Criza Phoenix
Am creat un sistem financiar care a depãºit cu mult barierele de siguranþã
pe care le-am instituit în anii 30 pentru a ne apãra de crize.
Ar fi trebuit sã ne dãm seama cã, trecând peste dispozitivele de protecþie,
ne expunem unei noi crize.
Paul Krugman

De câteva decenii crizele economice pãreau a avea
originea în comportamentul economiilor emergente. Saltul
înainte când era forþat, s-a dovedit mortal. Descrierea
efectelor este completã în literatura de specialitate. Cauzele
însã nu au constituit un motiv de consens intelectual.
Peste nebulozitatea explicaþiilor cauzale s-a instalat
totuºi un fel de credinþã cã proiectele de spargere a cercului
vicios al subdezvoltãrii sunt cel mai adesea subminate fie
de ambiþii nemãsurate, fie de lipsa de consolidare a înaintãrii
spre dezvoltare. Crizele din Mexic, din Asia de Sud-Est, din
Rusia, din Argentina etc., toate din ultimele douã decenii,
s-au subsumat viziunii de mai sus. Au fost crizele din care
s-a ieºit uºor pentru cã centrul a avut resurse sã finanþeze
periferia, pe de o parte, ºi sã se protejeze de contaminare,
pe de altã parte.
Începând cu august 2007, crizele nu-ºi mai au originea
în comportamentul þãrilor emergente. Prin declanºatorul
actualei crize economice globale, care a fost mecanismul
iregular al creditelor subprime americane, originea crizei a
revenit în inima sistemului, propulsoare a dezvoltãrii. Criza
a izbucnit în centrul economiei globale ºi a contaminat
implacabil periferia þãrilor emergente.
Inversarea originii crizei ºi a sensului ei de propagare
constituie un semnal al încheierii unui ciclu lung al evoluþiilor,
care respectã calculele kondratieffene. Problema este dacã,
într-adevãr, aceastã crizã va dovedi cã genereazã, în
contrapartidã cu efectele recesionale, efectele transformaþionale, de natura fundamentelor, inclusiv la nivelul principiilor
de bazã, pentru un alt ciclu lung. Cu alte cuvinte, marea
provocare a unei mari crize este o mare schimbare!
Trecutul nu ne lumineazã prea mult în privinþa
comportamentelor. Dupã criza din 1929 nu s-a declanºat

un ciclu liniar de evoluþie datoritã supralicitãrii violenþei ca
mijloc de control al beneficiilor dezvoltãrii. Tendinþele de
globalizare ce pãreau sã facã regula la cumpãna dintre
secolele XIX ºi XX au fost definitiv blocate, dupã criza din
1929-1933, pânã în 1989-1991. Intervalul 1992-2007 a
fost caracterizat de transformarea recesionistã a periferiei,
adesea cu puseuri de contaminare globalã.
Marea schimbare aºteptatã de reînceperea cu aceastã
crizã a unui alt ciclu Kondratieff are un decalaj, matematic
vorbind, de 6-9 ani. Dacã estimãm cã ieºirea din crizã s-ar
putea face în 2-4 ani, sensul schimbãrii este riscant de
decelat, fiind dependent de tipurile de soluþii care vor fi
agreate global pentru ieºirea din crizã. Proiectele
transformaþionale ieºite din mantia Consensului de la
Washington au sfidat aºteptãrile, atât ca duratã, cât ºi ca
finalitate. Previziunile sunt nesigure pe termen mediu ºi
neputincioase pe termen lung.
În fapt, criza ar putea fi interpretatã ca rezultatul
nesiguranþei ºi neputinþei la un loc în materie de guvernare
globalã, adicã exact intervalul care acoperã decalajul de
încheiere a ciclului lung de evoluþie ºi a duratei ieºirii din
crizã. Este, pânã la urmã, vorba de o crizã de comportament
adecvat în privinþa utilizãrii mijloacelor specifice unei economii
ce devine globalã. Mijloacele acoperã atât clasa resurselor
financiare, cât ºi pe cea a metodelor instituþionale de alocare
a resurselor în general.
În acest context, este de neevitat reluarea dezbaterilor
aplicate în privinþa evaluãrii relevanþei funcþionale a
principiilor de bazã privind economia globalã, a eficienþei
gestiunii comportamentelor întemeiate pe încrederea în
sistem ºi a reformei politicilor economice care nu se mai pot
lipsi de reperul arhimedean al coordonãrii globale.
Marin Dinu
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