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Guvernarea economiei în era globalizãrii
�
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Universitatea Bucureºti

Abstract. World and national economie governing is an essential premise of the political stability
and democratic evolution. In this study are approached theoretical and practical aspects
of the economie governing. Theoretical acquisitions in this field highlit multiple perspectives of
approaching and difficulties to characterize this complex and multisized fenomenon. A possible
theory of governing the economy needs to use some concepts and mechanisms particular to more
scientific fields (political science, economy, cibernetics, the theory of systems and others). The dinamic
character and the instability of the present system of governing imposed the analysis of the factors
and conditions which have generated the crises of the national and world economic governing.
In this context, there are indentified the forms of manifesting the instability (lack of legitimacy,
transparence and democratic responsability), and also the direction of necessary action to implement
an efficient and responsable economic governing.

Key words: global governance; economic governance; public governance; privat governance;
governance without government; multi-level governance.
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O privire retrospectivã

Dezbaterile suscitate de fenomenul guvernãrii ocupã
un loc important pe scena mediaticã ºi se concretizeazã
într-o prolificã literaturã politicã ºi economicã.

Achiziþiile teoretice din acest domeniu pun în evidenþã
perspectivele multiple de abordare, precum ºi dificultatea
caracterizãrii acestui fenomen complex ºi multidimen-
sional.

Insuficienþele abordãrilor tradiþionale provin din
vastitatea temei, lipsa unei baze teoretice bine conturate ºi
închegate, precum ºi din faptul cã problematica sa specificã
nu aparþine unui singur domeniu ºtiinþific.

Cu toate cã existã un numãr important de lucrãri ºi
studii consacrate acestui subiect, uneori discursul este
caracterizat prin confuzii ºi imprecizii terminologice,
recursul la mituri ºi ficþiuni ºi preferinþa pentru abordãri
ideologice în detrimentul celor ºtiinþifice.

Surse majore de controversã în abordãrile actuale se
datoreazã ºi faptului cã este analizat un fenomen în
evoluþie, guvernarea reprezentând încã o realitate

incomplet construitã. Deºi nu reprezintã un fenomen nou,
guvernarea economicã trebuie regânditã  permanent ºi
adaptatã la noile exigenþe ºi mutaþii intervenite pe plan
politic ºi economic.

Un rol important în aceastã direcþie revine creºterii
capacitãþii de a conceptualiza noile realitãþi, precum ºi
intensificãrii preocupãrilor pentru elaborarea unei posibile
teorii a guvernãrii, care sã cuprindã fundamentele sale
ideologice ºi economice, principiile, normele ºi politicile
de promovare, precum ºi finalitãþile urmãrite. Totodatã,
problematica teoreticã a guvernãrii trebuie sã clarifice
dimensiunea ºi anvergura guvernãrii, capacitatea de
performanþã, contradicþiile ºi limitele, sistemele, practicile
ºi modelele utilizate.

Importanþa pe care o are buna guvernare în dezvoltarea
economicã trebuie conjugatã cu legitimitatea conferitã de
modificãrile intervenite în exercitarea rolului economic al
statului, de necesitatea asigurãrii eficienþei economice,
dezvoltãrii democratice ºi libertãþii umane. Natura economicã
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a marilor probleme cu care se confruntã societatea
evidenþiazã, odatã în plus, contribuþia guvernãrii la
asigurarea stabilitãþii politice ºi evoluþiei democratice.

Configurarea actualã a guvernãrii economice se
fundamenteazã pe originile sale, precum ºi pe modalitãþile
anterioare de existenþã, care s-au transformat în decursul
timpului. Cercetarea caracteristicilor sale necesitã o analizã
dinamicã, în care accentul sã fie pus pe condiþiile de
viabilitate ºi de funcþionare a sistemelor guvernate.

Multã vreme, cunoaºterea asupra politicii a fost
sinonimã cu ºtiinþa guvernãrii. Problemele sale de bazã,
premisele ºi resorturile economice ºi politice, tipurile ºi
practicile de guvernare fac trimitere permanentã la
concepte, instrumente ºi tehnici de investigare specifice
ºtiinþei politice, economiei, ciberneticii ºi teoriei
sistemelor. Astfel, teoria guvernãrii utilizeazã concepte
precum autoritate, putere, stat, administrare, control º.a.,
dar ºi elemente specifice teoriei ºi politicilor micro ºi
macroeconomice.

Guvernarea actualã trebuie tratatã în strânsã legãturã
cu ordinea economicã internaþionalã, cu procesele de
integrare ºi regionalizare economicã, precum ºi cu alte
tendinþe de mare importanþã pentru economia politicã
internaþionalã.

Analiza retrospectivã a evoluþiei conceptului de
guvernare permite nu numai evidenþierea principalelor
etape caracteristice trecerii de la o interpretare simplistã la
accepþiunea sa modernã, dar ºi a varietãþii perspectivelor
de abordare.

O primã distincþie necesarã se referã la raportul dintre
stat ºi guvernare, precum ºi la sensul economic ºi politic al
guvernãrii. Din punct de vedere istoric, guvernarea a
precedat statul ºi, prin urmare, esenþialã nu este corelarea
prea strânsã a activitãþii de guvernare cu existenþa unei
structuri statale.

În evoluþia sa, concepþia despre guvernare se remarcã
prin opþiunile privind conþinutul ºi finalitatea urmãritã.

Dacã la Platon guvernarea însemna exercitarea artei
conducerii, Machiavelli respinge ideea de guvernare în
sensul de conducere. Astfel, guvernarea îºi pierde funcþia
de dirijare pentru a se concentra asupra puterii ºi, odatã cu
aceasta, se propune o nouã definiþie: arta de a concilia
interesele particulare.

Hobbes ºi Bodin nu depãºesc cadrul politic al analizei,
arta guvernãrii constând în întregime în aptitudinea de a
obþine supunerea.

În aceste condiþii, guvernarea are, în esenþã, funcþia de
a menþine ordinea.

Sensul politic al guvernãrii apare în evul mediu târziu,
iar deosebirea dintre stat ºi guvernare începe sã se
accentueze în secolul al XVI-lea.

Din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, cele douã
noþiuni se despart, iar guvernarea devine o funcþie a puterii.
De acum înainte, are loc redefinirea obiectivelor guvernãrii
în funcþie de nevoile statului, ºi nu de binele comun.

O nouã dimensiune a guvernãrii este schiþatã de primii
teoreticieni mercantiliºti, aceea de a administra economia
publicã. Astfel, la Hobbes politica practicã este îndreptatã
în direcþia „economicului”, în sens larg, de administrare, iar
pentru Rousseau guvernarea desemneazã economia publicã.

Delimitarea dupã anumite criterii a unor etape în
evoluþia conceptului de guvernare are menirea de a pune
în evidenþã tranziþia de la o viziune moralã la una politicã,
elementele de continuitate între concepþia medievalã ºi
cea clasicã, precum ºi redefinirea regulilor guvernãrii.
(Senellart, 1998, pp. 32-35).

Civilizaþia capitalismului modern a fost realizatã prin
mobilizarea puterii publice, în condiþiile guvernãrii
economice naþionale. De altfel, pe tot parcursul secolelor
al XIX-lea ºi al XX-lea, statele naþionale europene au
dezvoltat capacitatea de a guverna economia, utilizând
puterea publicã pentru a controla activitatea economicã ºi
rezultatele pieþei în interesul „public”, în scopul prezervãrii
coeziunii sociale.

Tendinþa de internaþionalizare a economiei, condusã
iniþial prin decizii politice ºi apoi prin forþele pieþei, a
condus la mutaþii semnificative în privinþa activismului
statal ºi în substanþa politicilor naþionale.

Promovarea practicilor de guvernare de tip neoliberal
a contribuit la transformarea gradualã a sistemelor naþionale
de guvernare economicã, în cadrul cãrora un rol crescând a
revenit pieþelor.

Deplasarea permanentã în forma ºi funcþiile statului,
precum ºi în domeniul practicilor de guvernare se reflectã
în gradul de relevanþã al guvernãrii naþionale ºi în
capacitatea statului de a se confrunta cu tendinþele
expansioniste ale unei guvernãri mondiale, supranaþionale.

Identificarea forþelor care au subminat statul-naþiune ºi
tendinþa de transformare a sa într-un stat semisuveran
(Peter Karzenstein) sau postsuveran (Peter Drucker) reclamã
un rãspuns adecvat la o nouã dilemã: dacã sistemele
suveranitãþii naþionale sunt mai favorabile pentru
activitãþile de guvernare comparativ cu sistemele
internaþionale care nu sunt învestite cu puteri suverane.

Regândirea ºi reconstrucþia modului de intervenþie a
statului ºi a capacitãþii sale de acþiune trebuie sã se bazeze
pe o percepþie adecvatã a realitãþilor actuale, în cadrul cãrora
devin tot mai manifeste recrudescenþa practicilor
intervenþioniste, revenirea în forþã a reflexelor protecþioniste
ºi tendinþa de „internalizare” a unor probleme internaþionale
ºi de „internaþionalizare” a unor probleme interne. În timp
ce guvernarea anterioarã se fundamenteazã pe principiul
suveranitãþii statelor naþionale, instaurarea unei noi ordini
internaþionale va constitui o nouã formã de guvernare.

Delimitãri conceptuale

Deºi este considerat un neologism la modã, originea ºi
semnificaþiile conceptului de guvernare au suscitat
numeroase controverse. Ambiguitatea ºi caracterul sãu
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polisemic sunt generate ºi de utilizarea sa extensivã
(guvernarea întreprinderii, guvernare localã ºi regionalã,
guvernare mondialã).

Atestat în Franþa de mai bine de cinci secole, acest con-
cept este utilizat astãzi cu o semnificaþie apropiatã de sensul
iniþial al guvernãmântului, acela de ansamblu de reguli ºi
instituþii care contribuie la asigurarea reglãrii (Piriou, 2002,
p. 58). Rãdãcinile etimologice ale „guvernãrii” se regãsesc
în cuvintele greceºti „kybernetes” ºi „kybernan”, care
înseamnã „a conduce” ºi „pilot sau cârmaci” (aceeaºi
rãdãcinã din care derivã ºi termenul „ciberneticã”). Într-o
asemenea interpretare, guvernarea reprezintã procesul prin
care o organizaþie sau societate se conduce ºi în cadrul
cãreia elementele centrale sunt comunicarea ºi controlul
(Rosenau, 2005, p. 46). Totodatã, se considerã necesarã
extinderea utilizãrii conceptului de guvernare în afara
sistemelor naþionale ºi internaþionale, în relaþie cu alte
organizaþii ºi sisteme sociale.

Sintetizarea numeroaselor accepþiuni conferite
guvernãrii permite desprinderea a douã tendinþe. Pe de o
parte, conceptul de guvernare desemneazã un set complex
de structuri ºi procese deopotrivã publice ºi private. Pe de
altã parte, „guvernarea” este consideratã sinonimã cu
„guvernul”. Într-o asemenea accepþiune, guvernarea se
referã la caracteristicile asociate în general cu sistemul de
administrare naþionalã (Weiss, 2005, p. 68). În contrast,
analiºti ai relaþiilor internaþionale utilizeazã astãzi acest
termen aproape exclusiv pentru a descrie fenomenul
dincolo de sinonimul pentru „guvern” ºi autoritatea legalã
prin care politicile sale sunt învestite.

Identificarea bazelor guvernãrii trebuie sã porneascã
de la evidenþierea schimbãrilor rapide ºi radicale petrecute
în ultimele decenii, precum ºi a consecinþelor lor asupra
puterii ºi autoritãþii statului.

O asemenea analizã oferã ºi premisele necesare
rãspunsului la întrebarea dacã ºi în ce mãsurã este posibilã
o guvernare efectivã în condiþiile absenþei autoritãþii
centrale (governance without government).

Dupã cum se poate remarca, guvernarea nu este sinonimã
cu guvernul, deºi în ambele cazuri se impune prezenþa
unor sisteme de reguli. Însã, în timp ce guvernul îºi
desfãºoarã activitatea pe baza autoritãþii formele, prin
intermediul puterii politice, pentru a asigura
implementarea anumitor politici, guvernarea vizeazã
activitãþi care pot sau nu sã decurgã din responsabilitãþi
stabilite legal ºi formal ºi care nu se bazeazã în mod necesar
pe puteri politice. Cu alte cuvinte, guvernarea reprezintã
un fenomen mai cuprinzãtor decât guvernul ºi se referã la
instituþiile guvernului, dar ºi la mecanisme informale ºi
nonguvernamentale, care asigurã satisfacerea anumitor
nevoi sociale. În timp ce în cazul guvernãrii sistemul de
reguli poate funcþiona numai dacã este acceptat de
majoritate, guvernele pot funcþiona chiar în condiþiile
manifestãrii unei largi opoziþii faþã de politicile promovate.
Aºadar, guvernarea în afara guvernãmântului presupune

mecanisme reglatoare într-o anumitã sferã de activitate,
care funcþioneazã efectiv chiar dacã nu sunt învestite cu
autoritate formalã (Rosenau, Czempiel, 1992, p. 5).

Profundele transformãri privind natura ºi locul
autoritãþii, legitimitatea ºi structura statului oferã bazele
necesare pentru reexaminarea guvernãrii ºi a guvernului.

Realitãþile caracteristice noului mediu economic au
generat procese specifice prin care practicile ºi politicile
naþionale au fost ajustate la exigenþele economiei
mondiale.

În condiþiile globalizãrii producþiei ºi ale epuizãrii
modelului actual de reglare, se manifestã tendinþa de
reaºezare continuã a autoritãþii, deopotrivã, în exterior,
cãtre entitãþi supranaþionale ºi, în interior, cãtre grupuri
subnaþionale. În condiþiile deplasãrii locului autoritãþii,
guvernarea poate avea loc în afara guvernului.

Definiþiile actuale ale guvernãrii variazã substanþial
datoritã sensurilor sale multiple ºi perspectivelor de
abordare, ceea ce le imprimã drept caracteristici esenþiale
diversitatea, generalitatea ºi imprecizia.

Prin urmare, orice tentativã de a elucida conþinutul,
formele, mecanismele ºi politicile guvernãrii trebuie
însoþitã de precizãrile de rigoare privind natura sa
(guvernare economicã, guvernare politicã), nivelul de
exercitare (guvernare localã, regionalã, mondialã),
caracteristicile instituþiilor (guvernare publicã ºi guvernare
privatã) º.a.

Contribuþii teoretice importante menite sã acopere
realitatea complexã a guvernãrii s-au datorat atât unor
cercuri academice, cât ºi unor instituþii internaþionale cu
preocupãri în acest domeniu. Un rol deosebit în
popularizarea acestui concept l-a avut academicianul
american James N. Kosenau, preocupat, deopotrivã, de
conceptualizarea noilor realitãþi, precum ºi de clarificarea
sensului exercitãrii guvernãrii în afara guvernãmântului.

Instituirea ºi promovarea practicilor unei bune guvernãri
s-au datorat Bãncii Mondiale, care a publicat în anul 1992
Raportul „Governance and Development”. Acest nou
proiect se referã nu numai la reforme instituþionale, ci ºi la
exercitarea puterii. Într-o manierã extinsã, este definitã
modalitatea exercitãrii puterii în managementul resurselor
economice ºi sociale necesare dezvoltãrii unei þãri. Esenþa
concepþiei care a fundamentat acest nou proiect l-a
reprezentat asigurarea compatibilitãþii democraþiei în
concepþia managerialistã a rolului statului.

Guvernarea economicã mondialã a fãcut obiectul unui
raport elaborat de Consiliul de analizã economicã din
Franþa în decembrie 2001. De asemenea, la începutul anilor
’90 a fost creatã, la iniþiativa lui Willy Brandt, Comisia de
guvernare globalã, pentru a reflecta organizarea lumii dupã
încheierea rãzboiului rece.

Multitudinea de abordãri s-a concretizat în existenþa
mai multor definiþii ale guvernãrii care, deºi surprind
anumite caracteristici comune, accentueazã aspecte
referitoare la domeniile ºi nivelurile de exercitare, structuri
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ºi procese definitorii, mecanisme ºi instrumente de
realizare, obiective ºi finalitãþi urmãrite º. a. Pe lângã
aspectele cu caracter general, pot fi remarcate caracteristici
tehnice ºi ideologice în privinþa practicilor ºi politicilor
de guvernare.

Existã, astfel, definiþii care se concentreazã pe corelarea
guvernãrii cu exercitarea puterii ºi autoritãþii, precum ºi pe
mecanismele de elaborare ºi aplicare a unor reguli ºi decizii.
În accepþiunea OECD, guvernarea semnificã utilizarea
autoritãþii politice ºi exercitarea controlului în societate
referitor a managementului resurselor în scopul dezvoltãrii
economice ºi sociale. Pentru PNUD, guvernarea reprezintã
exercitarea autoritãþii politice ºi administrative în scopul
gestionãrii problemelor unei þãri la toate nivelurile. În acest
proces sunt cuprinse mecanisme, procese ºi instituþii prin
care cetãþeni ºi grupuri îºi armonizeazã interesele, îºi
exercitã drepturi legale, îºi asumã obligaþiile ºi mediazã
diferendele (Weiss, 2005, pp. 69-70).

Institutul Internaþional de ªtiinþe Administrative
concepe guvernarea ca procesul prin care membrii societãþii
exercitã puterea ºi autoritatea, influenþeazã ºi adoptã
politicile ºi deciziile referitoare la viaþa publicã ºi la
dezvoltarea economicã ºi socialã.

Existã ºi alte definiþii, care se orienteazã cu precãdere
cãtre setul de valori, norme, procese ºi instituþii prin care
societatea se dezvoltã, precum ºi tendinþa de a accentua
rolul statului ºi al societãþii civile la nivel local, regional
ºi global. Astfel, guvernarea este corelatã cu modul de
concepere ºi elaborare a regulilor prin care sunt alocate
valorile în societate sau este conceputã ca un ansamblu de
tranzacþii prin care regulile colective sunt elaborate, le-
gitimate, puse în aplicare ºi controlate (Lamy, Laidi, 2002,
p. 200).

În accepþiunea mai largã a Comisiei de Guvernare
Globalã, conþinutul procesului de guvernare este reflectat
de metodele prin care indivizi ºi instituþii publice ºi pri-
vate organizeazã ºi conduc problemele comune.

De altfel, guvernarea globalã (mondialã) pune în
evidenþã dimensiuni noi ale acestui proces, conceput ca o
filosofie a acþiunii colective prin introducerea obligaþiei
de a asigura un anumit echilibru între diferite „forþe” ale
societãþii, stat, piaþã ºi societate civilã.

Reflecþiile teoretice în acest domeniu permit
identificarea a trei caracteristici care pun în evidenþã
raporturile dintre schimbarea globalã ºi mondializarea
economicã, regimurile internaþionale ºi organizaþiile cu
vocaþie mondialã.

Guvernarea mondialã este conceputã ca un ansamblu
de procese prin care sunt adoptate ºi puse în operã deciziile
colective, în domeniile dezvoltãrii economice ºi sociale,
într-un context de cooperare ºi compromis actorilor privaþi
susceptibili de a influenþa abordarea unor probleme inter-
naþionale. Reputaþii specialiºti James Rosenau ºi Ernst –
Otto Czempiel definesc guvernarea globalã ca un ansamblu
de reglementãri care nu provin întotdeauna de la o autoritate

oficialã ºi care sunt produse prin proliferarea reþelelor într-
o lume tot mai interdependentã.

Pentru a putea surprinde complexitatea noii scene
internaþionale, este propusã o viziune mai largã a guvernãrii
mondiale în care sã fie incluse atât instituþiile ºi
organizaþiile  formale care stabilesc sau nu reguli ºi norme
de guvernare pentru ordinea mondialã, precum instituþii
statale, organizaþii interguvernamentale sau cvasi-
supranaþionale, cât ºi actori transnaþionali, precum
organizaþii sau grupuri de presiune care urmãresc obiective
ºi scopuri în afara cadrului suveranitãþii naþionale (Paquin,
2005, p. 84). Din multitudinea nuanþãrilor conceptuale
rezultã cã guvernarea globalã se referã la o problematicã
mai vastã decât cea a organizaþiilor ºi instituþiilor oficiale
prin care este susþinutã sau nu administrarea afacerilor
internaþionale. Sistemul Naþiunilor Unite ºi guvernele
naþionale reprezintã, cu siguranþã, referenþialul guvernãrii
globale, dar constituie numai o componentã a ansamblului.
Se considerã chiar necesarã depãºirea acelei viziuni
restrânse, conform cãreia numai instituþiile oficiale la nivel
naþional ºi internaþional sunt considerate relevante. Prin
urmare, este propusã o abordare mai largã, în care sã fie
incluse regulile la toate nivelurile activitãþii umane în care
urmãrirea obiectivelor prin exercitarea controlului are
repercusiuni transnaþionale. Pe baza acestei raþiuni
conceptul de guvernare este utilizat pentru a desemna
mecanismul de comandã al unui sistem social ºi acþiunile
sale prin care se asigurã securitatea, prosperitatea, coerenþa,
ordinea ºi continuitatea sistemului.

Guvernarea economicã: între crizã ºi reformã

Schimbãrile rapide ºi profunde ce caracterizeazã mediul
geopolitic ºi instituþional reclamã adaptarea permanentã a
sistemelor de guvernare la noile exigenþe. Calitatea acestor
sisteme trebuie apreciatã în contextul intensificãrii
mondializãrii economice ºi al influenþelor ideologice
asupra politicilor globale exercitate de liberalizarea politicã
ºi economicã.

O analizã criticã a funcþionãrii guvernãrii într-o lume
cu interdependenþe complexe pune în evidenþã caracterul
sãu nefuncþional.

Gradul de tensiune existent ºi incapacitatea modului
de guvernare de a face faþã sfidãrilor globalizãrii, precum
ºi eºecurile înregistrate de unele soluþii universale sunt
dovezi clare ale caracterului inadecvat ºi al crizei pe care o
traverseazã guvernarea mondialã ºi naþionalã actualã.

Dificultãþile manifestate în organizarea economiei
mondiale se manifestã pe fondul contestãrii formelor
actuale ale mondializãrii ºi al cerinþelor promovãrii unei
guvernãri renovate.

Devin tot mai evidente conexiunile dintre ordinea
economicã internaþionalã, capacitatea de a guverna
economia mondialã ºi provocãrile mondializãrii ºi
regionalizãrii economice.



55

G
uv

er
na

re
a 

ec
on

om
ie

i î
n 

er
a 

gl
ob

al
iz

ãr
ii

Configuraþia actualei guvernãri economice mondiale
este consecinþa aranjamentelor ulterioare celui de-al doilea
rãzboi mondial ºi este dominatã de o paradigmã centratã
pe instituþiile economice internaþionale ºi pe suveranitatea
statelor naþionale. Acutizarea crizei ºi necesitatea reformãrii
mecanismelor ºi formelor prin care se guverneazã economia
mondialã se aflã în strânsã legãturã cu cei doi piloni pe
care s-a edificat.

Amploarea ºi profunzimea consecinþelor acestei crize
asupra economiei mondiale ºi entitãþilor naþionale au condus
la intensificarea dezbaterilor teoretice în scopul de a evidenþia
insuficienþele guvernãrii contemporane, factorii ºi condiþiile
care au condus la apariþia ºi amplificarea crizei în acest
domeniu ºi, mai ales, de a identifica cãile ºi modalitãþile
prin care se poate renova ºi reforma actuala guvernare. În
general, studiile consacrate acestei problematici au avut un
caracter sectorial, limitându-se la abordarea unor aspecte
secvenþiale ºi la depistarea unor surse potenþiale de conflict
între nevoia ºi capacitatea de guvernare.

Stabilitatea sistemului economic multilateral edificat
în contextul postbelic este ulterior perturbatã de o triplã
rupturã: politicã, odatã cu sfârºitul împãrþirii lumii;
geograficã, pe mãsura apariþiei unor noi þãri participante la
schimbul mondial de bunuri ºi capitaluri; tehnicã, datoritã
noii revoluþii a tehnologiilor informaþiei ºi comunicãrii,
care a contribuit în special la creºterea considerabilã a
mobilitãþii capitalurilor.

Insuficienþele guvernãrii economiei contemporane sunt
generate de numeroºi factori ºi cauze multiple, care se
manifestã în contextul apariþiei de noi forme de organizare
economicã ºi socialã, care transced frontierele naþionale
sau care acþioneazã independent, al expansiunii
capitalismului mondializat ºi al crizei actualei ordini
economice internaþionale.

Criza guvernãrii economiei mondiale are un caracter
multidimensional ºi a fost amplificatã de multiplicarea
crizelor economice ºi financiare înregistrate la jumãtatea
anilor ’90. Formele sale de instabilitate se referã cu precãdere
la crizele financiare, volatilitatea excesivã a burselor ºi
pieþelor valutare, fragilitatea unor instituþii financiare º.a.

De asemenea, un rol semnificativ în extinderea ºi
adâncirea crizei îl au miºcãrile antimondialiste,
consecinþele nedorite ale liberalizãrii financiare, precum
ºi faptul cã sistemele economice sunt mult mai integrate
decât politicile care urmãresc reglarea acestora.

Adepþii necesitãþii reformãrii actualului sistem de
guvernare economicã invocã ºi considerente de
legitimitate, transparenþã ºi responsabilitate democraticã
în activitatea principalelor instituþii economice ºi
financiare internaþionale.

În acest context, se remarcã profunda crizã de
legitimitate a acþiunii colective internaþionale atât pe
planul conceperii ºi explicãrii obiectivelor, cât ºi din punct
de vedere al modalitãþilor de adoptare ºi aplicare a
deciziilor.

Apariþia instituþiilor multilaterale cu vocaþie mondialã
a avut un impact semnificativ asupra procesului de decizie
pe scena internaþionalã. Bazate pe principiul specializãrii,
aceste instituþii asigurã reglarea externalitãþilor între þãri,
au vocaþia de a pune în aplicare acþiunea colectivã ºi oferã
anumite servicii entitãþilor naþionale.

Autoritãþile de reglementare multilateralã (FMI, OMC,
BCE) reprezintã  chintesenþa protoguvernãmântului mondial,
iar împreunã cu statele naþionale ºi ceilalþi actori asigurã o
veritabilã reglare internaþionalã (Cohen, 2001, p. 21).

Studiul guvernanþei instituþiilor internaþionale pune
în evidenþã absenþa unei structuri instituþionale adecvate,
care sã preia funcþiile cedate de statele naþionale, precum
ºi inadaptarea instituþionalã la evoluþiile economiei. Faþã
de o economie aflatã în plin proces de mondializare,
instanþele internaþionale se aflã, într-o bunã mãsurã, sub
controlul statelor.

Totodatã, panorama instituþiilor de guvernare globalã
evidenþiazã existenþa unei arhitecturi internaþionale in-
complete ºi dezechilibrate, influenþa exercitatã de þãrile
dominante ºi de ideologia neoliberalã asupra autoritãþilor
de reglare multilateralã, precum ºi existenþa unui sistem de
guvernare eterogen ale cãrui caracteristici sunt vechimea
ºi marile dezechilibre dintre instituþii.

Slãbirea sistemului de reglare a economiei mondiale,
bazat pe statele naþionale, se înregistreazã pe mãsura
modificãrii raportului de forþã pe plan mondial, a creºterii
numãrului de þãri care joacã un rol semnificativ pe scena
mondialã, a accelerãrii liberalizãrii economiei mondiale,
precum ºi a sporirii influenþei corporaþiilor transnaþionale
ºi a reducerii puterii statelor naþionale.

Criticile la adresa instituþiilor de gestiune a acþiunii
comune internaþionale vizeazã douã categorii de aspecte:
absenþa unei misiuni clar definite ºi care sã facã obiectul
unui larg consens ºi lipsa responsabilitãþii ºi a controlului
politic (Tirole, 2002, p. 291). Cerinþa pentru o
responsabilitate politicã sporitã se manifestã în contextul
în care unele organizaþii internaþionale sunt deja
eminamente politice, iar altele înregistreazã o tendinþã
generalã de dezangajare politicã (independenþa bãncilor
centrale, crearea de agenþii de reglare independente,
nesubordonate puterilor politice).

Obiectivul privind democratizarea instituþiilor
economice globale trebuie realizat în condiþiile în care
asupra lor se exercitã un control redus din partea statelor
naþionale, pe mãsura transferãrii unor competenþe naþionale
de reglare. În condiþiile globalizãrii, instituþiile majore de
guvernare economicã ºi-au sporit puterea ºi influenþa, ceea
ce diminueazã semnificativ controlul direct exercitat din
partea statelor. Lipsa de responsabilitate se datoreazã
caracterului nedemocratic al structurilor de elaborare a
deciziilor. În concluzie, structurile de guvernare globalã
nu pot fi reprezentative, responsabile ºi transparente în
afara scrutinului efectiv al alegerilor naþionale (Ravenhill,
2005, p. 365).
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În condiþiile transferãrii de competenþe cãtre autoritãþi
internaþionale, statul naþional pierzând rolul de depozitar
al legitimitãþii democratice, se manifestã tot mai pregnant
cererea pentru reprezentativitate democraticã directã.

Constatarea multiplelor lacune ale sistemului actual
de guvernare ºi incapacitatea lui de a face faþã sfidãrilor
globalizãrii necesitã mãsuri urgente de întãrire a
comunitãþii internaþionale de guvernare.

Perspectivele de reformare a instituþiile internaþionale,
cu rol central în guvernarea economiei mondiale, constituie
un subiect major de controversã.

Numeroase voci reclamã un control politic sporit asupra
FMI, solicitare surprinzãtoare întrucât politizarea reprezintã
problema fundamentalã a acestei organizaþii.

FMI face obiectul unor critici legate de modul de
adoptare a deciziilor, de marja de transparenþã ºi de punere
în aplicare a deciziilor.

Existã însã ºi opinii în viziunea cãrora nu s-ar impune
reformarea profundã a modului de funcþionare a instituþiilor
internaþionale, preferând menþinerea regimului de
subordonare faþã de autoritãþile naþionale, care reprezintã
cel mai bine propriile interese naþionale ºi internaþionale.
Astfel, SUA promoveazã o organizare liberalã a relaþiilor
internaþionale ºi se aratã favorabile recentrãrii activitãþii
FMI ºi Bãncii Mondiale asupra misiunilor lor de bazã.
Dacã pentru FMI esenþiale sunt condiþiile în materie de
politicã economicã, pentru Banca Mondialã este vorba de
condiþii  politice, regãsite în sintagma de „good-gover-
nance”, care are simultan un conþinut tehnic, concretizat
într-o gestiune publicã mai eficace, dar ºi un conþinut
eminamente politic, care vizeazã legãtura strânsã între
dezvoltarea economicã ºi instituirea unui stat de drept
calchiat pe modelele democraþiilor occidentale. Banca
Mondialã face distincþie între trei aspecte esenþiale ale
guvernãrii: forma regimului politic, procesele prin care
autoritatea este exercitatã în gestiunea resurselor
economice ºi sociale ºi capacitatea guvernelor de a
concepe, formula ºi implementa politici.

Actorii specifici globalizãrii exercitã o influenþã
considerabilã asupra guvernãrii economiei împreunã  cu
noile instanþe de reglare la nivel mondial. În condiþiile
despaþializãrii ºi deteritorializãrii activitãþii economice,
pe mãsura slãbirii structurilor statale ºi naþionale, se
înregistreazã tendinþa de multiplicare ºi proliferare a
actorilor implicaþi în dezbaterile de coordonare
internaþionalã. Forþe noi ºi importante precum organizaþii
nonguvernamentale sau instanþe internaþionale se manifestã
progresiv. Alãturi de autoritãþile publice de guvernare apar
autoritãþi ºi asociaþii „private”, la nivel global.

Diversitatea ºi eterogenitatea acestor actori, consecinþã
a amplificãrii angajãrii politice ºi activismului, relevã faptul
cã guvernarea nu este reductibilã la stat, iar ideea de
guvernmentalitate este simultan interioarã, dar ºi exterioarã
statului. Statul naþional intrã în concurenþã cu un spectru
larg de actori, precum multinaþionalele, organizaþiile

internaþionale interguvernamentale sau organizaþii
nonguvernamentale.

Pe mãsura multiplicãrii actorilor, societatea mondialã
înregistreazã o compoziþie dualistã: pe de o parte, lumea
statelor, formatã din actori recunoscuþi, cu o activitate
reglementatã; pe de altã parte, o lume „multicentricã”,
alcãtuitã din numeroºi actori, care au o autonomie
internaþionalã faþã de state (asociaþii, actori subetatici º.a.).
Numeroºi alþi actori „etatici” sunt activi în relaþiile
internaþionale (Paquin, 2005, p. 122).

Odatã cu creºtere numãrului ºi influenþei noilor actori
ºi parteneri de guvernare, centrul de greutate al politicii
mondiale a trecut de la agenþii publici ai statului la entitãþi
private. Aceastã deplasare de putere are repercusiuni
semnificative asupra stabilitãþii relaþiilor economice ºi
politice internaþionale. Transferul unor decizii importante
din sfera publicã în sfera privatã a contribuit la sporirea
influenþei actorilor nepublici, o parte din reglarea pieþelor
fiind asiguratã de entitãþi nestatale. Instituþii financiare
private precum fonduri de pensii, fonduri de investiþii,
companii de asigurare au devenit actori principali în
antrenarea ºi mobilizarea unor resurse financiare
internaþionale considerabile. De asemenea, actori privaþi
deþin o parte importantã a lichiditãþilor internaþionale,
provocând o pierdere semnificativã a competenþelor
autoritãþilor monetare publice. În aceste condiþii,
autoritãþile publice participã la gestiunea monedei alãturi
de marile bãnci internaþionale.

Apariþia de noi autoritãþi la scarã mondialã contribuie
atât la sporirea numãrului ºi complexitãþii instanþelor de
guvernare economicã, cât ºi la impunerea unor noi
caracteristici procesului de reglare a pieþei. Alãturi de actori
globali, se manifestã forþe noi ºi importante reprezentate
de actori nestatali ºi parastatali, publici, privaþi ºi asociativi,
precum ºi de noi categorii de actori de legiferare, execuþie
ºi de evaluare. Noutatea din domeniul guvernãrii economiei
mondiale o reprezintã creºterea influenþei ºi puterii
exercitate de autoritãþi „private”, precum ºi apariþia unei
noi generaþii de actori colectivi.

Extinderea rolului autoritãþilor nestatale ºi a actorilor
nepublici se manifestã în contextul modificãrii
interacþiunii lor cu actorii etatici ºi al realizãrii unui nou
parteneriat public-privat.

Organizaþiile publice reprezintã simultan operatori pe
piaþã ºi reglatori ai acesteia, ceea ce pune în discuþie
problema autoritãþilor de reglare independente. În ultimele
decenii, contribuþii semnificative la activitate de
reglementare revin unor instanþe nestatale ºi a unor actori
care ocupã un loc intermediar între stat ºi piaþã.

În sens larg, actorii privaþi contribuie la elaborarea,
legitimarea, punerea în aplicare ºi controlul normelor
internaþionale care pot sã influenþeze valorile promovate
prin mondializarea economicã. Au fost identificate trei mari
categorii de putere: autoritãþile pieþei, reprezentate de actori
economici privaþi; autoritãþi morale, sub forma ONG ºi
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miºcãri sociale transnaþionale; autoritãþi ilicite (una dintre
caracteristicile mondializãrii economiei contemporane o
reprezintã influenþa sporitã a activitãþilor ilicite).

Evidenþierea principalelor tendinþe care privesc
conþinutul ºi sfera actorilor guvernãrii economice necesitã
ºi alte precizãri. Astfel, utilizarea nediferenþiatã a noþiunilor
de putere ºi autoritate poate fi generatoare de confuzii.
Pentru specialiºtii din domeniul ºtiinþei politice,
autoritatea se referã la capacitatea, implicitã sau explicitã,
de a exercita puterea recunoscutã ca legitimã. Cum aceastã
distincþie nu este întotdeauna regãsitã, existã ºi tendinþa
de a considera cã puterea exercitatã de actorii nonetatici
nu este legitimã.

De asemenea, trebuie precizat cã acþiunea publicã nu
este strict identificatã cu cea a autoritãþilor publice. La
nivel internaþional, acþiunea publicã este rezultatul
interacþiunii între state, firme ºi organizaþii internaþionale
ºi are drept corolar multiplicarea autoritãþilor nevotate,
nealese (Cohen, 2001, p. 117).

Pentru guvernarea economiei mondiale, trebuie remarcat
ºi rolul important exercitat de actorii societãþii civile.
Asociaþiile civice asigurã funcþia de legitimare a guvernãrii.

Statul ºi guvernarea economicã naþionalã

Procesele definitorii pentru actuala globalizare
economicã determinã ample ºi profunde mutaþii asupra
guvernãrii economiilor naþionale.

Practicile ºi politicile tradiþionale de guvernare nu mai
corespund complexitãþii crescânde a sistemelor guvernate
ºi noilor condiþii impuse de transformãrile pe plan politic
ºi economic.

Punerea în discuþie a calitãþii sistemelor naþionale de
guvernare economicã se datoreazã faptului cã autoritatea,
legitimitatea ºi capacitatea statului de a produce ºi de a
implementa eficient politici sunt erodate ºi subminate atât
din interior, cât ºi din exterior.

Rolul statului, al autoritãþii politice ºi al politicilor
economice sunt definitorii pentru transformarea gradualã a
sistemelor naþionale de guvernare economicã. În consecinþã,
devine necesarã studierea implicaþiilor globalizãrii economice
asupra eficacitãþii acþiunii colective a statelor, modelelor de
administrare a economiei ºi politicilor guvernamentale.

Opiniile privind starea guvernãrii economice naþionale
sunt variate ºi dominate, pe de o parte, de predicþii apocaliptice
despre abdicarea ºi decesul statului naþional, iar, pe de altã
parte, de viziuni optimiste care susþin menþinerea statului ca
referinþã de identificare politicã ºi gestiune economicã.

Studiile ºi analizele întreprinse nu sunt ferite de
pledoarii ideologice ºi se bazeazã într-o mai micã mãsurã
pe analiza ºtiinþificã riguroasã a factorilor ºi condiþiilor
care imprimã anumite caracteristici actualei guvernãri
economice exercitate la nivel naþional.

Ambiguitãþi ºi confuzii provin nu numai din
neînþelegerea adecvatã a naturii ºi complexitãþii relaþiilor

dintre economie ºi politicã, piaþã ºi stat, public ºi privat,
dar ºi din tendinþa de a transfera „tarele” statului asupra
guvernãrii economiei. Se remarcã, de asemenea, imprecizia
termenilor utilizaþi pentru desemnarea tendinþelor în
evoluþia puterii ºi autoritãþii statului (ex. resurgenþã,
reaºezare, eclipsã º.a.). Reprezentarea configuraþiei actuale
a guvernãrii naþionale este ºi consecinþa numeroaselor
confuzii între criza formei statului ºi criza statului naþional,
între practicile ºi politicile de guvernare, puterea economicã
ºi capacitatea statului de a guverna economia, puterea ºi
autoritatea statului, guvernare ºi intervenþiei º.a.

Diversitatea  ºi caracterul contradictoriu al unor opinii
exprimate de reprezentanþi marcanþi ai ºtiinþelor politice ºi
economice pot fi justificate, parþial, din constatarea
paradoxurilor ce caracterizeazã guvernarea contemporanã:
mondializarea, care provoacã o diminuare marcantã a puterii
sau capacitãþii de intervenþie a statului, este, în parte, rezultatul
politicii statului, nivelul de internaþionalizare pe care l-a atins
economia mondialã reinstituie nevoia de stat-naþiune, nu în
sens tradiþional, ci ca principal mecanism de legãturã între
nivelul internaþional de guvernare ºi comunitãþile organizate
ale lumii avansate (Hirst, Thompson, 2002, p. 383) º.a.

Analiza tendinþelor guvernãrii naþionale ºi raporturile
sale cu guvernarea regionalã ºi mondialã necesitã cercetãri
interdisciplinare bazate pe respectarea unui minimum de
cerinþe metodologice.

Puterea de persuasiune a autoritãþii statale este reflectatã
de evoluþia funcþiilor guvernului ºi a obiectivelor de
politicã economicã. Atitudinea faþã de problemele
economice derivã atât din ideologia dominantã, cât ºi din
logica ºi eficienþa intervenþiei statului în viaþa economicã.

Creºterea contribuþiei guvernului la activitatea
economicã a constituit una dintre temele centrale ale
istoriei secolului al XX-lea. Ulterior, imperativele de
austeritate care au caracterizat gestiunea economicã au
determinat o tendinþã de dezangajare a statului.

Teza care proclamã criza legitimitãþii statului ºi creºterea
vulnerabilitãþii sale în faþa forþelor globalizãrii este
purtãtoare de numeroase ambiguitãþi.

Nu este clar pe deplin dacã pretinsul declin al statului
reprezintã o tendinþã secularã, ireversibilã sau dacã aceastã
tezã serveºte mai degrabã ca instrument ideologic în
vederea susþinerii unor interese.

În paralel cu ideea care susþine diminuarea rolului eco-
nomic al statului (rolling back the state), au fost avansate
ºi opinii care susþin necesitatea refacerii capacitãþii statului
de a promova dezvoltarea economicã (bringing the state
back in). Mai mult, se considerã cã numai un stat puternic
poate interveni ºi exercita un rol activ într-o economie de
piaþã (free economy-strong state).

Experienþa ultimelor decenii a demonstrat cã
aranjamentele statului-bunãstãrii (wellfare-state) nu sunt
compatibile cu liberalizarea internaþionalã, iar schimbãrile
necesare au impus prezenþa puternicã ºi reglatoare a statului
(workfare-state).
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Se poate constata, aºadar, existenþa unor reacþii diverse la
adresa virusului statal. Unele atitudini sunt marcate de o evidentã
ambivalenþã (în acelaºi timp a se proteja de stat ºi a fi protejat de
stat, privatizarea câºtigurilor ºi socializarea pierderilor º.a.) ºi
manifestãri paradoxale (opoziþia faþã de „big government”, dar
ferventa susþinere a executivului). Mijloacele de acþiune ale
statului constituie obiect al dezbaterilor politice, adesea marcate
la accente polemice: dimensiunea optimã a guvernului,
repartizarea sarcinilor între sectorul public ºi sectorul privat,
rolul bugetului public în realizarea echilibrului macroeco-
nomic, limitele datoriei publice º.a.

Cheia desluºirii mutaþiilor survenite în guvernarea
economiei naþionale rezidã în analiza consecinþelor
globalizãrii asupra puterii ºi autonomiei statului, precum
ºi asupra capacitãþii sale reglatoare.

În concepþia unor autori, mondializarea contemporanã
este responsabilã de criza statului-naþiune. Scepticii,
dimpotrivã, considerã mondializarea un mit care nu afecteazã
în mod real politica ºi capacitatea statelor, care îºi conservã
aptitudinile ºi capacitatea reglatoare a raporturilor interne
ºi externe. Se contestã, astfel, unele consecinþe ale
mondializãrii, care este de esenþã exclusiv economicã. De
fapt, impactul globalizãrii asupra capacitãþii autoritãþii ºi
suveranitãþii statelor este complex. Este evidentã o anumitã
retragere a statului, dar nu este tot atât de evidentã implicarea
globalizãrii în acest proces. Ceea ce nu înseamnã cã
globalizarea nu are implicaþii asupra statului naþional
(Ravenhill, 2005, p. 237). Relaþia complexã ºi uneori
paradoxalã dintre globalizare, democraþie ºi statul naþional
presupune atât analiza impactului globalizãrii asupra
statelor, cât ºi a impactului statelor asupra globalizãrii.

Majoritatea opiniilor clameazã criza statului,
imposibilitatea de a se mai opune forþelor pieþei, precum ºi
diminuarea funcþiilor sale reglatoare.

Concomitent cu marginalizarea guvernãrii economiei
naþionale, o parte a prerogativelor sale sunt difuzate la nivel
regional ºi mondial, dar ºi în sens descendent, la nivel
subnaþional. Ca urmare a subminãrii capacitãþii statului de a
guverna economia, se extind guvernarea regionalã ºi
mondialã în detrimentul guvernãrii naþionale. Practicile

globalizãrii au transferat puterea dinspre naþiuni spre spaþiul
global ºi au afectat considerabil capacitatea statelor de a
crea ºi de a implementa politici macroeconomice. Procesele
de denaþionalizare, privatizare ºi alte reforme au condus la
pierderea puterii economice a statelor ºi la transformãri
profunde în natura ºi locaþia autoritãþii.

În condiþiile declinului ºi pierderii progresive a autoritãþii
reale a statului, o parte a funcþiilor guvernãrii este acum
îndeplinitã prin activitãþi care nu mai sunt iniþiate de guvern.

Pierderea de influenþã a entitãþilor naþionale în raporturile
lor cu piaþa ºi cu societãþile multinaþionale a condus la apariþia
statului virtual, caracterizat printr-o slabã capacitate de
producþie pe propriul teritoriu, în favoarea unei puternice
capacitãþi de concepþie (Paquin, 2005, p. 60).

Guvernarea actualã, exercitatã în condiþiile
preponderenþei factorilor economici, trebuie sã þinã cont
de realitãþile începutului de mileniu.

Direcþiile de realizare a reformei guvernãrii se întrepãtrund
cu cerinþele restructurãrii economiei mondiale ºi exigenþele
regândirii procesului de globalizare. Viitorul incert al
economiei globale reclamã instituirea unui nivel minim de
guvernare economicã internaþionalã, care sã cuprindã
obiective ºi standarde comune. A promova o guvernare
efectivã a economiei globale necesitã eliminarea cât mai rapidã
a disjuncþiei dintre distribuþia internaþionalã a puterii
economice ºi distribuþia autoritãþii de elaborare a regulilor, în
cadrul instituþiilor internaþionale (Gilpin, 2004, p. 262).

Reformarea guvernãrii economice vizeazã cu precãdere
instituþiile, actorii ºi formele prin care este realizatã ºi trebuie
conceputã pe baze politice solide ºi stabile, care sã garanteze
prosperitatea economicã mondialã. S-au prefigurat douã mari
orientãri posibile, complementare între ele, pentru edificarea
unei guvernãri mondiale mai eficace: realizarea unei
organizãri mondiale similare cu cea a statelor, a unei forme de
consiliu mondial supranaþional cu rol de coordonare a
diferitelor instituþii internaþionale. Aceasta presupune o
construcþie instituþionalã complexã, pe baza unei viziuni
normative ºi acceptate, întãrirea puterii instituþiilor
specializate ºi organizarea relaþiilor lor cu societatea civilã
(Prager, 2002, p. 351).
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