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Rezumat. Despre capitalismul supus globalizării avem de a face şi 

cu sisteme economice care au derivat într-un alt model: modelul asimetric 
din punct de vedere al drepturilor de proprietate şi al influenţei grupurilor 
de interese, model asimetric care poartă numele de „oligarhie”(1). Pentru o 
mai bună exemplificare a oligarhiei vom considera o societate 
„oligarhică”, în care puterea politică s-ar afla în exerciţiul marilor 
producători, care ţin să îşi protejeze drepturile de proprietate, dar aceştia 
impun crearea unor bariere de intrare, încălcând drepturile de proprietate 
producătorilor potenţiali. 

Capitalismul a fost şi este presat şi de fenomenul (de)reglementării 
creat de competiţia conturată prin globalizare. Cu uşurinţă se poate 
ajunge de la (de)reglementare la presiunea oligarhică, ce din perspectiva 
globalizării poate naşte defazarea sau decuplarea de la sistemul economic 
global. Această lucrare cercetează cele două cazuri şi le introduce în 
angrenajul global pentru a rezulta evoluţia bunăstării membrilor societăţii. 
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Introducere 
 
Pentru prima parte a lucrării s-a a ales a nu se compara capitalismul cu 

oligarhia deoarece din punct de vedere epistemologic acestea se află în planuri 
conceptuale paralele. Capitalismul are ca fundament viziunea economică asupra 
statului, în timp ce oligarhia include componenta guvernamentală, economică şi 
socială; astfel putând constata că o comparaţie este posibilă între oligarhie şi 
viziunea socioeconomică guvernamentală a capitalismului, democraţia. 
Democraţia, unde puterea politică este larg distribuită, impune taxe 
redistributive asupra producătorilor (pentru a menţine competiţia la un standard 
de sustenabilitate pentru noii veniţi în piaţă) şi nu permite crearea barierelor de 
intrare. Atunci când taxele aplicate într-o democraţie sunt la cote ridicate, iar 
distorsiunile create de barierele de intrare nu există, un sistem oligarhic capătă 
adepţi pentru o eficienţă internă ridicată, dar această eficienţă este una de tip 
win-lose(2). 

 
1. Analiza comparată a societăţii oligarhice versus societatea democratică 

din perspectiva globalizării 
 

În momentul de faţă regăsim consens în protecţia drepturilor de 
proprietate ale producătorilor, lucru esenţial pentru obţinerea unei creşteri 
economice sustenabile pe termen lung (Acemoglu, Johnson, Robinson, 2001, 
pp. 1369-1401). Nu există o înţelegere asupra fenomenului de protecţia 
drepturilor de proprietate ale producătorilor sau asupra beneficiilor întăririi 
cadrului legal şi economic al oricăror forme de drepturi de proprietate. 
Societatea oligarhă se conturează unde puterea politică este în mâinile „elitei 
economice” (marii producători/investitori din economie)(3). Tipul organizării 
grupului de interese asigură marilor producători domnia, reprezentată printr-o 
fiscalitate scăzută, dar şi cu ineficienţe bazate pe crearea de poziţii de monopol 
pentru aceştia, încălcând astfel drepturile viitoare de proprietate ale potenţialilor 
producători. Alternativa o reprezintă democraţia, unde puterea politica este 
distribuită la un nivel echitabil, astfel rezultând şi o liniarizare a veniturilor 
bugetare printr-o impozitare în trepte asupra veniturilor obţinute, în schimb 
producătorii mari nu vor introduce bariere de intrare pentru noii producători, 
astfel asigurând păstrarea intactă a ideii dreptului de proprietate al 
producătorilor potenţiali, dar ce se schimbă dacă are loc tranziţia dintre 
societăţile democratice şi cele oligarhice. Acest model creează două distorsiuni 
în politica economică a statului: taxonomia şi barierele de intrare (Acemoglu, 
2008, pp. 1-41). Impozitele care redistribuie veniturile de la antreprenori la 
muncitori sunt distorsionate deoarece descurajează investiţiile. Barierele de 
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intrare, care redistribuie veniturile spre antreprenor prin scăderea cererii de 
muncă şi salariile, distorsionează alocarea de resurse deoarece acestea pot bloca 
intrarea altor agenţi economici potenţial mai productivi(4). 

Schimbul dintre cele două tipuri de distorsiuni determină eficienţa mai 
mare a oligarhiei sau a democraţiei şi generează un output agregat mai mare. 
Oligarhia eludează efectele negative ale impozitării, dar suferă de pe urma 
distorsiunilor create în urma introducerii barierelor de intrare. Democraţia 
impune o impozitare mai mare, dar produce şi un „teren de joacă nivelat” (fără 
bariere de intrare). Atunci când taxele impuse într-o democraţie sunt la un nivel 
ridicat, iar distorsiunile cauzate de barierele de intrare sunt scăzute, oligarhia 
devine modelul eficient şi generează un output mai mare; atunci când 
„taxonomia democrată” este scăzută şi cu bariere de intrare care creează o 
alocare ineficientă a resurselor, se obţine într-un final un output agregat mai 
mare. În plus, societatea democratică generează o distribuţie mai echitabilă a 
venitului decât o societate oligarhică, deoarece redistribuie venitul de la 
antreprenori la muncitori, în timp ce societatea oligarhică adoptă politici care 
reduc cererea de muncă, scad salariile şi cresc profiturile antreprenorilor. 

Interesantă este dinamica schimbului dintre cele două regimuri politice 
(politice, dar cu ţinte pur economice). Iniţial, antreprenorii vor fi cei care au o 
productivitate mai mare, astfel devenind eficient faptul de a nu mai face parte 
din clasa muncitoare, ci din clasa producătoare, rezultând astfel că distorsiunile 
create de societatea oligarhică vor fi limitate. Totuşi, avantajul care creează 
antrepriza este erodat în timp şi acesta va fi pierdut de producătorul intrat pe 
piaţă, dar barierele de intrare ridicate de oligarhie vor duce la păstrarea 
businessului deşi avantajul (ideea-nucleu a afacerii) a fost pierdut. Un algoritm 
se întrezăreşte între cele două tipuri de societăţi: deşi la început acestea sunt 
identice, oligarhia va deveni repede bogată, dar pe termen lung va tinde să 
prezinte o avuţie mai scăzută decât aceea obţinută de societatea democrată, 
astfel modelul sugerând, fără a lua în considerare distorsiunile economice, că 
democraţia este mai eficientă pe termen lung din punct de vedere economic 
decât alternativa. 

Democraţia are potenţialul de a beneficia mai mult de pe urma noilor 
tehnologii decât societatea oligarhică. Acest lucru este explicat prin faptul că 
democraţia permite agenţilor să aibă un avantaj comparat pe tehnologie ce poate 
fi implementat antreprenorial, în timp ce oligarhia blochează aceste 
implementări. Astfel regimul politic şi distribuţia puterii politice arată dacă o 
societate este oligarhică sau democrată. Poate o societate să fie de tip oligarhic 
chiar dacă menţinerea regimului se face cu costuri ridicate? Grupurile sociale 
care se îmbogăţesc pe baza unui regim politic vor susţine acel regim şi îşi vor 
proteja poziţia privilegiată(5). În sistemul oligarhic, marii producători deţin deja 
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puterea politică şi manipulează barierele de intrare cu un singur scop: profitul 
ridicat. Aceste profituri ridicate sunt direct proporţionale cu puterea politică, 
făcând trecerea de la oligarhie la democraţie dificilă, chiar dacă barierele de 
intrare se dovedesc a fi ineficiente. 

Explicat grafic, diferenţa marginală dintre oligarhie şi democraţie este 
aceea a outputului rezultat (figura 1). Dacă outputul potențial Y* este cel din 
societatea democrată (a se înţelege capitalistă) rezultă pentru outputul oligarhic 
Yo, ce poate avea rezultate peste sau sub nivelul sustenabil. Dacă avem un 
interval de timp mediu va rezulta o egalitate între outputul oligarhic şi cel 
democrat în punctul t’, dar pe termen lung cel oligarhic tinde să fie suboptimal 
(sub potențial). O altă componentă creatoare de suboptimalitate pe output 
pentru sistemul oligarh este o derivată rezultată din implementarea barierelor de 
intrare: deteriorarea modului de alocare a talentului(6) (model simplificat creat 
pornind de la Acemoglu, 2008, pp. 1-41). 

 

 
Figura 1. Output oligarhie versus output democrație 

 
2. Analiza comparată a modelelor de economie bazate pe reglementarea 

versus dereglementarea pieţei 
 

Economiştii au acordat multă atenţie fenomenului reglementării. 
Fondatorul economiei moderne, Adam Smith, a dezbătut în opera sa principală, 
„Avuţia Naţiunilor”, problema reglementării, axat pe privilegiile avute de 
comerciant, dar cu un factor de sărăcire a publicului larg (Smith, 1994, p. 69). 
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2.1. Economia reglementării 
 

Înainte de 1970 economia reglementării era focusată pe legi antitrust, dar 
se poate ca anumite agenţii de reglementare să îşi atingă obiectivul de a scădea 
costul energiei electrice? Stigler a arătat „inabilitatea găsirii unor efecte 
semnificative ale regularizării preţului energiei electrice” (Stigler, 1971, pp. 3-21). 

În 1971 Stigler a susţinut că reglementarea are două consecinţe 
substanţiale:  

 Realocă avuţia; 
 Impune costuri-balast în economie. 
Grupurile de interese cer reglementări din partea guvernului şi încearcă să 

nu urmărească atingerea unui ţel pe seama „bunului public”, dar încearcă să 
implice guvernul să impună reglementări prin care să beneficieze în detrimentul 
altora. „Când într-o industrie se primeşte un flux de putere din partea statului, 
beneficiul industriei va fi unul slab, iar pierderile vor fi mai mari pentru restul 
industriei” (Stigler, 1971, pp. 3-21). Politicienii creează acţiuni de reglementare 
nu pentru a ameliora imperfecţiunile pieţei asociate monopolurilor naturale sau 
pentru a scădea inegalităţile sociale, din contră, aceştia doresc să răspundă la 
nevoile grupurilor de interese ce se află în situaţia de a oferi în schimb alte 
beneficii politicienilor(7). Scopul şi caracterul acţiunilor de reglementare reflectă 
interesele grupurilor care se află în conjunctura de a putea să influenţeze 
politicienii. Stigler a modelat reglementarea ca fiind „o antrepriză ce caută 
profit, în care propriul interes al grupului şi al individului încearcă să aibă câştig 
prin uzanţa coerciţiei.” 

Companii ca Chicago Commonwealth Edison şi AT&T au invitat 
guvernul SUA să supervizeze şi să reglementeze industriile energiei electrice şi 
telecomunicaţiilor în dorinţa de a-şi securiza pe termen lung cota de piaţă 
pentru companiile lor. Aceştia au fost primii membri ai mediului corporativ 
care au cerut crearea agenţiilor de reglementare pentru sectoare industriale, 
pentru reglementarea divizării pieţei şi pentru reglementarea intrărilor pe 
regiuni sau pe piaţa monopolurilor (Schwarz, 2001, pp. 669-684). 

În 1976, Sam Peltzman susţinea ideea că politicienii „vând” 
reglementarea celui care „licitează” mai mult, pe o piaţă unde „licitaţiile” sunt 
sub forma mitelor, voturilor şi altor surse cuantificabile valabile pentru 
politicieni sau alţi factori decizionali (Peltzman, 1976, pp. 211-240). Acesta 
admite posibilitatea ca guvernul să creeze reglementări pentru a atrage în 
beneficiu şi interesele producătorului, dar şi interesele consumatorului. Nu toţi 
producătorii şi nu toţi consumatorii beneficiază de o reglementare nişată, dar 
subgrupuri sunt discriminate pozitiv prin reglementări, acestea fiind mulate pe 
interesele lor. Reglementatorii alocă beneficii către producători şi consumatori, 
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dar prin prisma maximizării marginale a utilităţii reglementatorilor. Toate 
grupurile implicate politic au comportament de rentier asupra dispoziţiilor date 
de reglementator. Efectul de competiţie între grupurile de interese creează o 
presiune accelerată asupra eficienţei economice şi asupra reglementărilor 
guvernamentale. Gary Becker susţinea limitările create prin ineficienţa 
reglementărilor în economie, deoarece grupurile creează presiune asupra 
politicienilor în dorinţa de a obţine beneficii(8) (Becker, 1983, pp. 371-400). 

Aceştia au observat o paralelă între fluxul regimului de reglementare 
printr-o investiţie continuă în lobby pentru a contracara orice încercare de 
reuşită a intereselor antireglementatoare şi reducerea elementelor negative ale 
reglementării, rezultând problema dereglementării în economie. Peltzman şi 
Becker au extins teoria economică pe nişarea sectorială versus relaxarea 
reglementării pentru a obţine beneficii marginale şi translatarea presiunii asupra 
grupurilor de interese iniţiale. În trecut au putut fi observate exemple de 
dereglementare care au dus la scăderea beneficiilor marginale, prin prisma 
reglementării asupra producătorilor şi creşterea costurilor marginale pentru 
consumatori (Schwarz, 2001, pp. 669-684). Astfel şi echilibrul politic se 
translatează, translaţia creând un efect de recalculare a regimului de 
reglementare – rereglementarea. 

Putem aduce ca un exemplu în favoarea regimului de reglementare – 
rereglementare din contextul economic actual soluţia administraţiei 
prezidenţiale Obama de a (re)reglementa sistemul bancar şi cel al serviciilor 
financiare printr-o supraveghere suplimentară doar a celor cu o cifră de afaceri 
şi active situate peste o anumită valoare, fapt ce poate fi considerat ca fiind 
ineficient deoarece nereglementarea celor cu o cifră de afaceri redusă duce la un 
volum de ineficienţă prin eşecul acestora – efectul „bulgărelui de zăpadă” 
(putem considera că acest sistem poate fi comparat cu SNC – sistemul nervos 
central sub perspectiva bolii Alzheimer: băncile reprezentând neuronii, iar 
societăţile de servicii financiare reprezentând sinapsele, cele din urmă fiind cele 
afectate, acestea ducând la perturbarea sau ineficientizarea  sistemică, respectiv 
instalarea bolii). 

Exponenţii Şcolii de la Chicago au susţinut ideea de economie a 
reglementării, având la bază individualismul metodologic şi cu extindere asupra 
raţionamentului pieţei văzut ca un întreg, rezultând astfel problema 
comportamentului raţional al guvernelor şi interesul agenţilor economici. 
Această abordare este şi la baza economiei austriece, dar diferenţa 
fundamentală pe acest aspect între şcoli este aceea a existenţei competiţiei 
neîngrădite ce creează un beneficiu marginal superior competiţiei reglementate. 
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2.2. Capcana dereglementării totale 
 
Cazul cel mai spectaculos din punct de vedere al învăţămintelor rezultate 

este cazul dereglementării totale a statului California – componenta de energie 
electrică.  Dereglementarea pieţei energiei electrice în statul California a dus la 
impunerea pe piaţă a obţinerii preţului energiei electrice prin întâlnirea cererii 
cu oferta(9). Contractele pe termen lung între producător şi consumator au fost 
interzise, obligând astfel ca toate tranzacţiile să fie făcute pe piaţa spot, dar 
printr-o unitate-monopol (ISO – Independent System Operator) (Schwarz, 
2001, pp. 669-684). Vânzarea nu era una executată direct, ci se executa doar la 
atingerea unui anumit volum impus ante-piaţă; astfel a rezultat o 
micropseudopiaţă(10). 

Legea dereglemetării a dus la creşterea excesivă a preţurilor pentru 
energia electrică. Aceste costuri erau determinate de sistemul de reglementare 
clasic al sectorului energiei electrice. Practic legea a adus întărirea 
monopolurilor regionale (au creat bariere de intrare pentru noi „jucători” pe 
piaţa energiei, fie aceştia „jucători verzi”). Această lege a reprezentat frâna în 
construcţia de facilităţi electrice în statul California, intervalul 1985-2005 a 
reprezentat perioada în care nu s-a construit niciun producător de energie 
electrică(11), fapt ce adus la importarea de energie electrică din Quebec pentru a 
satisface consumul crescând al statului (consum frânat după criza din  
2007-2010, pentru anul 2011 consumul de energie electrică fiind la nivelul 
anului 2007). 

Anularea legii dereglementării a avut loc în anul 2001 prin revalidarea 
teoriei „lebedei negre” (Taleb, 2010), acel an a avut parte de cumulul a mai 
multor factori negativi: vară extrem de călduroasă, iarnă extrem de friguroasă, 
creşterea preţului gazelor naturale (din cauza instabilităţii de flux în producţie) 
şi lăcomia exagerată a Enron, astfel accelerând efectele crizei. Reglementarea 
preţului pentru consumator (plafonat) a fost depăşită şi astfel furnizorii au 
stopat vânzarea energiei electrice (Schwarz, 2001, pp. 669-684). Astfel legea 
care trebuia să „pună capăt monopolului şi să deschidă piaţa energiei electrice” 
(Zajicek, 2001, p. 104) a fost un total eşec(12). Eşecul de implementare 
(dereglementarea a fost mai degrabă implementarea unui micromanagement 
sectorial) şi modul de elaborare a amplasării reglementării au dus la eşecul 
„legii dereglementării”, reprezentând un exemplu clar de ineficienţă a cazului 
dereglementării în faţa eşecului reglementării(13). 

Depolitizarea companiilor de utilităţi publice va trebui făcută pentru a 
crea un hibrid economic eficient (management privat pentru entităţi de stat). Ca 
rezultat, consumatorii vor putea să beneficieze de pe urma noilor tehnologii, 
practici pe piaţă şi calitate în servicii (Becker, Becker, 2007, pp. 18-20). 
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Politica are un rol decisiv în influenţarea naturii şi performanţelor 
reglementării, şi asupra vitezei şi vectorului de lucru al reglementării şi 
dereglementării (Peltzman, 1989, pp. 1-41). Politicienii şi acţiunile acestora vor 
decide dacă disatisfacţia reglementărilor actuale vor duce la dereglementare sau 
la rereglementare, dar, din păcate, acestea sunt defazate faţă de acţiunile 
actuale, fiind soluţii aduse la asimetrii apărute într-un moment anterior 
(Schwarz, 2001, pp. 669-684). 

Poate fi concluzionat în privinţa dereglementării că, în afara unor cazuri 
izolate, aceasta poate duce la costuri mai mici, îmbunătăţirea serviciilor şi 
deschiderea industriilor către competitori mai eficienţi. Acele cazuri izolate pot 
fi luate în considerare ca fiind inovaţiile nereglementate de către sectorul bancar 
(oricum situaţia de reglementare a unei problematici apare într-un procent 
foarte mare ca fiind o soluţie de reparaţie şi nu de gestionare proactivă a 
acesteia). 

 
3. Avantajul globalizării în faţa specificităţilor economiei 

 
Globalizarea poate reprezenta o componentă de liniarizare sau chiar 

estompare a problemelor de ordin politico-economico-social (oligarhie) sau ale 
problemelor de ordin guvernamental (reglementare versus dereglementare). 

Uniunile de grupuri despre care vorbim ca unitate structurală la nivel 
microeconomic şi macroeconomic au comportament globalizat fără să distrugă 
identităţi pentru că inovează calea identificării cu performanţa, reproducând 
întregul, care este mai mult decât suma părţilor componente, în timp ce acestea 
din urmă tind să se comporte ca întregul în starea de echilibru aproximativ, 
denumită în trecut dezechilibru favorabil (Dinu, 1987). Ideea că există indivizi 
cu interese comune şi care formează grupuri de interese poate duce la fluxul 
liniar al democraţiei (opus oligarhiei) şi prin interesul lor comun fac faţă 
competiţiei globale sub semnul dereglementării, ceea ce va rezulta în crearea 
următorului fenomen simplificat: 
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Figura 2. Interconectarea propriilor interese 

 
Fenomenul creat prin obţinerea avansului interesului propriu (sub domnia 

legii) va duce şi la avansul întregii societăţi – bunăstarea socială. Atunci când 
un grup (fie uniune statală, fie corporaţie) devine un cadru de încredere 
mutuală, interdependenţă şi acţiune colectivă, noi punţi bazate pe creativitate şi 
inovare sunt conturate(14). La nivel micro putem regăsi inovaţii şi aplicaţii care 
pot da şansa unui efect de improbabilitate în prognoza viitorului, creând un 
viitor cu soluţii alternative. La acest efect se mai poate adăuga şi apariţia 
liderilor care încalcă coerent şi sinergic limitările intracorporative sau 
intrastatele, creându-se astfel un efect de energizare a economiilor aflate în 
studiu. Inovaţia este dependentă de estomparea limitărilor (barierelor), nu 
numai pe plan intern (micro –  pe nivele ierarhice, pe periferizarea deciziei, 
rezultat al efectului centru – periferie), dar şi pe plan extern (macro – relaţia cu 
ceilalţi membri ai grupului şi cu formatorii de opinie şi decizie din cadrul 
grupului). Pentru o lume aflată în continuă aplatizare, existenţa liderilor care au 
ca scop principal estomparea limitărilor de orice fel (fie de viziune politică, 
economică, inovaţională, religioasă etc.) reprezintă un avantaj competitiv în faţa 
celorlalte grupuri prin oferirea de rezultate transformaţionale, creatoare a unei 
evoluţii a economiei globalizate aşa cum o ştim – Globalizarea 2.0. 

 
Concluzii 

 
Încheierea acestei lucrări aduce atingere ideii de bază a economiei 

actuale: motorul economiei, din perspectiva de ansamblu, îl reprezintă unitatea 
subatomică indivizibilă, fiinţa raţională. Fiinţa raţională urmăreşte obţinerea 
unui sistem economic funcţional bazat pe piaţă liberă – capitalism în 
detrimentul suboptimalităţii economice (sărăcie), această optimalitate fiind un 
rezultat al urmăririi satisfacerii propriului interes. Cu toate acestea, sistemul 
capitalist bazat pe piaţa liberă permite abuzul de putere ca o componentă a 
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funcţionalităţii limitate în urma activării anumitor factori exogeni. Sistemul 
capitalist bazat pe piaţă liberă emană un nivel ridicat de încredere şi 
credibilitate, dar dacă acestuia îi este permisă acordarea de suport anumitor 
interese, acestea vor creşte în expunere în sistem provocând suferinţă celorlalţi 
participanţi la jocul economic. 

În acest moment ar putea interveni legea, aceasta putând fi un vehicul al 
scăderii presiunii asimetrice create de abuzul de putere în piaţă; o putem vedea 
chiar ca o reglementare soft a lăcomiei(15). Legile antitrust, reglementările de 
obligativitate pentru respectarea contractelor, implementarea standardelor de 
calitate, implementarea standardelor de licenţiere, obligativitatea transparenţei 
în tranzacţionare pe bursă, regulile de guvernare corporativă – acestea pot fi 
considerate ca reglementări soft pentru conturarea cadrului jocului, astfel 
rezultând caracterul moral al sistemului capitalist. Totuşi, aceste reglementări 
soft vin cu un cost, cost suportat de cei care nu-şi permit astfel de „evoluţii 
economice”, cum ar fi: accesul restricţionat de capital (financiar-moral) în ţările 
sărace, ingineria economică aflată în plină evoluţie, dar cu acelaşi scop de 
manipulare a investitorului (sau eludarea sistemul fiscal sub care funcţionează 
agentul economic rău-intenţionat), viziunea pe termen scurt(16) şi implementarea 
de avantaje obţinute numai prin prisma costului marginal şi cu gândul obţinerii 
unui profit imediat(17). 

După cum am discutat la punctul 2.1 al acestei lucrări, reglementările pot 
crea un echilibru, cel puţin în componenta sistemului economic bazată pe 
stimulente, astfel rezultând un interes propriu trecut prin filtrul întregului, având 
drept consecințe şi beneficii sociale. 

Stimulentele rezultate pe piaţă trebuie să aibă o legătura cu realitatea 
economică(18); legătura cu realitatea poate fi făcută prin conturarea şi păstrarea 
legităţii dreptului de proprietate (pentru bunuri mobile şi imobile sau patente), 
respectarea termenilor contractuali, stabilitatea cursului de schimb, prevenirea 
corupţiei, legea falimentului, stoparea asimetriilor informaţionale (pedepsirea 
practicii de inside trading). Aceste stimulente nu trebuie orientate pentru o 
randamentare win-lose, în acest mod fiind stopate practicile pornite împotriva 
competitorilor. Un exemplu teoretic elocvent este dat de Adam Smith prin ideea 
că oamenii de afaceri tind să se coalizeze (apariţia cartelului) pentru a elimina 
competitorii de pe piaţă. 

Dincolo de lege apare necesitatea de a apela la caracterul voluntar al 
individului(19), acesta putând fi un instrument de decizie eficient în delimitarea 
şi obţinerea binelui economico-social. O astfel de sinergie rezultă din 
comportamentul moral şi iluminare(20), conducând la judecăţi de valoare bazate 
pe o ierarhie a valorilor aflată în legătură cu realitatea socioeconomică. 
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Răspunderea rezultată prin conştientizarea morală a fiinţei raţionale 
creează un raport între protejarea intereselor personale (21) şi angajamentul faţă 
de termenii de lucru sau faţă de entitatea cu care sau pentru care se lucrează 
(22). Prin acest fapt putem deduce ideea că responsabilitatea reprezintă o relaţie 
de reciprocitate, împuternicire şi mentenanţă a propriile interese, dar ţinându-se 
cont şi de interesele celorlalţi. 

Dalai Lama susţine ca definiţie a eticii ideea de „interfaţă indispensabilă 
între dorinţa mea şi dorinţa ta de a fi fericit” şi subliniind ideea de suport 
bilateral între interesul propriu aflat în legătură funcţională cu interesul 
celorlalţi. 

Capitalismul viitorului trebuie să susţină frânarea individualismului egoist 
şi luarea în considerare a unor ţeluri superioare, practic o viziunea largă asupra 
angrenajului uman global (Dinu, 2010, pp. 96-121), presupunând şi 
conştientizarea ideii de interconectivitate globală între toţi participanţii la „jocul 
economic”. Din această viziune putem trage concluzia că interconectivitatea 
globală activă dintre indivizi raţionali care urmăresc a-şi îndeplini interesele 
personale, unde aceste interese se intersectează cu interesele altor participanţi 
activi la „jocul economic”, va rezulta în generarea de avantaje personale 
(îndeplinirea parţială a intereselor personale) care, cumulate, vor genera avansul 
întregului „sat global”(23). 

Viitorul capitalism va fi conceput şi desenat ca un model cu „faţă umană”, 
dar trebuie gândit din exterior pentru că nu poate fi implementat pe fundamental 
unui sistem statal de guvernare coordonat după principiile actuale şi de 
guvernanţă corporativă care se străduieşte să nu iasă din limitele reglementările 
şi moralităţii legii construite în momentul T pentru a reglementa evenimentul 
petrecut în momentul T-1. 

 
Mulțumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
proiect numărul POSDRU/107/1.5/S/77213 „Doctorat pentru o carieră în 
cercetarea economică interdisciplinară la nivel european”. 

 

 Note 
 

(1) Oligarhia reprezintă guvernarea statului executată de către un grup de interese, aceasta fiind 
pervertită prin abuz de putere. Această formă de guvernământ reprezintă o guvernanţă 
statală executată de un segment al societăţii – grup de interese, cu similitudini bazate pe 
avuţie, înrudire, putere militară sau influenţă politică. Cuvântul provine din limba greacă, 
„oligo” – puţini şi „arkhos” – a conduce. 
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(2) Câştig pentru cei puţini – grupul de interese şi pierdere pentru popor. Sună cunoscut 
deoarece este asemănător cu acoperirea pierderilor sistemului bancar american de către 
poporul american. 

(3) “Oligarhia reprezintă deţinerea de către unii bărbaţi a pârghilor guvernamentale; democraţia, 
în opoziţie, naţiunea şi nu oamenii conduc... Atunci când unii conduc din raţiunea avuţiei... 
atunci avem de a face cu oligarhia, iar când cei săraci conduc avem de a face cu democraţia” 
(Aristotel, 1996). 

(4) Barierele de intrare pot lua forma reglementării directe sau forma politicilor care reduc 
costurile de intrare, în special cu capitalul, pentru cei deja intraţi în piaţă, în schimb pentru 
cei nou veniţi în piaţă aceste costuri de intrare cresc. Împrumuturi preferenţiale şi 
subvenţiile sunt unele din potenţialele şi cel mai des întâlnite bariere de intrare. 

(5) Fenomen evidenţiat şi prin influenţa Wall-Street asupra administraţiei Obama în zilele 
noastre. La fel s-a întâmplat şi în anii ’70 când Main Street era cea care dicta politica 
informală de la Casa Albă. Putem caracteriza sistemul ca fiind un sistem oligarhic soft. 

(6) Prin talent înţelegem componenta de cunoaştere din cadrul factorului muncă – fie muncă 
brută, fie muncă intelectuală. 

(7) Creşterea şanselor de a fi realeşi – a se înţelege suport financiar, informaţional, moral etc. 
(8) Beneficiile pot fi cuantificabile financiar, aici fiind inclusă şi anularea plăţilor anumitor 

taxe. 
(9) Această relaţie este posibilă fără pierderi de beneficii doar pe pieţele perfecte. 
(10) Aceste rânduri ar trebui să fie un aviz „de funcţionare” către viitoarea piaţă a energiei 

electrice din România creată după concentrarea operatorilor electrici în doar doi jucători-
producători: Electra şi HidroEnergetica, la care se adaugă piaţa secundară de intermediere a 
energiei (aici putând să apară adevărata problemă a dereglementării). 

(11) În care producătorii/furnizorii puteau manipula preţurile în avantajul lor. Reforma pieţei a 
mutat asimetria din piaţă pe terenul traderilor şi a dus la apariţia unor „jucători” gen Enron 
şi Dynegy. 

(12) Din cauza problematicii reglementării/dereglementării instabile. 
(13) Acelaşi scop îl are în anul 2011 şi legea de dereglementare a tranzacţionării energiei 

electrice în România. 
(14) Sectorul privat poate prezenta soluţii mai eficiente decât statul în anumite speţe. De aceea 

trebuie încurajată elaborarea cadrului legal pentru parteneriatul public-privat (un cadru 
sustenabil economic, nu numai legal). 

(15) Reinventarea este un principiu cu un caracter aparte deoarece prezintă acel nou început. Nou 
început dictat de cumulul de finaluri de cicluri în care ne aflăm, inclusiv cel industrial şi cu 
apariţia noii supraeconomii (cu un scop unic de estompare a limitărilor economiei globale 
clasice). 

(16) Crearea de praguri de lucru: intervale în care jocul economic este permis, odată ce acest 
prag este depăşit urmează redresarea ori sancţionarea drastică pentru abatere susţinută sau 
repetată. 

(17) Costul de oportunitate al avantajului competitiv şi costul de colaborare sunt regăsite numai 
în rândul corporaţiilor inovative (Bodislav, 2011). 

(18) Referire la stimulentele oferite în sistemul financiar bancar american, unde în criză 
managerii cu pierderi colosale au primit bonusuri pentru performanţe de sute de milioane de 
dolari. 

(19) O sinergie între bunul-simţ şi responsabilitatea de „gardian al Republicii” (Platon, 1993) 
(20) Aici iluminarea are sensul de disciplină mentală creatoare de plusvaloare. 
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(21) Nu se doreşte suprimarea intereselor personale în favoarea celor de grup deoarece atunci nu 
am mai avea parte de un sistem şi model economic capitalist, bazat pe o societate 
democratică. 

(22) Livrabilă rezultată din Teoria Principal – Agent: convenţia dintre două părţi, unde Agentul 
este împuternicit de către Principal pentru a-i reprezenta interesele şi acţionând în numele 
acestuia. 

(23) Sinergie creată prin contopirea Teoriei Jocurilor – J. F. Nash, R. Selten şi J. C. Harsanyi 
(Premiul Nobel – 1994) şi Teoria Satului Global (Cairncross, 1997) 
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