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Capitolul 1 
 

UN SISTEM AFLAT ÎN CRIZĂ 
 
 
 

„Există cauze generale, de ordin moral sau 
material, care acţionează în fiecare monarhie şi pot, fie 
să o înalţe, să o menţină, fie să o distrugă; toate 
accidentele sunt supuse aceloraşi cauze…” 

MONTESQUIEU  

Consideraţii asupra cauzelor  
măririi sau decăderii romanilor 

 
 
 
O perioadă de transformări 
 
Perioada recentă a fost marcată de transformări impor-

tante. În douăzeci de ani, în domeniul politic am asistat la 
căderea zidului Berlinului, la sfârşitul comunismului în 
Europa de Est, ca şi în sânul fostei URSS, la recompunerea 
Uniunii Europene şi ascensiunea Chinei. În domeniul 
economic, s-au impus globalizarea şi extinderea genera-
lizată a economiei de piaţă. Au avut loc transformări 
spectaculoase în domeniul tehnic, cu o dezvoltare extrem 
de rapidă a reţelelor de comunicaţie, a microinformaticii 
sau a internetului. 
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La prima vedere, toate aceste evenimente au putut fi 
interpretate ca un progres spre o lume unificată şi mai 
bună, garantând sfârşitul principalelor conflicte şi îmbu-
nătăţirea nivelului de viaţă pentru toţi.  

Totuşi, astăzi, se observă o situaţie cu totul diferită: 
lumea rămâne extrem de divizată, inegalităţile s-au 
adâncit şi s-a declanşat o criză majoră în sânul celor mai 
bogate ţări. În acelaşi timp, asupra mediului, climei, 
precum şi asupra continuării vieţii umanităţii planează 
ameninţări serioase. 

Întrebarea se pune, deci, dacă este vorba de accidente 
întâmplătoare, de un zgomot de fond care maschează 
mersul inevitabil spre progres, sau dacă, din contră, ne 
îndreptăm spre o catastrofă previzibilă. De răspunsul la 
această întrebare depind atitudinea pe care trebuie să o 
adoptăm şi amploarea schimbărilor care trebuie făcute. 

 
 
O criză globală 
 

Căderea zidului Berlinului, în 1989, şi prăbuşirea URSS, 
în 1991, au putut fi resimţite ca un triumf al unui sistem de 
gândire, care urma să se impună în întreaga lume. În jurul 
Statelor Unite s-a constituit un sistem globalizat din ce în ce 
mai liberal şi din ce în ce mai puţin controlat. 

Criza care a apărut, începând cu toamna lui 2008, a 
demonstrat limitele acestui sistem, repunând în discuţie 
modul său de funcţionare. Falimentul financiar a fost 
manifestarea cea mai vizibilă a unei crize mai profunde 
care a atins structurile şi valorile unui sistem economic 
dominant. Având ca obiectiv maximizarea profitului 
imediat, acesta s-a dovedit incapabil să gestioneze pe 
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termen lung, lăsând să planeze ameninţări din ce în ce 
mai îngrijorătoare asupra stării mediului şi resurselor 
naturale. 

Riscul unei catastrofe majore, care ar putea fi provo-
cată de încălzirea globală, de un conflict de mare anver-
gură sau de o pandemie, sunt mai prezente ca oricând, 
inducând temerea dispariţiei întregii civilizaţii umane. 

Ritmul apariţiei inovaţiilor tehnologice, care se intensi-
fică mai ales în domeniul noilor tehnologii ale informaticii 
şi comunicării (NTIC), duce, pe de altă parte, la trans-
formări din ce în ce mai profunde ale societăţii. Lipsa de 
anticipare a transformărilor în derulare provoacă o criză 
de adaptare a economiilor mondiale, care nu se poate 
defini doar pe baza criteriilor financiare. Criza a scos în 
evidenţă limitele unui sistem care, pe parcursul ultimilor 
douăzeci de ani, s-a impus pe întreaga planetă prin 
procesul de globalizare. 

În ciuda schimbărilor majore apărute şi a rapidităţii 
progreselor din domeniile tehnice, actualul sistem repre-
zintă rezultatul conceptelor societăţii industriale, aşa cum 
s-a format aceasta acum o jumătate de secol, după termi-
narea celui de-al Doilea Război Mondial. 

Globalizarea, care a constat în generalizarea liberei 
circulaţii a bunurilor şi mărfurilor, a propagat modelul 
economic care domină întreaga lume, depăşind dife-
renţele culturale şi nepotrivirile politice. Astfel, China 
comunistă a devenit unul dintre principalii actori ai unui 
sistem bazat pe economia de piaţă şi consum. 

Dezvoltarea sferei financiare a reprezentat o altă 
transformare majoră a sistemului economic. Implicaţiile 
care decurg din acest lucru sunt importante: 
– sprijinindu-se pe mijloacele digitale de comunicare 

şi prelucrare a informaţiei, tranzacţiile financiare s-au 
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dezvoltat în lume până la un nivel care nu mai are nimic 
de-a face cu economia reală. Balonul financiar s-a ridicat 
astfel, în 2007, la aproape de 40 de ori PIB-ul mondial, sau 
la un nivel de 5 600 miliarde de dolari pe zi, din care 4 000 
sunt doar pentru produsele derivate [1-1]. 
– controlul întreprinderilor industriale a fost transferat 

organismelor financiare (fonduri de investiţie, fonduri de 
pensie), a căror politică de achiziţii este frecvent dictată de 
consideraţii pur speculative. Astfel, în cazul unei între-
prinderi răscumpărate printr-un mecanism de împrumut 
de tipul LBO (Leveraged Buy Out), întreprinderea răscum-
părată este cea care rambursează datoria care a servit la 
răscumpărare, iar operaţiunea este condusă în aşa fel încât 
să aducă pe termen scurt un maximum de profit. 
 

Aceste evoluţii au fost favorizate de o politică ultra-
liberală instrumentată de guvernele Thatcher, în Anglia şi 
Reagan, în SUA. În SUA, administraţia Bush a impus 
până la capăt logica economică a lucrurilor care merg de 
la sine din punct de vedere economic şi a dominaţiei 
militare. Legislaţiile care protejau mediul au fost ciuntite 
sau chiar combătute, ajutorul acordat naţiunilor celor mai 
defavorizate a contribuit la atingerea nivelului celui mai 
de jos, iar cheltuielile militare au ridicat nivelul la 
maximum. Această politică de liberalizare şi de „deregu-
larizare” a fost urmată pe scară largă şi în alte ţări, mai 
ales din cadrul Uniunii Europene, care a afişat totuşi 
dorinţa de a proteja mediul şi de a limita riscurile 
schimbării climatice. Prin această politică au fost obţinute 
succese de necontestat: o relansare a creşterii mondiale în 
anii '90, un puternic progres economic al ţărilor emergente.  
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Totuşi, la ora actuală, apar foarte clar şi limitele acestei 
politici. Criza financiară a fost fără îndoială semnul cel 
mai vizibil, iar criza structurală din substrat, legată de 
secarea resurselor şi de degradarea mediului, este, cu 
siguranţă, cea mai gravă. 

Identificarea factorilor structurali ai crizei reprezintă o 
primă etapă în elaborarea de soluţii în scopul depăşirii şi 
evitarea unei recăderi, care ar putea să se dovedească 
mult mai gravă decât criza actuală. 

Nu este vorba de a trece la un catastrofism sistematic. 
Discursurile pe aceeaşi temă, adesea prea elaborate sau 
care nu fac decât să picure îndoiala, nemenţinând treaz 
interesul opiniei publice, îşi ratează în felul acesta ţinta. Şi 
invers, ar fi semn de inconştienţă dacă nu s-ar cerceta cu 
atenţie riscurile reale cu care se confruntă întreaga lume la 
ora actuală. 

 
 
Criza economică şi financiară 
 
Cauzele recentei crize financiare sunt cunoscute. Să ne 

amintim doar câteva dintre principalele episoade care au 
marcat-o. A apărut în 2008, în SUA, ca urmare a unei 
îndatorări excesive a persoanelor private, fiind încurajată 
de organisme financiare care căutau profituri uşoare şi 
rapide, prin intermediul mecanismelor speculative. Fed – 
Banca centrală a SUA –, sub conducerea lui Alan Greenspan, 
a injectat masiv lichidităţi pentru a favoriza expansiunea 
economică [1-2]. 

Această politică a făcut să crească în mod considerabil 
datoria publică americană şi a provocat bule financiare. 
Bula internetului, a cărei explozie a determinat o primă 
criză în 2001, a fost urmată de o bulă în domeniul 
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imobiliar. Au fost acordate faimoasele credite neperfor-
mante (subprime), cu dobândă ridicată, unor persoane 
puţin solvabile. Se presupunea că riscul care ar fi apărut 
era acoperit de posibilitatea de a revinde la un preţ mai 
ridicat locuinţa unei persoane care a făcut împrumutul şi 
care era în faliment. Apoi, aceasta era transferată altor 
creditori prin intermediul vânzării de produse financiare 
derivate. Această „atribuire” de credite a permis răspân-
direa lor în lumea întreagă, regrupându-le cu obligaţiuni 
cu profituri garantate, în aşa fel încât să se obţină cea mai 
bună cotaţie financiară. Agenţiile de cotaţie, care aveau 
sarcina să controleze calitatea titlurilor emise, au atribuit 
astfel notele cele mai ridicate pentru titluri care aveau un 
grad mare de risc, după cum au demonstrat şi evenimentele 
[1-3]. 

Dificultăţile pe care le-a provocat explozia acestei bule, 
încă din 2007, s-au amplificat transformându-se într-o 
criză mondială, în 2008 şi 2009, care, după cum se ştie, 
ridică multe semne de întrebare. 

 
Operaţiunile financiare cu risc nu au putut avea loc 

doar din cauza limitei impuse de mecanismele de control, 
slăbite în mod progresiv sau chiar suprimate, în contextul 
dereglărilor care au însoţit globalizarea. 

Economia de piaţă a fost astfel dominată de o lume 
financiară în căutarea profitului pe termen scurt, transfor-
mându-se în „economie cazinou”. În 1936, John Maynard 
Keynes se temea deja de consecinţele unei astfel de evoluţii 
[1-4], ale căror efecte perverse erau evidente. Căutarea profi-
turilor imediate cu consecinţe pe termen lung se dovedeşte 
într-adevăr distructivă pentru economie, descurajând inves-
tiţia industrială care nu permite atingerea coeficienţilor de 
rentabilitate ceruţi. Operaţiunile de fuziune-achiziţie s-au 
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tradus frecvent prin dezmembrarea întreprinderilor care nu 
erau exploatate decât în timpul unei perioade scurte, cu 
scopul de a scoate un profit maxim. 

O astfel de gestionare nu se dovedeşte adecvată pentru 
a găsi răspunsuri satisfăcătoare la dificultăţile pe termen 
lung care privesc starea planetei: poluarea mediului, epui-
zarea resurselor naturale, precum şi sărăcia extremă a 
diferitelor regiuni ale lumii. 

În sfârşit, punerea pe primul plan a îmbogăţirii rapide, 
s-a dovedit incompatibilă cu un comportament etic al 
conducătorilor şi a dus la o criză morală fără precedent, 
afectând credibilitatea sistemului economic şi financiar 
mondial, precum şi a mijloacelor de control menite să-l 
regleze. 

Chiar dacă anumiţi indivizi sunt cu adevărat vinovaţi, 
aceste comportamente derivă, înainte de toate, din modul 
de funcţionare a sistemului care le-a generat. Decât să se 
caute vinovaţii, este important să se ştie cum să se direc-
ţioneze în viitor societatea spre o evoluţie în conformitate 
cu interesul general. 

 
 
Criza resurselor alimentare 
 
Faţă de nevoile din ce în ce mai mari ale populaţiei 

mondiale, disponibilităţile viitoare pentru resursele naturale 
– sol cultivabil, apă, materii prime strategice – devin din ce 
în ce mai precare. Pentru a relua titlul unei lucrări recent 
apărute, noi am intrat în „lumea resurselor rare” [1-5]. 

Problema accesului la resursele naturale necesare 
priveşte în primul rând sectorul agricol. Suprafaţa pămân-
turilor cultivate scade, în timp ce nevoile populaţiei 
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Progres sau prăbuşire 
 
Diferitele pericole cu care se confruntă societatea 

noastră sunt percepute cel mai adesea ca relativ înde-
părtate, chiar dacă sunt recunoscute. Se estimează că 
marile tulburări vor avea loc mult mai târziu, poate peste 
un secol sau două. În realitate, cea mai mare parte a datelor 
scadente care au fost prevăzute sunt mult mai apropiate. 
Problemele legate de lipsa energiilor fosile şi de resurse 
naturale (sol, apă, minereuri), problemele poluării şi mai 
ales riscurile legate de încălzirea globală trebuie să-şi 
găsească soluţii până în 2030, cel mai târziu până în 2050. 

Chiar dacă ameninţarea este percepută ca relativ 
apropiată, este greu să ne mobilizăm cu adevărat, după 
cum demonstrează omul de ştiinţă şi filosoful Jean-Pierre 
Dupuy, care a scos în evidenţă faptul că societatea umană 
se află în dificultate, existând perspectiva unei catastrofe 
anunţate [2-37]. 

Profesorul universitar american Jared Diamond a 
arătat cum neadaptarea obiceiurilor sociale ale unei 
comunităţi umane la mediul în care trăieşte poate să ducă 
la o prăbuşire brutală a unei civilizaţii [2-38]. Astfel, el a 
analizat exemple de societăţi care s-au prăbuşit în trecut, 
în diferite locuri de pe glob. Locuitorii de pe Insula 
Paştelui ar fi fost victimele tăierilor masive de copaci, care 
au fost utilizaţi pentru ridicarea statuilor gigantice de pe 
insulă, „moaii”. Maiaşii, a căror civilizaţie s-a stins spre 
anul 900, nu au putut să se adapteze unei perioade de 
secetă prelungită. În Groenlanda, vikingii ar fi dispărut 
pentru că ar fi vrut să păstreze modul de viaţă pe care îl 
cunoscuseră în Norvegia, dar care nu era potrivit 
mediului ţării în care au ajuns. 
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Tezele lui Jared Diamond au fost criticate ca fiind prea 
schematice. Fenomenele observate sunt complexe şi nicio 
explicaţie simplă nu este suficientă pentru a reda o 
situaţie. Nu este mai puţin adevărat că supravieţuirea 
unei societăţi este legată în mod clar de capacitatea sa de a 
se adapta şi a rezolva o criză care este rezultatul unei 
schimbări a mediului, chiar dacă şi alţi factori trebuie să 
fie luaţi în considerare. 

Datorită mondializării şi faptului că problemele ce ţin 
de mediu au devenit globale, nu mai este vorba doar de 
soarta unei anumite societăţi care este ameninţată în 
momentul de faţă, ci de aceea a umanităţii în general. 

O criză brutală care duce la colapsul societăţii poate fi 
interpretată ca rezultat al incapacităţii de a schimba paradig-
ma pentru a depăşi dificultăţile întâlnite. Când o paradigmă 
este incapabilă să mai evolueze, sistemul tehnico-economic 
intră într-o perioadă de tranziţie, marcată de o puternică 
instabilitate şi de oscilaţii care o apropie de un compor-
tament haotic. O astfel de evoluţie este reprezentată în 
schema de la figura 2.2. 

În graficul din figura 2.2, sistemul este caracterizat 
printr-un nivel de complexitate, care progresează când 
sunt depăşite obstacolele întâlnite şi coboară în caz de 
declin. Acest subiect va fi aprofundat în continuare. 

Apariţia unei bifurcaţii duce astfel, în funcţie de calea 
urmată, fie la declin (evoluţie care ajunge la punctul E în 
graficul de la figura 2.2), fie la un nou nivel de organizare 
(trecerea de la punctul C1 la C2). Provocările cu care 
societatea se confruntă sunt atunci depăşite, atingând un 
nivel de complexitate superior, care asigură o mai bună 
gestionare a resurselor disponibile. În caz contrar, siste-
mul coboară din nou la un nivel inferior de complexitate, 
ceea ce corespunde unei prăbuşiri. 
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Trecerea printr-un astfel de punct de bifurcaţie a fost 
descrisă de Erwin Laszlo încă din 2006, deci cu mult 
înainte de criza recentă [2-39]. Situaţia în care ne găsim a 
fost de asemenea comparată cu traversarea unui canion 
îngust cu toate riscurile de naufragiere pe care le 
presupune o astfel de trecere [2-40]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.2. Zona de bifurcaţie 
 
În cursul întregii perioade de tranziţie şi la a cărei 

terminare sistemul atinge o nouă configuraţie, evoluţia pe 
care o urmează sistemul, care este foarte sensibil la 
schimbările de direcţie, chiar dacă sunt reduse, rămâne 
nesigură. Schimbările tehnice actuale reprezintă factori de 
instabilitate, caracteristici unei perioade de tranziţie, căci 
ele antrenează puternice incertitudini privind configuraţia 
viitorului sistem tehnico-economic. La aceşti factori tehnici 
se adaugă diferiţi factori economici. Pentru sociologul 
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american Immanuel Wallerstein [2-41], actuala criză a 
sistemului este legată de incapacitatea de a transmite mai 
departe ansamblul creşterilor de costuri pe care trebuie să 
le suporte sistemul de producţie. 

În timpul perioadei de tranziţie, societatea oscilează 
între necesitatea de a inova şi dorinţa de a menţine siste-
mul anterior pentru a se evita aruncarea în anarhie. În 
cursul acestei perioade, care este critică pentru instalarea 
noului sistem, fiecare decizie poate avea repercursiuni de-
terminante privind direcţia finală spre care se îndreaptă 
sistemul. 

Este din ce în ce mai evident că perioada actuală apare 
ca o perioadă de tranziţie. În ciuda incertitudinilor, nu 
este posibil să se revină înapoi şi, pentru a se depăşi pro-
vocările actuale, trebuie să se accepte o profundă transfor-
mare a sistemului tehnico-economic. Edgar Morin vorbeşte 
despre necesitatea „metamorfozei”, atunci „când un sistem 
se dovedeşte incapabil să-şi rezolve problemele vitale”. 
Această metamorfoză reprezintă o speranţă, dar nu poate 
fi prefigurată cu certitudine [2-25]. 

 
 
O schimbare inevitabilă 
 
Criza economică şi financiară, prin amploarea ei, a 

repus în discuţie bazele ideologiei pe care s-a sprijinit 
paradigma tehnico-economică dominantă de aproape 
treizeci de ani. Ea a demonstrat că dincolo de măsurile 
conjuncturale sunt necesare reforme structurale. 

Accelerarea inovaţiilor tehnologice impune schimbări 
rapide şi profunde în economie şi în societate. În realitate, 
aceste noi tehnologii şi, în special, toate tehnologiile 




