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Rezumat. Actuala criză economică globală s-a dovedit a fi 
imprevizibilă pentru majoritatea factorilor de decizie la nivel mondial. 
Mai mult decât atât, convingeri adânc înfipte în mentalul economiştilor 
despre ştiinţa economiei, despre virtuţile capitalismului şi ale pieţei 
libere au început să se clatine. Mai devreme sau mai târziu actuala criză 
se va sfârşi. Problema care se ridică şi la care ştiinţa economică trebuie 
să răspundă este dacă trebuie schimbat ceva în actuala ordine 
economică mondială şi mai ales ce anume. Este cât se poate de vital să 
ne întrebăm astăzi în ce fel de societate vrem să trăim şi dacă modelul 
actual de economie, model bazat în special pe ideile monetariste, ne este 
util pentru îndeplinirea acestor dorinţe. Pe lângă analiza cauzelor 
fundamentale care au condus la actuala criză economică, articolul de 
faţă îşi propune să analizeze oportunitatea schimbării actualului model 
de economie şi să contureze trăsăturile unui posibil viitor model. 
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Introducere 
 
În toamna anului 2008 economia mondială se afla într-o profundă criză. 

Deşi pornită din SUA, criza economică a devenit foarte repede una globală 
demonstrând, încă o dată, că astăzi suntem cu toţii în aceeaşi barcă.  

De-a lungul ultimelor două decenii au avut loc mai multe crize succesive 
în ţări emergente. Amploarea acestora însă nu a fost foarte mare şi s-a ieşit 
relativ repede din ele deoarece ţările dezvoltate au avut resursele necesare 
pentru a le sprijini pe cele cu probleme. Diferenţa majoră este că actuala criză 
nu-şi mai are originea în comportamentul ţărilor emergente, ci a izbucnit chiar 
în centrul economiei globale (fiind cauzată de creditarea subprime americană) şi 
a contaminat restul lumii. 

Criza a scos la suprafaţă nişte probleme mai vechi legate de dezechilibrele 
globale (concretizate prin faptul o parte a lumii consumă mai mult decât 
produce şi invers, fapt ce ameninţă stabilitatea mondială), de slaba coeziune 
socială a modelului american şi de lipsa de moralitate a participanţilor la piaţa 
de capital. 

Articolul de faţă este structurat în patru părţi. Prima parte prezintă 
modelul american prin analiza comparativă a celor două submodele de 
economie propuse de administraţiile americane Bush şi Obama, submodele ce 
au eşuat atât în prevenirea crizei (submodelul Bush), cât şi în depăşirea ei cu 
costuri cât mai mici pentru contribuabili (submodelul Obama). Actuala criză 
economică mondială îşi are originea în SUA şi de aceea este importantă analiza 
cauzelor reale care au stat la baza apariţiei acestei crize, precum şi modul în 
care autorităţile au reacţionat. În a doua parte este analizată criza în care se află 
economia ca ştiinţă, prinsă între două viziuni: cea a moralităţii intereselor 
individuale şi cea a interesului colectiv unic. A treia parte este dedicată 
problemelor legate de bunul-simţ şi de moralitate, care par a fi minimizate, dacă 
nu chiar ignorate de-a dreptul, de foarte mulţi actori importanţi, atât din sfera 
politicului, cât şi din sfera economicului. Ultima parte încearcă să răspundă la o 
întrebare de maximă importanţă pentru societatea umană, respectiv cum ar 
putea arăta noul model economic. 

 
Modelul american 
 
Atunci când vorbim despre modele de economie este important să 

înţelegem corect conceptele pe care le folosim. Astfel conceptul sistemelor şi 
modelelor de economie acoperă o viziune, o structură şi o finalitate bine 
conturate, împreună cu metode şi proceduri de realizare a performanţei 
economice. Un model de economie se referă la viziunea asupra autorităţilor de 
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reglementare şi la modul în care sunt gestionate funcţiile economice şi sunt 
rezolvate ecuaţiile economiei în ansamblul ei. Între sistemele de economie şi 
modelele de economie există următoarea legătură: sistemele reprezintă partea 
comună, iar modelele diferenţa specifică. Sistemele economice au consistenţă 
de întreg funcţional, în timp ce modelele definesc procedurile şi instrumentele 
prin care funcţiile sistemului sunt realizate (Dinu, 2011). 

În cele ce urmează voi prezenta principalele măsuri adoptate de cele două 
administraţii americane care s-au aflat la putere în perioada crizei, respectiv 
administraţia Bush şi administraţia Obama. 

Reacţia administraţiei Bush la criza financiară a fost ajutorarea băncilor 
printr-un program masiv de 700 de miliarde de dolari denumit sugestiv 
“Troubled Asset Relief Program – TARP”. TARP a permis trezoreriei 
americane să cumpere active greu de evaluat sau foarte puţin lichide, aparţinând 
băncilor sau altor instituţii financiare. Activele urmărite sunt CDO-urile 
(Collateralized Debt Obligatons), instrumente care au reprezentat o investiţie 
deosebit de populară până în 2007, când au fost afectate de numărul tot mai 
mare de cazuri de neplată a împrumuturilor ipotecare pe baza cărora au fost 
construite.  

Dar problema în SUA nu au constituit-o doar băncile care se confruntau 
cu neplata datoriilor de către debitori. În scurt timp criza financiară a devenit o 
criză economică de toată amploarea. Doi dintre cei trei mari giganţi ai industriei 
auto din SUA au  ajuns în pragul falimentului. Aceştia erau General Motors şi 
Chrysler. Preşedintele Bush a amânat această problemă până la instalarea în 
funcţie a succesorului său, ajutând companiile doar să se menţină pe linia de 
plutire. Aceiaşi finanţişti care ceruseră ajutorul guvernului au fost de părere că 
aceste companii auto nu trebuie să beneficieze de acelaşi tratament din 
considerente legate de hazardul moral. A existat bătălie de idei economice între 
Main Street (societăţile nefinanciare) şi Wall Street (societăţile financiare) în 
urma căruia câştigător a ieşit Wall Street-ul. Este evident că s-a aplicat un dublu 
standard, companiile financiare beneficiind de un tratament mult mai blând din 
partea statului.  

O altă măsură adoptată de administraţia Bush a fost reducerea de impozite 
aplicată în februarie 2008, măsură care n-a adus rezultatele scontate pentru că 
mare parte din ea a fost economisită de beneficiari, iar obiectivul acesteia era 
acela de a încuraja cheltuielile. 

În ceea ce priveşte reglementarea, Bush nu a luat niciun fel de măsură, 
deşi criza financiară a arătat clar că acest domeniu al reglementării pieţelor 
financiare este responsabilul principal. Nici în ceea ce priveşte coeziunea 
socială administraţia Bush nu a luat măsuri, beneficiarii principali ai reducerii 
impozitelor au fost cei din vârful piramidei. O accentuare a impozitării 
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progresive ar fi fost mult mai utilă pentru că s-ar fi dus direct în consum nu în 
economii, iar pe timp de criză este important să încurajezi consumul. 

În urma eşecului planului Paulson (nu a reuşit să revigoreze creditarea), 
administraţia Obama a anunţat un nou program. Astfel, în luna martie, 
Trezoreria americană şi Autoritatea Federală de Garantare a Depozitelor (FDIC) 
au lansat un program prin intermediul căruia s-a încercat rezolvarea problemei 
activelor toxice aflate în custodia băncilor, respectiv programul PPIP (Public 
Private Investment Program). Acest program a presupus scoaterea la licitaţie a 
acestor active, iar investitorii care acceptă să cumpere aşa ceva urmau să 
primească garanţii în valoare de o mie de miliarde de dolari din partea FDIC.  

Administraţia Obama nu  a venit cu o abordare realmente nouă, preferând 
o strategie bazată pe încredere şi continuitate. Pachetul măsurilor de stimulare a 
fost de 800 de miliarde de dolari ce urmau a fi cheltuiţi într-o perioadă de 
aproximativ doi ani. Suma este destul de mică dacă este să o raportăm la PIB-ul 
SUA de 14 – 15 miliarde de dolari americani. Astfel, în 2009, rezultatul 
pachetului de stimulare a fost aproape zero (Stiglitz, 2010, p. 127).  

Congresul American a aprobat trei extinderi ale perioadei de şomaj plătite 
din bugetul federal, până la un maximum de 73 de săptămâni. De asemenea, 
pachetul de stimulare propus de Obama cuprindea şi suportarea a 65 la sută din 
costul asigurării de sănătate, ca element al extinderii prestaţiilor sociale pentru 
şomaj (numai în cazul angajaţilor care şi-au pierdut locul de muncă după  
1 septembrie 2008 şi înainte de sfârşitul anului 2009). 

Administraţiei Obama îi poate fi reproşat că nu a făcut nimic pentru a-i 
ajuta pe americanii care şi-au pierdut locurile de muncă să-şi plătească ratele la 
creditele ipotecare. Astfel mulţi dintre cei rămaşi fără serviciu şi-au pierdut, la 
puţin timp după concediere, şi locuinţa, deşi ei nu erau cu nimic vinovaţi. 
Laureat al premiului Nobel pentru economie Joseph Stiglitz propune ca 
autorităţile să furnizeze un nou tip de „asigurare de risc", care, în circumstanţele 
de faţă, să preia plăţile la creditul ipotecar, permiţând ca majoritatea să fie 
amânate până când proprietarul locuinţei îşi va fi găsit alt loc de muncă 
(Stiglitz, 2010, p. 135).  

Programul de stimulare al administraţiei Obama a avut multe efecte 
benefice, dar era mai eficient dacă era mai mare şi mai bine conceput. Astfel, 
deoarece a fost prea mic, o treime s-a scurs pe reduceri de impozite, iar o parte 
mică a fost alocată ajutoarelor statelor, a localităţilor şi a celor care cădeau din 
plasele de siguranţă socială. 

Măsurile luate de administraţia Obama au fost parţial corecte, dar 
insuficiente pentru a contrabalansa şocul produs de criza financiară.  

Atât submodelul propus de administraţia Bush, cât şi cel propus de 
administraţia Obama sunt caracterizate de libertate politică şi de creştere 
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economică. Ambele modele se bazează în principal pe mecanismele de piaţă 
concurenţială pentru alocarea resurselor. Dacă modelul susţinut de Bush se 
caracterizează prin excluziune, cel susţinut de Obama este un model parţial 
incluziv. Modelul Bush este unul tipic american, caracterizat prin excluderea 
coeziunii sociale ca obiectiv pe termen lung şi care se bazează exclusiv pe 
obţinerea unor randamente cât mai mari. Din acest punct de vedere, nici 
modelul propus de administraţia Obama nu este prea departe, dar trebuie să 
recunoaştem că această administraţie a făcut paşi importanţi spre o finalitate 
socială a măsurilor adoptate, apropriindu-se de modelul european de creştere 
economică. Modelul Bush este cel al unei economii de piaţă de tip laissez-faire, 
iar administraţia Obama a încercat să schimbe acest lucru chiar dacă nu prea a 
reuşit. Poate că Obama a încercat să urmeze o abordare pragmatică făcând un 
compromis realist cu forţele politice existente. Totuşi, cel mai mare risc în viaţă 
este să nu rişti nimic, iar Obama tocmai asta a făcut. Modelul Bush cade în 
extrema cealaltă riscând mult prea mult, jucând totul pe o singură carte, cea a 
mâinii invizibile.  

„Sectorul financiar îşi avea propria viziune privind rezolvarea crizei 
economice, viziune centrată pe mai mult profit şi, pe cât posibil, pe 
reîntoarcerea la felul cum stăteau lucrurile înainte de anul 2007” (Stiglitz, 2010, 
p. 90). Problema este că societăţile financiare americane au ajuns să-şi 
considere activitatea un scop în sine, iar rolul sistemului financiar în economie 
este să fie un mijloc pentru atingerea unui scop, nicidecum un scop în sine. 
Astfel sectorul financiar din SUA ar trebui redus la dimensiuni mai mici. 

 
Criza teoriei economice 
 
Principala problemă a ştiinţei economice şi a specialiştilor în economie 

este eşecul în îndatorirea elementară de a emite predicţii şi prognoze corecte. În 
prezent există un decalaj considerabil între capacitatea explicativă a ştiinţei 
economice şi realitatea de zi cu zi a funcţionării economiei.  

Criza actuală a scos în evidenţă slăbiciunile ştiinţei economice, slăbiciuni 
datorate în bună măsură faptului că economia este o ştiinţă relativ tânără dacă 
este să ne gândim la alte ştiinţe mature cum ar fi fizica sau chimia.  

Este evident că economia simbolică, reprezentată de piaţa financiară, nu 
reflectă corect economia reală. În special prin piaţa bursieră s-a creat un sistem 
specific de producere a valorii care nu prea are legătură cu economia reală. 
Aceasta este principala sursă a derapajelor actuale. O teorie care se 
ambiţionează să provoace o altă realitate decât cea obiectivă va duce 
întotdeauna la eşec.  
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Orice ştiinţă trebuie să fie capabilă să-şi conteste propriile ipoteze. 
Contestarea ipotezelor de bază ale economiei este necesară în aceste momente 
de criză economică profundă. Ar fi fatal ştiinţei economice să-şi păstreze 
ipotezele fundamentale în astfel de momente. Problema este că actuala teorie 
mainstream, instituită de economia clasică, susţine aşteptarea autoreglării pieţei. 
Dar chiar teoria neoclasică, cea care susţinea modelul pieţelor perfecte a eşuat. 
Pieţele nu sunt niciodată perfecte, iar o teorie ce se bazează pe ipoteze false nu 
poate duce decât la nişte concluzii false. Exact acest lucru s-a întâmplat şi de 
aceea trebuie redefinită ştiinţa economică în noi termeni. 

O altă problemă a teoriei economice clasice şi neoclasice este că avuţia nu 
este un mijloc, ci un scop al interesului individual. Puterea se poate defini ca 
modalitatea de control a libertăţilor. Astfel tendinţa este de a identifica avuţia cu 
puterea şi de a transforma libertatea într-un mijloc tranzacţional. Este necesară 
o redefinire a conceptului de putere. „Controlul ierarhic al puterii a eşuat ca 
generator de avuţie, controlul ierarhic al avuţiei dă semne că eşuează în 
efectivizarea accesului la putere, atât timp cât avuţia decartează puterea” (Dinu, 
2011, p. 1-2). Ordinea în modelul corporatist este una verticală în care conduc 
câţiva. Este un model oligarhic. Practic toate politicile americane din ultimele 
decenii au fost derivate din aceste concepte.  

Cred că trebuie să revenim la aforismul celebru al lui Francis Bacon, 
respectiv „knowledge is power”. Noua societate trebuie să identifice puterea 
mai degrabă cu termenul de cunoaştere decât cu cel de avuţie. Acest lucru 
defineşte societatea bazată pe cunoaştere o societate ce are la bază valorificarea 
ideilor noi, inovarea, cercetarea-dezvoltarea şi aplicarea acestora în economie. 
Câştigul vine din profiturile care se obţin din valorificarea produselor şi 
tehnologiilor noi, la introducerea lor pe piaţă, pentru o anumita perioadă de 
timp. Aceste lucruri sunt cunoscute tuturor, dar inovarea nu a funcţionat cum 
trebuie în SUA, cel puţin în ultimele două – trei decenii, deoarece o mare parte 
din aceasta a fost îndreptată către inovarea în domeniul financiar. S-au creat 
astfel produse complexe, care au dus în ultimă instanţă la actuala criză 
economică. Principala cauză au fost stimulentele viciate, reprezentate de 
salariile mari din domeniul financiar, fapt ce a condus la orientarea capitalului 
uman, reprezentat de cei mai buni studenţi, către acest domeniu. Aceasta 
reprezintă un important derapaj care ar putea fi corectat de stat pe termen scurt 
prin introducerea unor cote progresive de impozitare şi pe termen lung prin 
investiţii publice în diverse domenii cum ar fi cercetarea, sănătatea sau 
infrastructura. 

„Criza ar putea fi interpretată şi ca rezultatul nesiguranţei şi neputinţei la 
un loc în  materie de guvernare globală, respectiv a intervalului ce acoperă 
decalajul de încheiere a ciclului lung de evoluţie şi durata ieşirii din criză. Este 
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o criză de comportament adecvat în privinţa utilizării mijloacelor specifice unei 
economii ce devine globală” (Dinu, 2008, pp. 1-2). 

Trebuie reluate dezbaterile în privinţa evaluării relevanţei funcţionale a 
principiilor fundamentale privind economia globală, a eficienţei gestiunii 
comportamentelor întemeiate pe încrederea în sistem şi a reformei politicilor 
economice care nu mai pot fi lipsite de coordonarea globală (Dinu, 2010,  
p. 344). 

Ca toate pieţele, nici piaţa ideilor nu este perfectă. Nu întotdeauna câştigă 
ideile cele mai bune. Ideile bune se pot găsi la economiştii care au căutat să 
înţeleagă cum funcţionează efectiv pieţele. Rămâne să vedem în ce măsură 
aceste idei vor prevala acum, în contextul informaţiei asimetrice de pe această 
piaţă şi al diverselor interese de natură materialistă reprezentate, în SUA, prin 
lobby-ul exercitat de marile corporaţii. 

 
Problema lipsei bunului-simţ şi a moralităţii 
 
Modelul promovat, caracterizat prin urmărirea profitului cu orice preţ, nu 

a adus prosperitatea sperată, dar a creat în schimb deficitul de moralitate pe care 
îl simţim cu toţii în prezent. Când o ştiinţă acceptă ideea conform căreia banii 
sunt scopul suprem al vieţii se naşte pericolul justificării lipsei de moralitate din 
partea actorilor pieţelor.  

Paradoxal, chiar teoria economică a furnizat argumentele ce susţin această 
lipsă de moralitate. La urma urmei dacă urmărirea interesului propriu duce la 
binele societăţii prin intermediul mâinii invizibile despre care vorbeşte Adam 
Smith, tot ce are de făcut un individ este să se asigure că-şi urmăreşte propriul 
interes. Dar lăcomia nu a dus la binele societăţii nici în acest ultim caz al 
recentei crize economice, nici în alte atâtea cazuri.  

Moralitatea este una dintre cele mai de preţ virtuţi ale omului. Despărţirea 
economiei de reperele morale a avut loc încă de la începuturile ei, când s-a 
încercat orientarea sa către statutul de ştiinţă, modelul fiind constituit de fizică. 
Cred că ar trebui reevaluată această concluzie adoptată de economişti. Știinţe 
precum fizica sau chimia studiază fenomene naturale, iar economia studiază 
comportamentul uman, fiind definită chiar de către Şcoala Austriacă drept 
logica acţiunii umane. 

Noua economie trebuie să susţină şi să promoveze moralitatea mai presus 
de interesul individual. 
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Noul model de economie 
 
A concepe un nou model de economie este o sarcină pe cât de dificilă pe 

atât de necesară pentru breasla specialiştilor în economie. Cred că unul din 
principalele lucruri la care trebuie să răspundem este care ar fi rolul statului în 
acest model. În economiile  de tip socialist statul avea controlul total al 
economiei, neexistând un mecanism de liberă formare a preţurilor în aceste 
economii. Evident că acest model a eşuat lamentabil. Modelul opus acestuia, cel 
la capitalismului corporatist, model care, deşi a părut multora că ar fi câştigător, 
în ultima perioadă a început să dea  din ce în ce mai multe semne de slăbiciune.  

În trecut, economiştii au încercat şi au şi reuşit în bună măsură să 
înţeleagă când pieţele funcţionează bine şi nu. În cele mai multe cazuri este o 
problemă de stimulente şi motivaţii. Principalele situaţii în care pieţele eşuează 
pentru că stimulentele sociale şi cele private nu sunt bine aliniate sunt situaţiile 
de monopol, externalităţile şi imperfecţiunile informaţionale.  

Astfel s-a încercat intervenţia statului prin adoptarea de legi antitrust care 
să asigure concurenţa, de legi privind accesul liber la informaţiile publice şi alte 
legi menite să reducă poluarea.  

Sunt multe aspecte care ar putea fi îmbunătăţite. Spre exemplu, referitor 
la imperfecţiunile informaţionale care caracterizează pieţele financiare la nivel 
mondial şi ţinând cont de nivelul ridicat al tehnologiei IT din prezent, nu cred 
că ar fi prea greu de găsit o soluţie prin care să se implementeze un sistem 
informatic care să permită cunoaşterea mai exactă de către potenţialii investitori 
a ceea ce stă la baza acestor active. Soluţia aceasta a fost propusă de autorul 
Kamran Dadkhah în cartea sa „The Evolution of Macroeconomic Theory and 
Policy”. Lipsa transparenţei pe pieţele financiare este una din principalele cauze 
ale actualei crize. 

Referitor la reglementarea pieţelor financiare, observăm că aceasta nu a 
fost una uniformă. Piaţa creditului, unde actorii sunt băncile şi societăţile de 
leasing financiar, a fost puternic reglementată (poate chiar prea mult). Restul 
pieţelor financiare, în special bursele, au fost mult prea puţin reglementate.  

Problema unei reglementări mult prea puternice este că o eventuală 
greşeală de strategie a administraţiei centrale produce efecte negative asupra 
întregului sistem. S-a întâmplat acest lucru în SUA, la începutul anilor 2000, 
când autorităţile de la vremea respectivă au ales să încurajeze creditarea 
subprime (oricine trebuia să poată să-şi cumpere o casă). 

Bursa nu a fost reglementată deloc şi de aceea s-au creat diverse 
instrumente financiare prin care băncile au putut să se asigure împotriva riscului 
de neplată. Astfel riscul a fost transferat dintr-o parte în alta, iar cei care şi l-au 
asumat în ultimă instanţă nu aveau nicio idee despre cât riscă. Trebuie 
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reevaluate derivatele financiare şi trebuie păstrate numai cele care contribuie la 
bunul mers al economiei (de exemplu cele care presupun asigurarea împotriva 
riscului valutar).  

Alte roluri pe care statul le are în orice economie este asigurarea dreptului 
la proprietate, asigurarea securităţii şi asigurarea infrastructurii necesare. 
Asupra acestor roluri toţi economiştii sunt de acord. Se pune problema dacă este 
suficient atât, iar criza recentă pare să ne demonstreze că nu este. 

Rolul potrivit al statului diferă de la ţară la ţară, şi de la o epocă la alta. 
Globalizarea şi noile tehnologii au deschis calea pentru noi monopoluri 
mondiale, care dispun de o imensă putere financiară şi politică. Problemele 
create de separarea dintre proprietate şi control şi de faptul că avuţia celor mai 
mulţi oameni este gestionată de alţii, chipurile în numele şi folosul lor, ne 
dovedeşte necesitatea unor reglementări mai eficace. În economia inovatoare a 
secolului douăzeci şi unu, statul ar trebui să-şi asume un rol mai extins în 
asigurarea cercetării fundamentale, atât de importantă pentru realizarea unei 
creşteri economice sănătoase şi durabile, precum şi în realizarea unei coeziuni 
sociale, lucru ce a avut mult de suferit în ultimele decenii. 

 
Concluzii 
 
Criza actuală a pus în dificultate orice teorie economică, nu numai pe cele 

mainstream. Expresia eşecului actualelor teorii este dată de ezitarea de care dau 
dovadă actualii specialişti în economie şi politicieni când încearcă să răspundă 
la întrebarea: „Când şi cum ieşim din criză?”.      

Astăzi lumea se întreabă dacă economia este într-adevăr o ştiinţă.  
Administrarea cu succes a acestei crize, precum şi prevenirea unora 

viitoare reprezintă probleme care ţin atât de sfera politică, cât şi de cea 
economică.  

Ştiinţa economică trebuie să ofere societăţii un nou model pentru a se 
reabilita. Este profund iraţional să considerăm că singura soluţie la ieşirea din 
criză este să aşteptăm ca aceasta să treacă. Eşecul politicilor anticriză este 
rezultatul ideologiilor. Aceasta ne arată că nimeni nu deţine adevărul absolut şi 
că întotdeauna trebuie căutată şi urmată calea de mijloc.  

O atitudine profund greşită ar fi una prin care să spunem: suntem în criză 
şi nu avem timp să căutăm soluţii pe termen lung pentru prevenirea unei alte 
crize asemănătoare, ci trebuie să ne concentrăm doar pe problemele pe termen 
scurt, conjuncturale, iar după criză să spunem: dacă sistemul funcţionează 
atunci nu are nevoie să fie reparat.  

Ne punem întrebarea dacă chiar va schimba ceva această criză. Desigur 
interesele multora ar fi să nu se schimbe nimic esenţial. Dar apar din ce în ce 



Nevoia unui nou model de economie 

 
79

mai mulţi adepţi ai ideii că ceva trebuie schimbat. Schimbarea trebuie să fie o 
consecinţă a acestei crize economice. Promisiunea schimbării l-a făcut pe Barak 
Obama să câştige alegerile în SUA în 2009. Lucrurile încep să se mişte în 
direcţia corectă, dar întrebarea care se pune este în ce măsură viteza cu care se 
mişcă este suficient de mare pentru a preîntâmpina o nouă criză. Ar fi o 
catastrofă să aibă loc o nouă criză economică în următorii 10-15 ani deoarece, 
în opinia mea, lumea şi-a epuizat resursele economisite pentru astfel de situaţii, 
iar o nouă de criză ar duce la conflicte sociale deosebit de grave. 

Trebuie menţionat că ar fi de-a dreptul stupid să abandonăm modelul 
economic bazat pe economia de piaţă, de tip laissez-faire, şi să ne întoarcem la 
unul bazat strict pe controlul economiei de către stat. Trebuie inventat un nou 
model, mai eficient, care să combine avantajele liberei pieţe, spiritului 
antreprenorial şi apărarea cu orice preţ a dreptului la proprietate cu asigurarea şi 
menţinerea unui mediu prielnic coeziunii şi echităţii sociale, la nivel mondial. 

Suntem la sfârşitul unui ciclu, fapt ce reprezintă o mare oportunitate 
pentru omenire de a intra într-o nouă eră a progresului, dar şi un mare risc. A nu 
face nimic şi a lăsa lucrurile în voia sorţii nu este o soluţie viabilă. Viitorul 
aparţine celor care îndrăznesc să-l provoace. 
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