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Sãnãtatea unei societãþi este datã 
de sãnãtatea capitalului sãu

Capitalul este „chemat” 
de viziune ºi de performanþã

Acest al doilea capitol va îmbrãþiºa problemele capitalului. De
ce am ales sã tratãm o asemenea temã într-un capitol de sine stãtã-
tor al lucrãrii de faþã? Capitalul este de o importanþã ieºitã din
comun pentru dezvoltarea unei societãþi. Dacã ar fi sã precizãm un
reper de importanþã, capitalul se situeazã pe acelaºi palier cu popu-
laþia (forþa de muncã). În primul rând, pentru cã el este nervul
lucrurilor, pune totul în miºcare. Istoria modernã a omenirii este
marcatã de lupta, de încleºtarea pentru procurarea ºi mãrirea ca-
pitalului. Existenþa ºi acumularea capitalului mai reliefeazã ceva:
faptul cã o societate evolueazã sãnãtos, cã are þinte, cã ºtie sã se
adapteze contextelor care sã faciliteze acumularea de bogãþie. Este
o relaþie fundamentalã. Dacã vom privi mai îndeaproape la evolu-
þia din zilele noastre a diverselor state, vom descoperi cã þãrile care
au izbândit sã acumuleze capital sunt cele ghidate de o viziune rea-
listã, de o ambiþie împãrtãºitã, asumatã, care le face cinste. Capita-
lul vine „chemat” de asemenea contexte faste. 

Sunt cel puþin douã procese care au scos la luminã importanþa
capitalului, în dublu sens: importanþa existenþei, dar ºi a controlu-
lui sãu. Primul: începând cu ultimele decenii ale secolului trecut,
a apãrut un fenomen nou, circulaþia liberã a capitalului, care s-a
amplificat odatã cu instaurarea globalizãrii. Am asistat nu doar
la intensificarea circulaþiei capitalului, ci ºi la creºterea sa, la di-
versificarea ºi sporirea sitemului de credit, care a cuprins nu
doar bãncile propriu-zise, ci ºi multe alte unitãþi de credit. Punc-
tul de plecare al acestei evoluþii l-a reprezentat anularea unei preve-
deri esenþiale a Tratatului de la Bretton Woods, cea care obliga ca
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moneda (în cazul nostru, dolarul) sã aibã, într-o anumitã propor-
þie, acoperire în aur. Aºa au apãrut pieþele financiare, fondurile de
investiþii, alte structuri care încurajau un tip special de comerþ,
comerþul cu bani. Este ceea ce mai târziu a fost numit shadow bank-
ing system. Forþe financiare deþinãtoare de fonduri enorme, care
aveau o singurã „religie”, profitul, ºi care nu dãdeau socotealã ni-
mãnui, nu erau rãspunzãtoare în faþa unor organisme recunoscute
ºi acceptate. Nu intrãm în analiza acestui proces. Ne limitãm sã
semnalãm o analizã celebrã, în care noii vectori financiari erau
numiþi „forþe care fac din capitalism un «capitalism de pradã»”
(Schmidt, 2007). Douã lucruri ne-au atras atenþia în analiza despre
care vorbim. În primul rând, prestigiul autorului, fost ministru de
finanþe ºi fost cancelar al Germaniei, Helmut Schmidt. În al doilea
rând, data apariþiei, cu puþin timp înainte de izbucnirea crizei. Ex-
perienþa sa de om politic îl face pe Helmut Schmidt sã se întrebe
în legãturã cu rezistenþa noilor structuri financiare la orice acþiune
de supraveghere sau control, cu atât mai mult cu cât acestea în-
registrau profituri fabuloase; apoi, înaltul demnitar german spera
la o stopare a dezordinii financiare care devenise tot mai vizibilã.
„Probabil se va acþiona când copilul va cãdea în fântânã”, preciza
autorul german. Peste nici un an, copilul cãzuse deja în fântânã:
criza financiarã care a pornit din perimetrul bancar izbucnea…

Al doilea fenomen este reprezentat chiar de criza din 2008–2009.
S-a spus atunci cã nu avem de-a face decât cu o crizã financiarã ºi
cã este vorba despre o problemã americanã („a oamenilor cu ochi
albaºtri”, spunea Fernando Henrique Cardoso, fost preºedinte al
Braziliei). Criza financiarã a devenit în foarte scurt timp o crizã
economicã nu doar a lumii dezvoltate, ci, în condiþiile interdepen-
denþei de astãzi, o crizã planetarã, o crizã cu majore semnificaþii în
plan politic ºi social. În orice caz, o crizã a democraþiei liberale ºi
a ordinii internaþionale liberale. Edward Luce asemãna criza din
2008–2009 cu ceea ce a însemnat cãderea Zidului Berlinului pen-
tru vechiul sistem socialist. Îºi imagineazã cineva cã organismul
social poate funcþiona bine atâta vreme cât „sângele” sãu – deci
banii, capitalul, „nervul lucrurilor” – este profund afectat?
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Ne vom referi mai pe larg la aceste probleme pe parcursul pre-
zentului capitol. Vorbind despre capital ºi rolul lui în procesul dez-
voltãrii, am dori sã menþionãm un moment tratat cu superficiali-
tate de comentatorii vremii. Este vorba despre „gripa asiaticã” din
1997–1998. Declanºatã în principal ca urmare a jocului fãcut de
pieþele financiare – care au venit, au investit ºi, apoi, brusc s-au
retras provocând o adevãratã prãbuºire a monedelor naþionale –,
criza asiaticã a arãtat cã în procesul dezvoltãrii procurarea capita-
lului propriu este de importanþã vitalã („paramount importance”,
dupã expresia lui Lee Kuan Yew, fost prim-ministru, personalitatea
care a întemeiat statul modern Singapore).

A mai arãtat ceva „gripa” despre care vorbim. Cã acumularea
propriului capital nu poate fi lãsatã pe seama economisirii de cãtre
populaþie, ci trebuie fãcutã prin creºterea masivã a exportului. Aºa
s-a extins ceea ce numim astãzi modelul dezvoltãrii pe bazã de
export ori economii orientate cãtre export. Viziunea aceasta exista
mai demult pe cuprinsul Asiei, iar istoria postbelicã a Japoniei
demonstreazã adevãrul afirmaþiei. Dupã „gripa asiaticã”, mai toate
þãrile asiatice au împãrtãºit, în modalitãþi diferite, noua orientare.
Pânã atunci, aveam experienþe singulare; dupã acest moment,
putem vorbi despre o experienþã continentalã. Noua orientare era
menitã sã procure capital, sã micºoreze dependenþa economiilor
naþionale de capitalul strãin, de influenþa pieþelor financiare inter-
naþionale. Aºa se face cã þãri precum Coreea de Sud, Malaysia, Sin-
gapore, Indonezia, Vietnam etc. ºi-au fãcut din creºterea exportu-
lui, ca modalitate de procurare a capitalului propriu, un obiectiv
de sine stãtãtor, un obiectiv strategic de primã importanþã. Astãzi,
multe þãri din Asia deþin surplusuri comerciale semnificative ºi au
devenit deþinãtoare a unui volum imens de rezerve valutare. China
ºi Japonia se aflã pe primele locuri, dar în urma lor vin, chiar dacã
la o distanþã considerabilã, Coreea de Sud, Indonezia, Vietnam,
Singapore. 

Cu excepþia Germaniei, þãrile europene nu au însuºit semnalul
care venea dinspre Asia ºi nu au transformat propriile economii în
economii orientate cãtre export. Aºa se face cã, astãzi, Germania
este cea mai mare exportatoare a Europei, iar urmãtoarea putere
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europeanã, Franþa, are un export de trei ori mai mic. Am dori sã
mai menþionãm un lucru, extrem de important dupã opinia noas-
trã. Când ai în vedere propriul export, eºti nevoit sã studiezi mult
mai atent piaþa internaþionalã, cerinþele ºi particularitãþile sale,
tocmai pentru a identifica rãspunsul de care se simte nevoia, rãs-
punsul adecvat. Înþelegem, astfel, de ce aceste economii sunt mai
bine adaptate cerinþelor pieþii internaþionale ºi susþin procesul
globalizãrii, în timp ce þãri care au instituit procesul globalizãrii –
avem în vedere SUA ºi Marea Britanie – împãrtãºesc de la o vreme
o viziune diferitã, pe care Ian Bremmer o surprinde prin formula
„every nation for itself ” (Bremmer, 2013).

„Dacã teoria capitalului ar fi descifratã, 
atunci orice altceva ar fi mai clar”

Câteva succinte, foarte succinte consideraþii ºi sublinieri privind
conþinutul conceptului de capital, înþelesurile sale. Istoria concep-
tului este „fabuloasã” ºi a evoluat pe trasee miriapodice. Bliss re-
marcã îndreptãþit cã „atunci când economiºtii vor ajunge la un
acord cu privire la teoria capitalului, atunci ei vor ajunge la un
acord cu privire la orice altceva. Din fericire, pentru cei ataºaþi de
ideea diversitãþii punctelor de vedere ºi a convingerilor, nu existã
niciun risc sã se ajungã la un asemenea rezultat. Într-adevãr, nu s-a
ajuns la un acord nici mãcar cu privire la ce se referã subiectul
despre care discutãm” (Bliss, 1975).

Pentru Smita Roy Trivedi (2013), mulþimea de interpretãri care
s-au acumulat cu privire la înþelesul termenului de capital îngreu-
neazã dezbaterile de profil; mai mult, face dificilã înþelegerea pro-
blemelor din zona capitalului nu doar pentru publicul interesat, ci
chiar ºi pentru specialiºtii domeniului. De aceea, ea propune de-
pãºirea interpretãrilor care plaseazã capitalul în interiorul proce-
selor de producþie, care privesc acest concept fundamental doar în
corelaþie cu forþa de muncã. Teoriile creºterii economice frec-
venteazã cu deosebire o asemenea interpretare; unele acordã
importanþa decisivã forþei de muncã, altele capitalului, cele mai

ÞARÃ FÃRÃ PROIECT26

Tara_fara_proiect.qxd  10/25/2019  1:13 PM  Page 26



multe, totuºi, pledeazã pentru o interpretare care coreleazã în
diverse feluri cele douã componente structurale ale oricãrui pro-
ces de producþie. 

Spre a simplifica lucrurile ºi a ajuta la reprezentarea mai clarã
a conceptului despre care vorbim, Smita Roy Trivedi propune o
distincþie, consideratã fundamentalã. Existã douã înþelesuri mari
ale termenului de capital: „capital fizic” ºi „capital financiar”. Dacã
am respecta o asemenea distincþie, subliniazã autoarea, am lim-
pezi oarecum dezbaterile în care termenul de capital cuprinde
atât „bunurile”, cât ºi „banii”. De altfel, autoarea numeºte cele
douã înþelesuri principale „concepte îngemãnate”. Ele se întrepã-
trund, dar e bine sã le numim astfel, pentru a fi clar la ce se referã
fiecare autor ºi a ajuta cetãþeanul sã-ºi reprezinte mai uºor impor-
tanþa capitalului, modul în care înrâureºte procesul dezvoltãrii. 

Este important sã subliniem din start cã înþelesurile diverse ale
termenului de capital se asociazã strâns ºi cu perpectiva pe care o
îmbrãþiºeazã un autor sau altul. Atunci când analiza este focalizatã
pe sistemul financiar-bancar, pe funcþionarea sa, este mult mai
probabil ca înþelesul termenului de capital sã fie cel de „bani”,
de acumulare a acestora, de valorificare a lor. Când perspectiva
este una mai largã, care îmbrãþiºeazã, de pildã, problemele dez-
voltãrii de astãzi, atunci ºi înþelesul conceptului de capital este
mult mai larg; prin forþa lucrurilor, este firesc sã se facã trimitere
la „capitalul fizic”, la multe alte componente implicate în procesul
de dezvoltare. 

De pildã, Florin Georgescu într-o lucrare recent apãrutã ope-
reazã cu un asemenea înþeles larg al termenului de capital, tcmai
pentru cã ºi perspectiva din care analizeazã autorul lucrurile este
una largã: „Indiferent de ceea ce se considerã cã reprezintã capi-
talul într-un anumit context istoric, semnificaþia esenþialã nu poate
fi separatã de consecinþele utilizãrii acestuia, respectiv de faptul
cã are atât direct, cât ºi indirect legãturã cu dezvoltarea socialã.”
(Georgescu, 2018, p. 12) Pentru a-ºi fundamenta opþiunea, au-
torul român face o incursiune avizatã în istoria conceptului de
capital, de la mercantiliºti (care susþineau, în esenþã, cã schim-
burile comerciale sunt de tipul „care pe care” sau „joc de sumã
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