de pieþele de capital care, la rîndul lor,
au fost alimentate de cãtre Federal Reserve  în încercarea de a salva pieþele de
capital globale de o crizã de lichiditãþi , toate acestea, plus faptul cã existã un
punct de vedere conform cãruia tot ceea ce se întîmplã în Argentina este urmare
a eforturilor Federal Reserve ºi ale Trezoreriei SUA de a salva Mexicul, de a
salva Coreea, de a salva ºi alþi actori bolnavi, toate au creat problema înspãimîntãtoare a hazardului moral.
Cred cã astãzi Federal Reserve se aflã într-o poziþie extrem de confuzã cu
privire la ceea ce are de fãcut, deoarece putem afirma cã problemele pe care le
avem acum sînt, în parte, consecinþa acþiunilor din 1998  din motive lesne de
înþeles. În situaþia actualã, îmi este teamã cã Federal Reserve nu ºtie ce ar trebui
întreprins ºi acesta este un semnal foarte negativ. Ca sã nu mai amintesc cã, în
Statele Unite, ratele dobînzii au ajuns deja la un nivel atît de scãzut încît tot ceea
ce se poate face într-adev\r constã dintr-un set de acþiuni foarte netradiþionale,
iar Federal Reserve, dupã cum cunoaºteþi, are prejudecãþi severe faþã de tot ce
este netradiþional. Nu existã intenþia de a modifica rata dobînzii, dar nici nu le
convine sã caute cãi creative pentru a finanþa datoria externã a þãrii. Nu vor face
ceea ce ar fi normal sã facã, încît cred cã poziþia lor este dificilã.
G.S.: Ar fi nevoie de ceva ce nu s-a mai fãcut pînã acum, adicã de o inovaþie,
ceea ce este, cred, dificil. Cred, de asemenea, cã ai accentuat corect problema
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hazardului moral, deoarece hazardul moral este un cuvînt codificat pentru a
spune cã pieþele trebuie lãsate sã funcþioneze în voie  deci este un cod al
fundamentalismului de piaþã  ºi prin urmare are succes. ªi acesta este adevãratul
pericol în situaþia de astãzi, pentru cã altfel nu pare a fi ceva foarte serios, ceea
ce îl face serios este tocmai faptul cã problema nu este recunoscutã.
L.S.: Nu am de gînd sã iau apãrarea Trezoreriei Statelor Unite, a[a c\ poate
ar trebui sã vedem dacã existã întrebãri din public.
Voce din salã #1: Sînt Philip Ross. Sînt Executive MBA al programului
London Business School. Aþi lãsat, domnule Soros, sã se înþeleagã natura radicalã
a sugestiilor dumneavoastrã privind modul de abordare a problemei braziliene.
V-aº întreba care este esenþa scenariului dumneavoastrã, la ce vã aºteptaþi, de
fapt, cu privire la modul de abordare ºi la ce impact ar trebui sã ne aºteptãm ca
urmare a celui mai probabil scenariu asupra pieþelor mondiale?
G.S.: N-aº vrea sã rãspund la întrebare întrucît rãspunsul ar putea fi scos din
context ºi deja am avut neplãceri atunci cînd am fost citat eronat. Evident, cred
cã este o situaþie deosebitã ºi, dacã nu se va întreprinde nimic, lucrurile se pot
înrãutãþi grav. În realitate însã, este foarte dificil sã afli cum poþi sã eviþi ceva.
Voce din salã #2: Sînt Annan Gergajan ºi sînt MBA 2002. O întrebare scurtã:
aþi vorbit despre mai multe economii, dar aº vrea sã aflu opinia dumneavoastrã
despre Japonia ºi dacã credeþi cã existã vreo problemã ce poate sã aparã în
Japonia ºi care sã aibã un anumit efect în restul lumii. ªi, de asemenea, ce credeþi
despre China, m-aº bucura sã aud opinia dumneavoastrã despre cele douã þãri.
G.S.: Japonia a intrat într-o perioadã de redresare ciclicã ºi lucrurile încep sã
arate puþin altfel. Problema fundamentalã a datoriilor nesãnãtoase nu a fost
rezolvatã, dar este o perioadã de redresare ciclicã ce o va face mai aptã sã rezolve
problema datoriilor. Cred cã ceea ce s-a întîmplat cu declinul dolarului ºi întãrirea
yenului va duce Japonia înapoi cãtre crizã. La început, întãrirea yenului a putut
fi pusã pe seama investitorilor strãini care au descoperit redresarea Japoniei, dar
astãzi, cînd pieþele se aflã în declin chiar ºi în Japonia ºi yenul forþeazã 120, va
fi cu certitudine o repatriere. Înþelegeþi, astãzi existã o retragere cãtre lichiditate,
o preferinþã pentru lichiditate, lumea vrea sã se întoarc\ acasã, oriunde s-ar afla.
Bãncile elveþiene vor sã-ºi retragã banii acasã, bãncile japoneze vor sã plece
acasã ºi acesta este rezultatul lipsei de încredere, adicã rezultatul a ceea ce eu am
numit influenþa factorului Bush în economie.
China, în realitate, are economia cea mai dinamicã din lumea de astãzi, ea
dispune de o infinitã mînã de lucru ieftinã, dar fãrã drept de asociere, iar productivitatea muncii a crescut datoritã dezvoltãrii infrastructurii, a transportului,
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serviciilor bancare etc. Productivitatea a crescut, dar de ea a beneficiat mai
curînd capitalul, ºi nu forþa de muncã, ºi aceasta deoarece nu existã libertate de
asociere. Deci China are economia cea mai dinamicã ºi ea atrage cea mai mare
parte a investiþiilor strãine directe ce se îndreaptã cãtre þãrile în curs de dezvoltare.
Ea se aseamãnã cu Japonia de acum zece-cincisprezece ani  vã pot da însã
asigurãri cã situaþia nu va fi veºnicã  ºi tocmai am spus cã în China e nevoie de
o mai mare libertate de expresie, de informaþii, deoarece în cadrul Organizaþiei
Internaþionale a Muncii va trebui sã-ºi deschidã sistemul financiar ºi, atunci cînd
ºi-l va deschide, el va intra în colaps  la fel cum s-a petrecut ºi cu sistemul
financiar în Japonia  dacã nu se pregãteºte pentru acest moment dezvoltîndu-ºi
din vreme pieþele financiare.
L.T.: Un lucru pe care vreau sã-l remarc cu privire la problema Trezoreriei 
pentru cã ai ridicat din nou aceastã problemã  sînt diferitele surprize pe care ni
le rezervã situaþia de astãzi. Una constã în declinul de pînã acum al dolarului,
declin care pare destul de rapid ºi de puternic pentru a destabiliza economia
globalã  este ciudat, dar, dacã dolarul ar scãdea treptat ar fi probabil bine pentru
economia globalã, dar, dacã se produce un colaps, atunci este rãu, deoarece în
aceastã situaþie toatã lumea pierde , cu toate acestea, pînã acum, bãncile centrale
au pãstrat o tãcere deplinã cu privire la acest subiect. Vreau sã spun cã ne-am fi
aºteptat, la un moment dat, ca bãncile centrale sau G8 sã se pronunþe, or, cred cã
tãcerea a fost absolutã Iar Trezoreria nu a intrat în joc, nu pare dispusã sã-ºi
asume un rol de lider valutar, sã iniþieze intervenþii valutare, ce crezi?
G.S.: Permiteþi-mi sã spun cã declinul actual al dolarului ar putea sã însemne
o evoluþie sãnãtoasã dacã va exista ºi o acþiune opusã de stimulare pe plan intern
în restul lumii, aceasta ne-ar duce, de fapt, cãtre o situaþie mai echilibratã.
Voce din salã #3: Kate [ininteligibil] Peckham. Pãreþi un tip important, ar
trebui sã fiu cineva ca sã discut cu dumneavoastrã, dar vã întreb: care este cel
mai bun lucru care ar putea sã ni se întîmple ºi ce am putea noi face pentru ca
acel lucru sã se întîmple în economia globalã de astãzi?
L.T.: Noi înseamnã London Business School sau noi ca indivizi?
Voce din salã #3: Orice, noi ca London Business School, noi ca indivizi sau
comunitate globalã.
G.S.: Ei bine, din punctul meu de vedere, la aceastã orã, rolul de lider vine
dinspre Marea Britanie. Pot sã vã spun cã Blair ºi Gordon Brown  nu ºtiu pe care
sã-l menþionez mai întîi, dar, oricum, amîndoi împreunã  acordã atenþie sistemului,
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sistemului financiar global. Mã refer, o ºtiþi, la preocupãrile lor pentru Africa etc.
care sînt foarte constructive. Din pãcate, adevãrata poziþie dominantã e deþinutã
de Statele Unite ºi acolo va trebui sã acþionaþi pentru o schimbare.
Voce din public #4: Mulþumesc. [Nume inaudibil], full-time MBA. Cred cã
multora din aceastã salã le vorbiþi despre ei înºiºi, cãci într-o zi îmi voi porni
propria afacere, iar dumneavoastrã aþi pornit-o cu adevãrat. V-aº ruga sã ne
spuneþi ceva despre cum aþi fãcut-o, cum aþi pornit fondul, sã ne vorbiþi despre
începuturi, ce dificultãþi aþi întîmpinat, cum aþi reuºit aceste incredibile beneficii
de peste 100%. Mulþumesc.
G.S.: Îmi este greu s-o fac. Sã ºtiþi cã nu am þinut extrem de mult sã pornesc
de unul singur la drum. Lucram într-o casã de brokeraj ºi aveam rezultate bune,
încît responsabilitãþile mele în a investi au fost sporite. Doar dupã o îndelungatã
meditaþie am pornit-o de unul singur la drum. Am pornit-o relativ tîrziu
L.T.: Ar fi un argument pentru a opta mai întîi pentru o organizaþie mai
mare, crezi cã startul mai tardiv a fost benefic pentru dezvoltarea unui anumit tip
de aptitudini? Vreau sã spun cã, astãzi, pentru mulþi dintre studenþi, aceasta este
o problemã importantã.
G.S.: Interesant. Cred cã existã o cale interioarã, un anumit interior, ºi
existã un exterior  în cazul despre care vorbim, pieþele financiare , iar dacã
sînteþi pe propriile picioare, înseamnã cã vã aflaþi în exterior, iar dacã tot vreþi
s-o ºtiþi, e mai bine sã porniþi din interior. Puteþi cîºtiga astfel experienþã, puteþi
descîlci iþele, apoi puteþi porni de unul singur  ºi astãzi pare a fi foarte uºor
deoarece fondurile de risc au luat avînt ºi, practic, oricine, cu o oarecare
experienþã, poate cîºtiga bani , dar mã gîndesc cã aþi avea de cîºtigat dacã aþi
urma un program de pregãtire la o firmã de renume.
Voce din public #5: Mulþumesc. Ken Wilshire, MBA acum zece ani. Am
lucrat la Citybank, douãzeci de ani în City, victimã a consecinþelor lui 11 septembrie, dar sînt fericit cã am pornit-o ca antreprenor. M-am cãsãtorit cu o
polonezã, iar întrebarea mea se referã la euro ºi Europa. I-aþi menþionat pe Blair
ºi Brown, am discutat despre trecut, aþi vorbit despre eroarea dumneavoastrã
analiticã iniþialã, cînd aþi estimat modul cum lumea ar trebui sã-ºi dirijeze
economia. Euro constituie un experiment important în economia mondialã. Avem
zece naþiuni, pe care le cunoaºteþi foarte bine, care au îmbrãþiºat imediat, pline
de speranþe, moneda euro, indiferent de urmãri. Care este impactul? Va adera
Marea Britanie la euro? ªi, trei, ce se va întîmpla cînd urmãtoarele zece þãri vor
adera la euro? Mulþumesc.
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G.S.: Singurul lucru pe care pot sã-l spun despre euro este cã e un instrument
foarte imperfect ºi cã e mult loc pentru îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte modul
cum este administrat ºi alte forme de cooperare ce ar putea fi necesare pentru a
face posibilã funcþionarea monedei euro. Totuºi, ceea ce trebuie sã se întîmple se
va întîmpla ºi cred cã, în mod fundamental, Marea Britanie trebuie sã adere,
deoarece neaderarea o va priva de atragerea investiþiilor de capital. Cam acesta
ar fi rãspunsul la întrebarea dumneavoastrã.
L.T.: ªi ce ai rãspunde la întrebarea privind extinderea Uniunii Europene ºi
a monedei euro în Europa Centralã?
G.S.: Pe termen lung, cred cã euro va deveni mai puternic, deoarece va avea
mai mult substanþã, adicã economia pe care o va reprezenta va fi una mai mare
ºi, din acest punct de vedere, ºtiþi cã mare înseamnã ºi frumos (big is beautiful).
Nu numai din acest motiv dolarul este valuta dominantã, ci ºi din cauza instrumentelor financiare aflate la dispoziþie, dar cu certitudine cã mãrimea unei
economii reprezintã elementul important.
L.T.: OK, îþi mulþumim mult George pentru cã ne-ai împãrtãºit gîndurile tale
cu privire la atît de multe lucruri ºi poþi fi sigur cã nimic din ce ne-ai spus nu va
fi scos din context. Vã mulþumesc tuturor, cãci este o plãcere sã vezi o atît de
largã reprezentare a comunitãþii universitare. Multe mulþumiri.
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