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Europa de ieri, de azi şi viitorul ei 
-  Un punct de vedere  - 

 
Dr. Alex Berca  

SUA 
 
 

Preambul 
 
 
 
Autorul face o incursiune în viaţa economică a ţărilor ce se 

desfăşoară sub umbrela Uniunii Europe. După o scurtă prezentare a 
evoluţiei UE analizează efectele crizei mondiale asupra statutului economic 
al membrilor UE şi a multiplelor implicaţii la niveluri guvernamentale şi 
pentru masa largă (peste 450 milioane), a populaţiilor ţărilor membre.  

Sunt prezentate unele aspectele care diferenţiază condiţiile specifice 
ale UE faţă de alte ţări dezvoltate din lume, şi implicaţiile acestea pentru 
viitorul UE. 

Bazat pe o bogată informaţie autorul prezintă multiple puncte de 
vedere ale diferiţilor conducători şi a opozanţilor acestora în privinţa 
stadiului actual şi al eforturilor de ieşire din criza financiară. 

Cu toate că există o multitudine de aspect încă neclare în privinţa 
unui drum comun pe care îl are de urmat UE ca bloc, nota finală a 
articolului are un caracter optimist bazat pe trecutul ţărilor membre ale UE 
şi a evoluţiei acestui bloc în ansamblu, din punct de vedere al concepţiei 
filozofice, a concepţiei democraţiei şi a succeselor din diversele domenii ale 
ştiinţei, tehnicii şi culturii.  
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Scurtă privire istorică 
 
     Bătrânul continent European, trece în continuare prin mari frământări. 

Probabil că soarta acestui continent a fost hărăzită de ursitoare ca periodic să fie 
zguduită de evenimente mai mult decât «spectaculare », ne imaginabile.  

N-au fost de ajuns evenimente dramatice printre care: războiul de 30 de ani, 
războiul franco-german, două războaie mondiale, tot felul de conflicte politice, revoluţii, 
tot felul de crize economice şi politice, holocaust, ocupaţia rusească, ruptura în două 
sisteme conflictuale prin războiul rece condus de la distanţă de forţele care împărţiseră 
lumea după cel de al doilea război mondial. 

   
 Fiecare din 

aceste lumi reprezenta 
un bloc cu o ideologie 
proprie (capitalist sau 
comunistă), iar logica 
de constituire în blocuri 
- economice, politice şi 
cu caracter de apărare 
a securităţii - au marcat 
viaţa popoarelor din 
întregul continent 
European şi a întregii 
lumi până în momentul 
final al prăbuşirii 
regimurilor comuniste 
din Europa Centrală şi 

de Est, adică până la sfârşitul decadei anilor 1980. 
     Abia după prăbuşirea acestor regimuri comuniste din ţările ce au stat zeci de 

ani sub ocupaţie rusească şi odată cu auto-destrămarea Uniunii Sovietice, a fost 
posibilă şi necesară dizolvarea tuturor structurilor din Europa Răsăriteană şi crearea 
unor noi organisme de tip pan-europene, care cuprindeau opţiuni reale ale unităţii 
popoarelor "bătrânului"continent. 

   Din toate aceste frământări şi modificări Europa a ieşit de fiecare dată, cam 
şifonată, dar a supravieţuit şi s-a refăcut ca Pasărea Phoenix, din propria cenuşă. 

  Ceea ce a fost deosebit de remarcabil a fost viteza de refacere a Europei. 
  În 1960, economia americană producea aproape de 2 ori mai multe bunuri şi 

servicii pe oră decât Franţa şi Marea Britanie. 
  În 2002, Europa ajunsese să aibă o productivitate orară ce ajunsese la 97% 

faţă de nivelul american.  
  Între 1950 şi 1973 productivitatea muncii în Europa a crescut cu 4.44% faţă de 

cea din America care crescuse cu 2.68%, iar ulterior, între 1973 şi 2000 productivitatea 
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muncii în Europa crescuse cu 2.4% în timp ce în America creşterea era numai de 
1.37%. 

  Opinia unor istorici şi a unor economişti este aceea după care imediat după al 
Doilea Război Mondial, pentru aş reface osatura distrusă au apărut noi idei de 
consolidare şi de unire în acest scop. 

  Personal, cred că aproape cu 500 de ani înainte, Europa inventase una dintre 
cele mai relevante şi efective forme de organizare politică din istorie: statele naţionale.  

  Prin războaiele prin care a trecut şi pentru a face faţă unor invazii nedorite şi de 
cele mai multe ori neaşteptate, această formă a unei politici organizaţionale a devenit 
ca un virus care s-a răspândit cu mare iuţeală şi a cuprins întregul teritoriu European. 

  Aşa s-a întâmplat că în secolul 20 aceasta a ajuns să fie singura formă de 
supravieţuire şi de organizare politică, eliminându-se riscurile re-creării în Europa a  
unor imperii şi tot odată înlăturarea definitive a sistemului feudal. 

  Aceste state independente au permis fiecăreia să discute şi să se alieze în 
confruntările care erau în continuare de aşteptat. Noua formă a permis diferitelor state 
să vină la masa tratativelor cu un alt aplomb decât ca state  dominante sau supuse. Ele 
erau state egale în drepturi şi cu elemente clare de existenţă şi dezvoltare  (teritoriu, 
populaţie, limbă şi cu constituţii proprii) 

   Europa are experienţa unirii şi participării în comun la bătălia împotriva unor 
situaţii opresive de natură politică, economică sau socială. 

   După cel de al Doilea Război mondial a apărut din nou necesitatea unei uniri şi 
acest fapt şi-a găsit expresia în încercările unei uniri economice care s-o ajute în 
direcţia refacerii ei cât mai rapidă. În jurul anului 1950 această nouă intenţie a prins 
viaţă prin crearea unor comunităţi printre care era şi cea a Cărbunelui şi Oţelului 
(CECO) fondată prin Tratatul de la Paris, de către Franţa, Germania de Vest, Italia, 
Belgia, Luxemburg şi Olanda având drept scop partajarea resurselor de oţel şi cărbune 
ale statelor membre, prevenind astfel un nou război european în vederea asigurării 
materiilor prime destinate refacerii şi dezvoltării economice. 

   Astfel s-a format aşa numitul „Grup al celor şase". Planul acestei comunităţi 
internaţionale a fost creat şi dezvoltat de către economistul francez Jean Monnet, şi 
anunţat în mod public întregii lumi de către ministru de externe francez Robert 
Schuman; act care a rămas ca document istoric purtându-i numele (Declaraţia 
Schuman). Acesta a fost unul din momentele în care, Statele Unite şi-au manifestat 
interesul în asigurarea consolidării zonei occidentale a Europei faţă de cealaltă parte a 
Europei de Răsărit care intrase sub controlul Uniunii Sovietice şi care făcea toate 
eforturile de a se consolida într-o evoluţie pe drumul socialismului prin creerea unei 
comunităţi comuniste - CAER. 

    CECO a devenit baza Comunităţii Economice Europene (CEE) – omologul 
occidental al blocului comunist CAER. Comunitatea Economică Europeană, re-
denumită ulterior Comunitatea Europeană, a devenit  în final Uniunea Europeană prin 
tratatul semnat (la 7 februarie 1992) de către reprezentanţii ţărilor participante la 
conferinţa ţinută în localitatea Maastricht din Olanda. 

   Invenţia - să-i spunem aşa – de constituire a Uniunii Europene din multe naţiuni 
mici şi într-un sistem care împiedeca crearea unei singure supra-puteri în faţa celorlalte 
(pentru a nu se crea un imperiu) a fost o formulă binevenită care a ajutat la dezvoltarea 
fiecărei ţări în parte şi printr-o formă competiţională a ajutat la dezvoltarea unei 
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tehnologii care tot datorită competiţiei (cu blocul ţărilor din răsărit) şi a inteligenţei lăsată 
să se dezvolte în mod liber (nu sub controlul organelor de partid, de stat şi de 
securitate) devenise la un anumit moment dat, cea mai avansată tehnologie din lume. 

    Pentru aşi reface statutul de prima-donă în lume, nu numai din punctul de 
vedere tehnic, al culturii, artei şi al modei, dar mai ales din punct de vedere economic, 
s-a hotărât să se unească într-o variantă care să-i dea putere de competiţie în faţa 
altora ce se profilau la orizonturile economice ale sfârşitului de secol 20 şi în 
perspectiva noului secol 21. Mulţi considerau că pe această cale va fi creată o nouă 
forţă şi o nouă piaţă larg deschisă aşa cum era China şi India. 

   Crearea Uniunii Europene, dorită de mulţi şi tot odată deosebit de 
controversată de alţii, nu a fost un act anti-american, aşa cum au apreciat-o unele 
mijloace ale mass-mediei internaţionale, din contra a fost susţinută de americani şi 
poate, fără a exagera, a fost chiar încă una din creaţiile americane. 

   Fără ajutorul primit prin Planul Marshal, fără a fi ani de zile sub controlul şi 
protecţia forţei nucleare americane şi a unui suport financiar american dat la un anumit 
moment dat, nu cred că s-ar fi înfăptuit o asemenea uniune. 

   E foarte greu de spus dacă ideea ca atare şi realizarea ei poate fi considerată 
ca o reuşită deosebită politico-economică şi socială, sau nu. Opozanţii din trecut sunt şi 
mai aprigi în argumentările lor în momentul de faţă susţinându-şi punctul de vedere din 
care rezultă că membrii acestei uniuni sunt forţe destul de mari, cu implicaţii puternice 
naţionaliste, cu un mod diferit de manifestare al unor culturi diferite şi a unor concepţii 
diferite de viaţă, cu economii ajunse la diferite grade de dezvoltare şi ca atare 
"locomotiva" care avea să tragă după ea acest gigant tren, cu vagoane diferite ca 
dimensiuni, forme şi puteri, va trebui să fie de foarte mare putere şi cu un program 
foarte clar de mişcare. 

   Eforturile şi timpul acordat creării acestei uniuni, nu au fost nici uşoare şi poate 
nici suficiente pentru a pune toate ţările membre (cu enormele lor diferenţe, din toate 
punctele de vedere), pe aceeaşi linie şi toate să participe după măsura şi posibilităţile 
fiecăreia la planul comun de dezvoltare.  

   La 25 martie 1957, Grupul celor şase a semnat Tratatul de la Roma prin care a 
luat fiinţă Comunitatea Economica Europeana (CEE ) si Comunitatea Europeană pentru 
Energie Atomică ( EURATOM). 

   La numai doi ani de la constituirea CEE, în speranţa unor suporturi financiare şi 
militare, Grecia (la 8 iunie 1959), şi-a depus cererea de candidatură pentru aderarea la 
CEE.  

   După circa doi ani, în perioada 31 iulie - 10 august 1961, Danemarca, Irlanda, 
şi Marea Britanie şi-au depus şi ele cererile pentru candidatura de aderare la CEE.  

La 14 ianuarie 1962, s-a hotărât stabilirea politicii agricole comunitare în scopul 
crearii pieţei comune şi a solidarităţii agricole şi financiare prin intermediul Fondului 
European pentru Orientare şi Garanţie Agricolă (FEOGA ). 

   Patru luni mai târziu, la 30 aprilie Norvegia şi-a depus şi ea candidatura pentru 
aderarea la Comunităţile Europene.  

  Unele vechi animozităţi între Franţa şi Anglia şi unele informaţii secrete pe care 
le-a obţinut de Gaulle, au fost confirmate la 14 ianuarie 1963 când preşedintele de 
Gaulle afirma că Franţa are „unele îndoieli" în legătura cu intenţia Marii Britanii de a 
adera la Comunitate. 
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   După câteva zile, negocierile cu ţările care îşi depuseseră cererile de aderare 
au fost suspendate. Efectul imediat al acestei situaţii a fost acela că la 1 iulie 1963, 
Franţa a părăsit negocierile referitoare la finanţarea politicii agricole comune. Guvernul 
francez şi-a rechemat reprezentanţii săi permanenţi şi delegaţia franceză nu a luat parte 
la întâlnirile Consiliului Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi.   După cum se vede, 
acest „act de căsătorie", internaţională, nu a decurs deosebit de lin; din contra a avut 
multiple hopuri pe parcurs. 

   Multiple influenţe şi negocieri duse în spatele uşilor închise l-au influenţat şi l-
au convins pe de Gaulle să accepte la 28-29 ianuarie 1966 ajungerea la aşa numitul 
"Compromis de la Luxemburg " şi Franţa şi-a reluat locul în Consiliu cu condiţia de 
menţinere a votului unanim atunci când urmau să fie în joc interese importante pentru 
toţi membrii comunităţii. 

   La 22 Martie 1971, Consiliul a adoptat Planul Werner în scopul coordonării 
politicii economice a CEE.   Concluziile acestui plan erau ca ţările membre urmau să-şi 
„armonizeze" politicile bugetare şi să reducă marjele de fluctuaţii ale monedelor 
naţionale.  Cu alte cuvinte trebuia să nu mai existe diferenţe între valoarea  diferitelor 
monede naţionale în tranzacţiile ce urmau să se desfăşoare între membrii comunităţii.  
După doi ani, la 1ianuarie 1973, Danemarca, Irlanda şi Marea Brirtanie au aderat şi ele 
la Comunităţile Europene care au ajuns astfel să aibă 9 membri. 

Anul 1975, a fost un an cu multiple evenimente şi îndelungi dezbateri pentru U.E. 
      -  La 18 martie, Consiliul CEE a creat Fondul European pentru Dezvoltare  

Regională (FEDR) şi un Comitet pentru politica regională.  
     -   La 22 iulie s-a semnat tratatului prin care i s-au delegat Parlamentului 

European puteri depline în legătură cu adoptarea bugetului şi stabilirea Curţii de Control 
Financiar. 

     -   În zilele de 1-2 decembrie Consiliul Europei a stabilit condiţiile în legătură 
cu alegerea forumului de conducere: Parlamentului Europen prin vot universal pînă în 
1978, şi în legătură cu creerea şi emiterea pentru toţi membrii CEE a paşaportul 
european.. 

    Au  fost necesari 5 ani pentru ca în 1976 (la 9 Februarie) Consiliul să decidă. 
 în favoarea aderării Greciei la Comunitate, iar la 1 ianuarie 1981, Grecia a 

devenit al zecelea membru al Comunităţii Europene. De fapt ţările mai mari, dezvoltate 
şi mai puternice din punct de vedere economic şi-au creat de la început un piedestal 
sau o lojă de unde urmăreau şi aprobau pe baza anumitor interese admiterea la 
anumite dăţi, în anumite condiţii şi pe baza anumitor criterii strategice şi economice,  a 
altor membrii dintre ţările mai mici, mai puţin bogate. 

    În 1977, la 28 martie Portugalia şi-a depus cererea de candidatură pentru 
aderarea la Comunitate iar 4 luni mai târziu, la 28 iulie, Spania a aplicat şi ea în acelaşi 
scop.  

Un an mai târziu, în zilele de 4-5 decembrie 1978, în cadrul şedinţei Consiliului 
European ce a avut loc la Bruxelles s-a înfiinţat Sistemul Monetar European (SME). 

  În ianuarie 1986, Portugalia şi Spania au devenit membre ale CEE. 
  Între 17-28 februarie s-a semnat la Luxemburg şi la Haga, Actul Unic European 

şi la 29 mai 1986 a fost ridicat Steagul Uniunii Europene, pentru prima data în faţa 
clădirii Berlaymont şi s-a intonat imnul Uniunii Europene (Oda bucuriei – Beethoven). 
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Sfârşitul decadei anilor 1980 şi începutul noii decade 1990 au fost însoţite de 
cererea mai multor ţări pentru a devenii membre ale UE printre care: Austria, Cipru, 
Malta, Finlanda, Elveţia, Ungaria şi Polonia. 

   La 31 mai 1995, Comisia a adoptat actul numit „Carta Verde" referitoare la 
introducerea unei monede unice - Euro. În acelaşi an, la 22 iunie 1995, România şi-a 
depus şi ea cererea de aderare la UE. 

   La 26-27 iunie Consiliul european confirma trecerea la folosirea monedei unice 
de la 1ianuarie 1999. 

În luna mai un Consiliu Special cu profil financiar economic, a decis ca numai 11 
state membre ale U.E. care întruneau condiţiile necesare să adopte folosirea monedei 
unice (euro). 

   La 2 ianuarie 2001, Grecia a devenit cel de al 12-lea membru al zonei euro.  
După cum se va putea vedea ceva mai târziu, această dată probabil nu a fost de 

bun-augur pentru ea şi nici pentru alte ţări din cadrul U.E. 
    Anul 2001 a însemnat nu numai pentru Statele Unite dar şi pentru membrii 

Uniunii Europene un an de decizii deosebit de importante. 
În şedinţa din 15-16 iunie: Consiliul European de la Goteborg (Suedia), a decis, 

extinderea UE şi procesul de aderare, printre altele, cu unele "eforturi speciale" 
dedicate asistenţei acordate Bulgariei şi României.1 

   La 21 septembrie: Consiliul European în cadrul unei şedinţe extraordinare 
ţinută la Bruxelles, a analizat situaţia internaţională ca urmare a atacurilor teroriste care 
au avut loc la 11 septembrie 2001 în New York şi Washington  D.C.  şi a stabilit planuri 
speciale pentru sprijinul şi riposta UE. 

   Decizia Statelor Unite de a invada Irakul cerând suportul ţărilor Europe şi de a 
forma o puternică coaliţie, nu şi-a primit răspunsul total şi cel mai favorabil pentru S.U.A 
din partea membrilor U.E. 

  Mai mult decât atâta, aşa cum apăruse într-un articol din Financial Times din 12 
martie 2003, în paralel cu pregătirea trupelor pentru invadarea Irakului, s-a considerat 
că „Europa a fost prima victimă a acestui război".  

  Realmente războiul din Irak a venit peste Europa ca un val total nedorit şi cu 
multiple efecte negative, de care nu avea nevoie la momentul respectiv.  

    Acesta a fost şi motivul pentru care unele ţări europene au refuzat să participe 
la acest război. 

    Altele şi-au găsit diverse formule de a se eschiva sau au fost de acord cu 
participarea dar sub forma unor cadre tehnice care să supervizeze sau să se ocupe de 
probleme de logistică. 

   Alte ţări au trimis un număr extrem de mic de combatanţi, pentru a nu se spune 
că nu au participat la solicitarea Statelor Unite. Alte ţări, cum a fost Franţa şi Germania 
au refuzat să trimită trupe şi să participe la cheltuielile destinate refacerii Irakului după 
terminarea războiului. În 2002, la 1 ianuarie, monedele şi bancnotele euro au intrat în 

                                                             
1 La 1 mai 2004, Uniunea Europeană avea 25 de state member:Austria, Belgia, Cipru, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, 
Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia şi Ungaria, care formau împreună un spaţiu de aproximativ 4 milioane km.p. și cu o populaţie 
totală de peste 450 milioane de locuitori. 
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circulaţie în cele 12 state participante la zona euro: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia si Spania. 

   Nici folosirea monedei unice „euro" în ţările membre ale U.E. nu şi-a găsit 
asentimentul total dela început. La 14 septembrie 2002, în Suedia de exemplu a avut 
loc un referendum prin care s-a respins introducerea monedei euro în Suedia. Marea 
Britanie a refuzat să renunţe la pound-ul englez şi să utilizeze euro drept monedă în 
circulaţia curentă. Polonia a fost şi ea în aceeaşi situaţie şi nu s-a grăbit să introducă 
euro în locul zloţilor după ce a devenit membră a UE. 

   După ce a fost numit Prim Ministru al Poloniei (în 1991) Jan Krzystof Bielecki 
spunea: 

                  ”Noi polonezii suntem poate în acest moment mai pragmatic decât 
am fost înainte, cu toate că din punct de vedere istoric  suntem foarte romantici” 

    
Cu o populaţie de circa 38 milioane locuitori, Polonia este cea mai largă ţară 

membră a UE după Marea Britanie, şi care a preferat să nu folosească euro. 
   În alte ţări încă în 2011, se folosesc drept monede în circulaţie ambele 

monede: cea naţională şi euro.2  
   Anul 2003, a fost anul în care s-a semnat (la 16 aprilie),  la Atena, Tratatul de 

Aderare la Uniune a 10 noi membrii: Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. În 2005, la data de 13 aprilie, Parlamentul 
European a acceptat aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeana. (cu 497 
voturi pentru, 93 împotriva şi 71 de abţineri); în baza acestor voturi a fost adoptată 
rezoluţia referitoare la aderarea României la Uniunea Europeana în 2007; iar la 25 
aprilie, în cadrul unei ceremonii oficiale, (desfăşurată la Abatia de Neumunster din 
Luxemburg), s-a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana al României şi 
Bulgariei, alături de reprezentanţii celor 25 de state membre ale U.E. 

   Procesul final de aderare al României şi Bulgariei la Uniunea Europeană s-a 
finalizat de abia la 1 ianuarie 2007. Toţi membrii U.E. şi partenerii acestora la 
schimburile internaţionale nu numai că au fost şi  continuă să fie părtaşi şi au suferit de 
pe urma crizei declanşată peste Oceanul Atlantic, dar astăzi UE este cea care îşi trage 
sufletul din greu şi acest lucru are un efect direct asupra întregului sistem financiar 
propriu şi al celui mondial.  

 
Europa de astăzi şi cea în perspectivă 
 
   În prezent căderea monedei euro afectează nu numai întregul sistem monetar  

al UE dar însăşi statutul Uniunii Europene ca forţă geopolitică şi a viitorului ei ca o 
balanţă a unei puteri mondiale.  

   În cadrul Euro zonei, Germania care după refacerea în urma celui de al Doilea 
Război Mondial ajunsese să fie o forţă economică puternică în cadrul geopoliticii 
europene, i s-a solicitat de a ajuta la refacerea Greciei, Portugaliei şi Irlandei. 

                                                             
2 Ţările din cadrul UE care folosesc moneda euro (€) (17 din cele 27 de state) alcătuiesc împreună zona euro:  
  Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta,  
  Ţările de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania, 
  Peste 175 de milioane de oameni din întreaga lume folosesc monede raportate la euro. 
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   Toate încercările Cancelarei Angela Merkel de a convinge guvernul german de 
necesitatea eventuală a înfăptuirii unui asemenea plan, a creat o stare de tensiune între 
guvern şi populaţie. 

   În prezent se manifestă o puternică tensiune în politica economică naţională 
susţinută de unii economişti de a menţine evoluţia economică la un nivel relativ normal 
în paralel cu preocuparea conducerii guvernamentale de a sprijinii şi salva Uniunea 
Europeană. 

   O serie de interviuri ale mass-mediei confirmă că o mare parte a populaţiei 
germane are mari dubii în privinţa ţărilor care având mari deficite financiare continuă să 
ceară împrumuturi de sute de milioane dolari şi nu fac eforturi deosebite în privinţa 
desfăşurării unei politici de economisire a cheltuielilor bugetare.  

   În acelaşi timp în Germania sunt voci care susţin necesitatea imanentă a 
asigurării fondurilor social-economice destinate printre altele asigurării pensiilor şi 
împiedecării riscul ridicării limitei de vârstă pentru ieşirea la pensie. 

Germania este în prezent singura ţară europeană care în anul 2010, de exemplu, 
a avut:  

     -      o rată de creştere economică de plus 3.5%, 
     -      PNB - era reprezentat de circa 2,9 miliarde dolari, 
     -      o datorie de 2,4 miliarde dolari 
     -    balanţă a comerţului exterior pozitivă (mai multe exporturi decât importuri) 

în valoare de 180,8 miliarde dolari. 
  Unul dintre specialiştii în domeniul financiar, Profesorul Henning Meyer (de la 

London School of Economics), şi-a exprimat un punct de vedere din care rezultă că nu 
este într-utotul de acord cu politica şi punctual de vedere al Dnei Merkel: 

                     D-na Cancelar Merkel ca şi alţi politicieni germani                      nu 
au făcut prea mult pentru a sublinia faptul că instituţiile financiare germane au devenit 
investitori  masivi în diferite ţări europene. 

Într-adevăr, din surse oficiale rezultă că în iunie 2012 băncile germane deţineau 
5.5 bilioane euro în debitul Greciei, 125 bilioane euro în debitul Italiei şi 123 bilioane 
euro în debitul Spaniei. 

    Asemenea sume majore  acordate ca sprijin altor ţări, au creat o mulţime de 
controverse referitoare la sprijinul pe care Germania îl acordă ţărilor cu mari probleme 
financiare şi care de fapt nu fac decât să sprijine politica din aceste ţări în privinţa 
retragerii într-o pensionare timpurie a populaţiei acestor ţări (cum ar fi de exemplu în 
Grecia sau Irlanda) ”relativ în vârstă”, cu banii încasaţi de la populaţia germană prin 
taxe. 

   În condiţiile actuale şi cu asemenea sume alocate altor ţări din UE, care nu se 
pot folosi pentru o continua dezvoltare a Germaniei, economia acestei ţări are 
perspectiva dezvoltării economice în 2013, cu numai 0.9%. Ca atare şomajul se va 
menţine la limita de 6.9% şi chiar cu o perspectivă de creştere.  

   La începutul lunii decembrie 2012, Banca Germaniei şi-a corectat prognoza de 
creştere economică pentru anul 2013 la numai 0.4% faţă de 1.6% cât fusese predicţia 
anterioară. 

    În asemenea condiţii s-ar putea ca Germania să fie şi ea victima unei recesii –
considerate ca fiind pentru prima oară în trei ani. 
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   Franţa care împreună cu Germania au reprezentat două forţe puternice ale UE, 
se confruntă şi ea în prezent cu o serie de probleme naţionale deosebit de grave printre 
care: problema şomajului în creştere, problema deficitului bancar prin acordarea unor 
mari împrumuturi diverşilor parteneri din U.E. la care se adaugă multiple conflicte 
naţionale datorită marelui număr al minorităţii musulmane3 ce există în ţară. 

Referindu-se la situaţia economică dificilă a Franţei, fostul preşedinte Nicolas 
Sarkozy lansase în luna august 2011, ideia unui pachet de 16 miliarde dolari drept taxe. 

   Dificultăţile economice cu care se confruntă în prezent Statele Unite se reflectă 
puternic asupra întregii economi a UE. şi a Franţei în mod special.  

Partea cea mai dificilă pentru Sarkozy a fost ca şi pentru preşedintele Obama 
legată de timpul scurt care îi despărţea pînă la alegeri. Singura soluţie de salvare a 
situaţiei dificile din Franţa era înfăptuirea unei cooperări şi obţinerea unui ajutor din 
partea Germaniei. 

   La începutul lunii octombrie 2011, Franţa avea: 
     -     o creştere economică de numai 1.5% 
     -     un PNB de 2.1 miliarde dolari 
     -     o datorie de 1.7 miliarde dolari 
     -     o balanţă a comerţului exterior de minus 76,5 miliarde dolari 
    Italia a suferit în ultimii ani o puternică scădere a dezvoltării economice, cu o 

scădere mare a indicelui productivităţii muncii şi un declin masiv al competitivităţii. 
Aceste rezultate au început să se evidenţieze încă din luna iunie 2011 când asemenea 
informaţii au apărut pentru prima oară într-un Raport al FMI.  

Administraţia de la Roma nu a putut nega creşterea masivă a şomajului 4 
creşterea numerică substanţială a populaţiei în vârstă şi imensa datorie publică cu care 
se confrunta.  

Situaţia economico-financiară a Italiei era caracterizată prin: 
     -    450 miliarde dolari PNB 
     -    318 miliarde dolari datoria publică 
     -    Creşterea economică de minus 4.5% 
     -    Balanţa externă de minus 25,333 miliarde dolari 
  Grecia a primit din partea conducătorilor CEE un pachet de 11 miliarde dolari 

care reprezentau banii destinaţi unor cheltuieli de salvare a economiei consideraţi ca 
fiind de ajuns până la mijlocul lunii octombrie 2011.  

Un reprezentant al Administraţiei de la Atena afirmase la un anumit moment dat: 

                                                             
3 Franţa numără 2,1 milioane de “musulmani declaraţi”, cu vârste între 18 şi 50 de ani, “departe de anumite 
estimări invocate în dezbaterile publice”, potrivit unui sondaj recent efectuat de către Institutul Naţional de 
Studii demografice şi de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice. 
Cifrele care circulă în mod frecvent menţionează un număr cuprins între 5 şi 6 milioane de musulmani în  
Franţa (o ţară care interzice statisticile religioase sau entice). 
“Chiar şi adăugarea celor cu vârste sub 18 ani şi a celor peste 50 de ani, nu ar duce la totalul de 5 milioane”,  
a declarat Patrick Simon, un sociolog, cercetator al INED.  
4 Rata șomajului din Italia a crescut în luna decembrie 2012 la 8,9%, cel mai ridicat nivel din 2004, potrivit 
datelor preliminare citate de AFP, în condiţiile în care guvernul se luptă să ţna în frâu finanţele publice și să 
stimuleze creșterea economică. Totodata, Agentia nationala de statistică a revizuit cifrele referitoare la 
numărul în creștere al niveluuil șomajului din luna noiembrie 2012, corectînd de la 8,6% la 8,8%. 
Economistii chestionati de Bloomberg estimau ca rata somajului se va situa la 8,7% in luna decembrie 2012. 
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                     "Grecia este hotărâtă să achite până la 1 dolar sumele                        
împrumutate şi acest lucru într-un timp cât mai scurt". 

 
   Guvernul grec îşi propusese realizarea acestei recuperări pe baza unui plan 

deosebit de drastic de austeritate, la care se adăuga şi un program drastic de tăieri de 
locuri de muncă; asemenea programe în totdeauna şi în oricare ţară sunt deosebit de 
nepopulare şi duc în mod firesc la declanşarea multor demonstraţii de stradă şi conflicte 
între civili şi armată. 

  Cererea Greciei pentru noi împrumuturi a venit după ce în 2010, FMI şi ţările din 
zona euro au mai acordat un pachete destinat înviorării economice. După aceşti ani de 
criză economică şi multiple dezbateri naţionale şi internaţionale, se poate constata că 
nici Grecia şi nici alte ţări nu au încă un plan clar de combatere a crizei economice şi 
nici nu ştiu cum să scape de imensele datorii pe care le au.   Adresându-se unei 
audienţe formată din reprezentanţii instituţiilor bancare şi oficialităţi din domeniul 
finanţelor, la sfârşitul lunii septembrie 2011, Evangelos Venizelos, fostul ministrul de 
finanţe al Greciei, a recunoscut că ţara sa se găseşte într-un "cerc vicios" în care 
reducerea bugetului poate duce la scăderea tuturor performanţelor economice şi a cerut 
ajutorul internaţional pentru a înlătura acest "ghinion".  

  Guvernul său a spus Evangelos Venizelos va prezenta un plan detaliat de 
restructurare a debitului şi tot odată va prezenta unele oferte diferitelor bănci şi 
posesorilor de bonduri. Cu toate aceste programe şi promisiuni, Grecia rămâne în 
continuare în centrul îngrijorării generale despre posibilitatea ca zona euro să depindă 
de vânzarea bondurilor internaţionale. 

   Alături de întreaga situaţie financiară, ceea ce este de asemeni gravă pentru 
Grecia ca şi pentru alte ţări din Europa, este confruntarea cu un puternic fenomen al 
şomajului (care a depăşit 23%) şi care afectează nu numai actuala generaţie de 
muncitori, tehnicieni, ingineri şi din alte domenii administrative de activitate, dar acest 
lucru s-ar putea să aibă urmări ce vor influenţa multe generaţii de acuma înainte. 

   Spania în confruntarea ei zilnică cu situaţia de criză şi cu cea care se 
manifestă la bursa de stocuri speră să-şi rezolve poziţia sa economică în circa 2 ani şi 
jumătate. Programul de austeritate pe care şi l-a impus alături de creşterea şomajului 
au dus la situaţia ca economia Spaniei să se reducă cu în cel de al doilea trimestre al 
anului 2012 şi ca atare Spania va rămâne în situaţia de recesie până în 2013.  

    Spaniei cea de a 12-a ca mărime în lume (mai mare decât cea a  
Australiei, Mexicului şi Coreii de Sud la un loc), a solicitat un împrumut de 120 

miliar dolari cu condiţia ca guvernul Spaniei  să accepte deplina asigurare pentru 
întregul împrumut acordat.  

 Marea Britanie cu toate că luase o bună decizie în momentul în care s-a hotărât 
să nu adere la folosirea monedei Euro pe piaţa internă şi în tranzacţiile internaţionale şi 
să-şi menţină moneda naţională că bază a tuturor tranzacţiilor financiare, consideră că 
Uniunea Europeană trebuie să se menţină ca un bloc unitar politic şi economic. 

  Cu tot planul de austeritate economică în special prin reducerea cheltuielilor 
bugetare, grija guvernului de la Londra este la fel de serioasă ca şi cea a guvernului de 
la Washington care se confruntă cu un deficit de peste 16 miliarde dolari. 

Irlanda şi Portugalia încearcă să adere la programe de promisiuni de reanalizare 
drastică a situaţiei lor financiare şi impunerea unor planuri agresive de austeritate. 
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   În Irlanda, care cu câţiva ani înainte manifesta o înflorire necunoscută zeci şi 
chiar sute de ani, în special prin dezvoltarea sectorului economic al tehnologiei de vârf, 
se încearcă în prezent convingerea unor investitori de pe plan mondial de a cumpăra de 
câteva miliarde de dolari bondurile pe termen lung guvernamentale. Prin sectorul etnic 
de care dispune, guvernul irlandez încearcă să atragă din nou unii investitori străini. 

La aceste planuri se adaugă eforturile de reducere a standardelor de viaţă pentru 
a face ţara din nou competitivă. 

   Portugalia care chiar dacă o duce încă într-un mod deosebit de greu, face toate 
eforturile de a creşte exporturile şi prin programele impuse; ea speră ca până la sfârşitul 
anului 2013 să-şi revină din căderea economică actuală. 

   În ambele cazuri, atât în Irlanda cât şi în Portugalia, conducătorii politici fac 
toate eforturile pentru a se încadra în indicaţiile FMI de a menţine economiile lor la 
limitele cât de cât acceptabile ale recesiei economice. 

   În cazul Portugaliei, analiştii consideră că economia acestei ţări depinde direct 
de evoluţia economică a vecinei ei, Spania, întrucât peste 20% din exporturile 
portugheze sunt îndreptate spre Spania. 

* 
   După  ani de zile de la declanşarea crizei economice globale şi în special în 

Europa, se poate remarca că nu există încă un punct de vedere comun al conducerilor 
diverselor ţări membre ale UE în privinţa a ceea ce trebuie şi se poate înfăptui. Cu alte 
cuvinte se manifestă un enorm vacum politic şi economic de idei, de acţiuni şi de 
putere. 

  Europa este în prezent, după cum au remarcat multe mijloace ale mass-mediei 
internaţionale, într-o zonă deosebit de periculoasă. 

   Situaţia financiară internaţională are efecte imediate şi directe asupra evoluţiei 
foarte lente asupra evoluţiei pieţii internaţionale, a grijii investitorilor mici sau mari 
asupra cheltuirii fondurilor lor şi de ne luare în consideraţie a bondurile guvernamentale. 

   Concomitent cu aceste aspecte se remarcă grija celor interesaţi în  
împrumuturi bancare pentru riscul creşterii ratelor pentru dobânzi. 

   Efectele reciproce ale influenţei crizei economice americane şi a celei din UE 
se reflectă zilnic în jocul de seismograf al burselor de stocuri care de la o zi la alta pierd 
sume enorme şi încrederea investitorilor naţionali şi străini.5 

 Viitorul Europei este încă destul de neclar pentru mulţi economişti specialişti în 
domeniul finanţelor şi al prognozelor economice. 

 După opinia lui Neil Irwin - unul dintre specialiştii în domeniul finanţelor care 
urmăreşte de ani de zile situaţia crizei economice americane şi a Europei, rezultă că 
manifestarea crizei debitului Europen creşte într-un mod ameninţător de la o zi la alta 
trăgând în jos piaţa financiară mondială. 

   În condiţiile acestea nu s-au putut face decât trei scenarii pentru viitorul 
economic al lumii în general şi al Europei în mod special:  

 
Primul scenariu caracterizat printr-o notă de optimism: 

                                                             
5 Numai într-o zi, la 24 iulie 2012, ]n Statele Unite, Dow Jones industrial average a pierdut 101.11 puncte sau  
0.79 %, the Standard & Poor’s 500 – stock index a pierdut 12.14 puncte sau 0.89% ;I Nasdaq a pierdut 35.15  
puncte sau 12%. În Europa piaţa stocurilor în aceeașI zi a căzut la 2.09 de la 3.18% ( Sursa: The Washington  
Post, 24 iulie 2012, pg. A10) 
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   În cadrul acestuia întreaga situaţie dificilă a Europei, poate duce ca de obicei în 
momente grele la un fenomen de solidaritate, de unire a celor în suferinţă. 

  În acest caz, Germania şi Olanda care încă sunt într-o poziţie favorabilă, din 
punct de vedere economic se vor putea preocupa ca întreaga zonă euro şi membrii UE 
să nu clacheze. Aceste două ţări vor încerca să folosească "euro-bondurile" garantate 
de cele 17 naţiuni din cadrul zonei euro şi să completeze necesarul de bani din cadrul 
debitului Greciei, Portugaliei şi Irlandei. 

   În aceste condiţii apăruse ideea ca o autoritate centrală a UE. va câştiga 
poziţia de a controla şi prevenii finanţele naţionale ale tuturor membrilor U.E. de a nu 
ajunge să aibă deficite bugetare excesive, fapt care s-a şi întâmplat ulterior. 

  Aceste 17 ţări din cadrul zonei euro ar trebui să acţioneze ca un tot şi să 
asigure puterea financiară a băncilor continentale, decât să lase fiecare dintre naţiuni în 
mod independent să asigure suportul financiar al firmelor de finanţe şi investiţii. 

Spania şi Italia, în tot acest timp aveau misiunea de a se preocupa să acţioneze  
cât mai rapid pentru a corecta diversele probleme economice ale economiilor lor, printre 
care: piaţa muncii şi posibilităţile pe care le au diversele companii pentru angajarea 
forţei de muncă disponibilă şi pentru asigurarea unor retribuţii corespunzătoare în raport 
cu productivitatea muncitorilor. 

 
Al doilea scenariu care era mai puţin favorabil.  
  Conducătorii ţărilor Europene membre ale Uniunii trebuiau să ajungă la o 

concluzie comună care să dovedească că sunt acord în luna iulie 2011, pentru a sprijinii 
guvernele ţărilor care se găsesc în dificultate. 

  Altor naţiuni europene li s-au sugerat ideea de a trece la asigurarea unor salarii 
„mai flexibile" şi reducerea cheltuielilor, pe un interval de timp limitat. 

  Liderii ţărilor care au încă o situaţie financiară acceptabilă  printre care se 
numără şi Germania, trebuiau să fie conştienţi că pot avea de suferit de pe urma 
acţiunilor de salvare a ţărilor care intraseră în degringolada financiară cum erau: 
Spania, Italia, Belgia şi altele care încă continuă să ceară împrumuturi care pentru 
moment şi care nu aveau certitudinea rambursării fondurilor împrumutate. 

  Din toată această situaţie până la urmă Europa se va redresa, dar va fi o 
Europă slăbită din punct de vedere economic, cu multiple diviziuni politice majore, dar 
care s-ar putea să nu afecteze situaţia pe plan mondial. 

 
Al treilea scenariu ar putea fi socotit ca fiind unul mai puţin dorit.  
  Economiile continentului urmau să evolueze într-o variantă deosebit de 

nefericită, cu o creştere slabă; din acest punct de vedere existau opinii contradictorii: 
unii susţineau că s-ar putea să nu capete alura unei noi recesii, alţii din contra 
considerau că în actualele condiţii aceasta ar exista tendinţa manifestării unei noi 
recesiuni la orizontul economic European; cu atât mai mult cu cât populaţia Greciei nu 
era  dispusă să accepte reduceri ale serviciilor publice şi creşterea taxelor pentru a plăti 
creditorii străini. 

  Tot odată se lansase şi ideea ca Grecia să se întoarcă la vechea ei monedă, 
drahma, şi în acest caz avea toate şansele să i se prăbuşească sistemul bancar. 

 Referindu-se la situaţia Greciei, Dna. Merkel, actualul preşedinte al Franţei 
Francois Holland, (un socialist moderat) şi Primul Ministru al Greciei Antonis Samaras, 
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într-o teleconferinţă afirmau că Grecia nu poate exista în afara Uniunii Europene şi ca 
atare se consideră că trebuiau găsite soluţiile cele mai avantajoase pentru UE cât şi 
pentru statul Grec. 

  Cancelara Germaniei, Dna Merkel era din nou la mijlocul unei mari presiuni 
între situaţia Greciei de a fi din nou în situaţia de faliment şi presiunea domestică care 
nu era sută la sută convinsă de ideea de a mai ajuta în continuare Grecia. 

   La 13 Decembrie 2012 liderii europeni au votat regulamentul privind activitatea 
băncilor regionale; acesta a fost un pas deosebit de important  în rezolvarea zonei euro, 
şi care v-a avea o primă valabilitate până în 2015, adică pentru 3 ani. 

  Miniştri de finanţe din ţările UE au fost de acord ca Banca Centrală a UE să-şi 
asume autoritatea şi responsabilitatea asupra a 180 de bănci, ceea ce reprezenta peste 
90% din aseturile financiare a 17 ţări din zona euro. 

   Crearea unui singur mecanism de ”supervizare ”, mi se pare deosebit de bună, 
fiind pasul necesar în refacerea sistemului financiar European. 

   Această decizie de reglementare comună a băncilor din zona euro, este cu atât 
mai importantă cu cât o serie de ţări, printre care Irlanda şi Spania nu au avut abilitatea 
de aş controla singure diversele costuri şi cheltuieli pe care le-au avut.   

   De asemeni Banca Centrală Europeană (ECB) prin politica de supervizare a 
băncilor din zona euro face parte din planul care sprijină impulsionarea şi inocularea 
unora dintre băncile regionale care au mari deficituri, cu sumele necesare, fără a 
implica guvernele ţărilor respective cărora altfel ar trebuii să le crească într-un mod 
simţitor deficitele bugetare.6 

   La această implementare a noului regulament, reprezentanţii Marii Britanii, au 
anunţat că ţara lor ne făcând parte din Uniunea europeană ce foloseşte euro, îşi v-a 
păstra propriile reglementări bancare. 

  La acelaşi miting ce a avut loc la Bruxelles s-a votat şi acordarea unui suport 
financiar Greciei după ce Administraţia de la Atena şi-a îndeplinit cu succes programul 
de răscumpărare cu reducere a bondurilor care acopereau circa 24 bilioane dolari 
(SUA) din debitul înregistrat.  

   Criza zonei euro este în continuare pe agenda zilnică a conducătorilor ţărilor 
UE şi a organizaţiilor financiare internaţionale, ca una din problemele fierbinţi ale 
acestui an. 

   Chiar dacă în Germania se remarcă o scădere a şomajului sub nivelul existent 
în momentul unificării (1990) şi ca atare numărul angajaţilor este în creştere, ceea ce 
înseamnă că multe sute de mii de familii au un viitor sigur şi o mulţime de tineri au 
asigurat sistemul de calificare şi recalificare, ceea ce le facilitează drumul de găsire a 
unor locuri de muncă, tot mai este încă un prag mare de trecut până se va manifesta o 
refacere deplină economică. 

                                                             
6 În Octombrie 2011 oficialităţile financiare din Franţa și Belgia au fost forţate să naţionalizeze Dexia, banca 
 cea mai mare franco-belgiană care ajunsese să aibă o datorie de peste 700 bilioane dolari. La numai câteva  
zile după această acţiune, Banca austriacă Erste Group Bank a anunţat că este în situaţia de a pierde 1 bilion 
 dolari (în 2011) datorită crizei financiare ce a afectat Austria și care a dus la o scădere a evaluării Belgiei de 
la AAA la Aa1, ceea ce a dus la lipsa de garanţie a investitorilor și ca atare la reducerea drastică a numărului  
de investitori și depunători în această bancă. (Sursa: The Washington Post, Octombrie 12, 2011 pg A15) 
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      Aplicând o politică mult mai realistă, Dna Merkel a contrazis punctul de 
vedere al Ministrului de finanţe Wolfgang Schaeuble care într-un interviu dat ziarului 
Bild, spunea: ”partea cea mai rea a crizei este depăşită”. 

   Referindu-se la această situaţie cancelara Germaniei, Dna Merkel încuraja 
populaţia Germaniei să aibă răbdare chiar dacă o asemenea situaţie v-a mai dura 
câţiva ani. Ea se referea şi la faptul că: 

                  ” prosperitatea Germaniei este direct legată de prosperitatea  Uniunii 
Europene şi în continuare afirma: 

                     Pentru prosperitatea şi solidaritatea noastră noi trebuie să  luptăm 
de a crea o balanţă cât mai corectă. Criza datoriilor suverane europene ne dovedeşte 
cât de importantă este această balanţă”   

 
    Atunci când se discută de UE nu poate fi luată în calcul numai Germania care 

era considerată drept prima putere economică a UE sau Grecia, ţara care cerea mereu 
din ce în ce mai multe fonduri financiare în vederea redresării economice. 

   Situaţia UE trebuie urmărită prin prisma situaţiei economice şi a celorlalţi 
membrii ai UE, care au avut de suferit şocuri economice similare. 

  În Spania de exemplu, situaţia şomajului a fost şi continua să fie deosebit de 
gravă. Spre sfârşitul anului 2012, în timp ce şomajul din Germania era de 5.4%, Spania 
înregistra un şomaj de 26.2%. 

Folosindu-se de sistemul liber al circulaţiei între ţările membre ale UE, o mulţime 
de tineri din Spania continua să aplice pentru locuri de muncă în Germania. 

  Mass-media europeană confirma de exemplu în decembrie 2012, că tinerii 
spanioli, cu calificări universitare ne mai putând găsi locuri de muncă în Spania, (unde 
800-900 de tineri aplică pentru acelaşi loc de muncă), preferă să emigreze spre 
Germania. 

  În acelaşi timp Germania înregistra o creştere a imigraţiei cu peste 17% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2012. O asemenea mişcare a populaţiei era şi continua să fie 
însoţită de numărul de mebrii de familie care merg după cei ce şi-au găsit de lucru în 
altă ţară. 

   Cu toate acestea punctul de vedere al ministrului economiei spaniole, Dnul 
.Luis de Guindos Jurado, este deosebit de încurajator în privinţa perspectivei de 
dezvoltare a Spaniei. 

   Într-un interviu luat de mass –media spaniolă, Dnul de Guindos spunea: 
            ” Nimeni în arena internaţională nu se îndoieşte de planurile deosebit de 

îndrăzneţe ale guvernului spaniol.  
               Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi  Banca Centrală  

Europeană au recunoscut hotărârea noastră de a ieşi cât mi curând posibil din criză”. 
    După cum se ştie, afirma de Guindos, actualul guvern de la Madrid, este 

responsabil pentru modul de administrare a activităţii economice numai de circa un an 
de zile. 

     Modul de guvernare al administraţiilor anterioare a fost ne-chibzuit în special  
în privinţa forţei de muncă, a reformei sectorului financiar, şi în măsurile de consolidare 
fiscală. 

  Lipsa de competenţă a determinat ajungerea la problemele economice cu care 
se confruntă în prezent Spania. În alte condiţii toate aceste dificultăţi ar fi fost mult mai 
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uşor de trecut şi Spania ar fi putut fi alături de Germania ca un puternic pilon important 
în re-stabilizarea economiei UE.   

         Planul de salvare preconizat de noul guvern spaniol ţine seama de toate 
problemele sociale, politice şi consideră că poporul spaniol este  

conştient de necesitatea unor sacrificii. Cu toate că acest plan de salvare este 
stabilit pentru mai mulţi ani, rezultatele lui au început deja să se întrevadă. 

       Spania este în prezent un adevărat magnet deosebit de puternic de atragere 
a investitorilor străini. 

       O mulţime de companii străine sunt dispuse să-şi dezvolte ramurile 
economice pe care le au în Spania. Firma Ford, de exemplu, şi-a propus să intensifice 
fabricarea de automobile în Valencia. Alte companii auto cu producţie în Spania cum ar 
fi: Nissan, Iveco, Seat şi Renault şi-au menţinut sau chiar şi-au dezvoltat investiţiile în 
Spania, ceea ce v-a crea o mulţime de noi locuri de muncă şi v-a duce la creşterea 
nivelului de trai al celor ce vor muncii în aceste companii. 

   Sectorul auto-care reprezintă 18% din exporturile spaniole şi 12% din volumul 
cheltuielilor destinate activităţii de cercetare şi dezvoltare sunt un exemplu elocvent în 
această direcţie. 

   Consolidarea fiscală este în plină desfăşurare, iar atunci când va fi completă 
Spania va putea fi considerată ca având unul dintre succesele economice realizate într-
un timp foarte scurt.  

   Calculele economiştilor spanioli confirmă că asemenea planuri de salvare vor 
dovedii că Spania are posibilitatea de a devenii una dintre ţările din cadrul OCDE care 
v-a obţine o creştere a PIB-ului de circa 3%. 

   Datele oficiale prezentate de Administraţia de la Madrid confirmă că în termeni 
structurali, efortul de ajustare va fi posibil de realizat şi orice abatere se va putea 
corecta imediat cu măsuri puternice (cum a fost cazul în luna iulie 2012, când guvernul 
spaniol a decis să ridice cotele de TVA).  

   Datoria publică a Spaniei este încă de 14%  care este apreciată de către 
economişti ca fiind sub media zonei euro ceea ce oferă un sprijin important atunci când 
se discută de necesitatea unor ajustări.  

    Nivelul datoriei private a scăzut cu 7,7%, de la nivelul maxim la care ajunsese 
în aprilie 2009, şi care echivalează cu o scădere de 16% în termeni de PIB. 

    Date mai recente confirmă cheltuielile populaţiei care au scăzut cu 1% în 
trimestrul al 2-lea al anului 2012, investiţiile au scăzut cu 3% şi cheltuielile 
guvernamentale au scăzut cu 0.7%. 

    Asemenea date nu sunt dintre cele mai optimiste, dar dacă le comparăm cu 
cele din activitatea economică propriu zisă cum ar fi exporturile de bunuri şi servicii care 
au crescut cu 1.6% şi faptul că ritmul de creştere economică a fost destul de modest, 
dar pozitiv (0.4%), tot se poate spune că există o rază de lumină la orizontul economiei 
spaniole. 

    Cred că ambiţia poporului spaniol şi a administraţiei de la Madrid vor confirma 
opinia după care Spania v-a ajunge sau chiar v-a putea întrece Germania în redresarea 
economică. 

 
    Portugalia a fost alături de întreaga UE devastate de efectele crizei 

economice. 
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   O mulţime de muncitori, politicieni, profesionişti din diverse domenii de 
activitate şi-au pus întrebarea dacă scăderea tuturor beneficiilor, creşterea taxelor şi 
alte mijloace au afectat nivelul şi calitatea vieţii tuturor oamenilor, ar fi cele mai bune 
soluţii pentru scoaterea populaţiei Portugaliei şi a celorlalte ţări din UE din deficitul 
financiar în care au intrat. 

  Conduşi de Germania, guvernele membrilor Uniunii Europene au considerat că 
disciplina financiară este primul pas pentru refacerea prosperităţii economice. 

  Scăderea drastică a activităţii economice pe cuprinsul întregii ţări, creşterea 
şomajului la peste 16%, scăderea taxelor din venituri, au fost primite cu disperare de 
către portughezi. 

   Când li s-a spus că soluţia este aceea de restrângere a cheltuielilor, mulţi 
portughezi au considerat că aceasta este o lovitură la care nu se aşteptau. 

   ”Reţeta aceasta nu merge la noi” – a răspuns la un interviu, Pedro Marques, 
membru al partidului Socialist din cadrul parlamentului portughez. 

    Cea mai largă demonstraţie antiguvernamentală a fost organizată la 15 
Septembrie 2012 în cele mai multe din oraşe Portugaliei scoţând în străzi peste 10.7 
milioane de locuitori; a fost una dintre cele mai mari demonstraţii după cea din 1974 
împotriva politicii dictatoriale a lui Salazar. 

   Dintre demonstranţi au apărut unii la televiziunea portugheză care spuneau: 
              Dacă membrii guvernului impun restricţii financiare şi               consideră 

că tot poporul trebuie să suporte marile datorii făcute de guvern, de ce nu vedem 
miniştri folosind transportul public. 

    Într-un an şi jumătate după ce Portugalia a semnat documentele privind 
necesitatea suportului financiar din partea UE, Banca Centrală Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional au remarcat nu numai cum Portugalia a intrat într-o profundă 
recesie dar datoria guvernamentală a crescut de la 93% din GDP cât a fost în 2011 la 
peste 118%  în 2012 şi cu perspectiva de a depăşi 122 % în 2013. 

  Mulţi portughezi îşi exprimă convingerea că statul ca instituţie, trebuie să-şi 
modifice  politica şi să se implice cât mai puţin în viaţa economică, lăsând libertate 
totală micilor antreprenori să-şi desfăşoare activitatea pentru care plătesc taxe. 

  Întrucât Grecia ar fi din nou în situaţia de faliment, dacă nu va primii un suport 
semnificativ, de circa 38 miliarde dolari. În aceste condiţii Germania şi alte ţări cu un 
statut financiar ceva mai echilibrat îşi vor pierde încrederea în Banca Centrală. 

  Pieţele financiare s-ar putea să cadă destul de rapid, iar guvernele se vor găsi 
din nou în situaţia de imposibilitate de a reacţiona suficient de rapid pentru a stăvilii o 
asemenea cădere. 

  Referindu-se la actuala situaţia a Greciei, într-un interviu cu unul din ziarele de 
mare circulaţie din Germania (Bild), Primul Ministru Samaras afirma: 

                     "guvernul meu care este la conducere de puţin timp,                        
are nevoie de ceva mai mult timp pentru a se manifesta în planurile sale economice.   
Vreau să fiu foarte clar: Noi nu cerem mai mulţi bani. Tot ceea ce avem nevoie este 
ceva mai mult "aer", întrucât  economia este în progres şi vrem să asigurăm veniturile 
guvernamentale.  

                      Mai mult timp nu înseamnă automat mai mulţi bani".  
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   Punctul de vedere  a fost publicat la câteva ore după ce Samaras s-a întâlnit la 
Atena cu Primul Ministru al Luxembourg-ului, Jean-Claude Juncker, care conduce ţările 
zonei euro. Pe baza acestei întâlniri a celor doi Primi Miniştri, Juncker i-a informat pe 
corespondenţii ziarului  Austriac din Tirol (Tageszeitung):  

                    "...ieşirea Greciei din zona euro, nu va avea loc, numai  în cazul în 
care Grecia va viola toate condiţiile ce i se cer şi nu va respecta înţelegerile discutate". 

   Atenţia generală este îndreptată în special asupra Spaniei şi Italiei care sunt 
foarte vulnerabile. 

   Într-un asemenea caz părerea multor economişti este aceea că s-ar putea să 
continue o depresie cu efect mondial.  

   Principala întrebare în momentul de faţă este dacă prin poziţia ei economică 
bazată pe existenţa multor miliarde de dolari în plus, China ar putea fi cea care ar putea 
eventual să salveze Europa?  

   Ceea ce poate a scăpat din atenţia multor economişti analişti este faptul că în 
prezent nu Grecia este punctul de risc cel mai grav, ci Italia.  

   În timp ce Grecia reprezintă circa 2% din PNB-ul european, Italia ca membră a 
grupului celor şapte ţări dezvoltate (G-7), are un debit de circa 2 miliarde euro, adică 
120% din valoarea totala a economiei sale naţionale. Cu alte cuvinte debitul Italiei este 
mai mare decât debitele Spaniei, Portugaliei, Irlandei şi Greciei luate la un loc.  

   Bondurile Italiei se tranzacţionează cu 4% mai mult decât cele ale Germaniei, 
ceea ce este cu totul neobişnuit şi nejustificat din punct de vedere economic.  

   Nu cu mult timp în urmă Primul Ministru al Italiei, Mario Monti spunea:  
                            Italia nu va solicita un ajutor financiar mare.  
   Ceea ce are nevoie Italia , spunea Monti, este o sumă cu care să cumpere 

bondurile naţionale pentru a menţine ratele dobânzilor cât mai jos şi pentru a elimina 
riscul de a continua să împrumute sume mari de bani.  

   Alegerile ce vor urma curând  în Italia vor confirma poziţia lui Monti sau din 
contra, un nou Prim Ministru v-a putea veni cu un alt punct de vedere. 

  Parafrazându-l pe preşedintele Obama care se referea la cea mai mare 
companie de asigurări (AIG) spunând: „este prea mare pentru a cădea", putem spune 
că Italia „este prea mare pentru a cădea dar tot odată este prea mare pentru a fi 
înviorată," într-un timp scurt. 

   Din acest punct de vedere Italia se găseşte în faţa încă a unui an de recesie în 
ipoteza în care investitorii nu mai investesc în economia Italiei sau îşi retrag banii din 
bănci.  

   În acelaşi timp nemulţumirile populaţiei italiene au devenit atât de mari încât au 
scos în stradă sute de mii de italieni care îşi cereau asigurarea cel puţin a unui minim 
de bani pentru existenţa zilnică. 

   Cu mai puţin de un an de zile în urmă conflictele referitoare la programul de 
austeritate impus populaţiei italiene au provocat una dintre cele mai mari altercaţii între 
studenţii şi muncitorii ce îşi revendicau drepturile de existenţă şi poliţia din Roma; acest 
conflict a luat proporţii deosebite şi s-a soldat cu sute de cazuri de răniţi şi arestări. 

Situaţii similare au avut loc şi în alte ţări. În Barcelona la 20 iulie 2012, a avut loc 
o mare demonstraţie a pompierilor împotriva politicii de austeritate ce se impusese de 
către guvernul Spaniei. 
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  Demonstranţii afirmau că Spania intrase în a doua mare recesie în ultimii trei 
ani. 

    Cu toate că la un anumit moment dat s-a lansat şi ideea creierii unor „euro-
bonduri" ca o soluţie pentru viitorul Europei şi prin care Germania ar putea garanta 
datoriile Italiei, Spaniei, Greciei şi a altor ţări din Comunitatea Europeană, unii 
economişti considerau că această ideie este interesantă din punct de vedere mai mult 
teoretic, este forte greu de aş găsi aplicabilitatea.  

   Primii care s-au opus unei asemenea idei a fost pe de o parte poporul german 
şi reprezentanţii săi guvernamentali şi pe de altă parte reprezentanţii justiţiei care 
consideră că un asemenea act ar fi total neconstituţional. 

   Şi atunci care ar fi soluţia? 
   În prezent, după informaţiile cele mai recente ale FMI, pe plan mondial există 

circa 10 miliarde dolari în rezervele schimburilor internaţionale şi care sunt sub controlul 
unor ţări cum ar fi:  China, Japonia, Brazilia şi Arabia Saudită. 

  După opina Administraţiei de la Beijing, China ar putea să ofere cel puţin 
jumătate din fondurile pe care le deţine (în rezerva sa de schimburi externe care se 
ridică la circa 3.2 miliarde dolari şi care continuă să crească cu sute de miliarde dolari 
anual), pentru a ajuta la redresarea situaţiei economice europene, prin cumpărarea de 
bonduri.  

  În schimbul unui asemenea „ajutor",  China a solicitat de a avea un mai mare 
acces pe pieţele europene prin contracte şi pentru produsele fabricate în China. 

  Nimica nou sub soare !, atunci când se tranzacţionează cu China care 
urmăreşte să aibă garanţii, să aibă avantaje pe termen lung şi îşi urmăreşte cu multă 
precauţie interesele. 

  Pe această cale China va ajunge să fie unul din marii posesori de stocuri de pe 
plan mondial.  

  De fapt China are un plan pe termen lung anvizajând economia mondială sub o 
nouă ordine economică în care ea va deţine locul dominant7. 

  În acelaşi timp Administraţia de la Beijing în mod treptat dar sigur îşi impune un 
punct de vedere legat de modalitatea de efectuare a diverselor plăţi pentru produsele 
fabricate sau serviciile prestate nu în moneda ce a avut zeci de ani puterea mondială 
(dolarul SUA) ci în moneda chineză Yeni.8 

                                                             
7 Printr-un sistem de spionaj internaţional realizat de specialiștii computeriști chinezi, aceștia au pătruns  în  
acest an în sursele informaţionale din Washington D.C. urmărind activitatea unor firme de avocaţi,  
organizaţiile care se ocupă de drepturile omului, activitatea diverșilor contractori și a lobiștilor, oficiile  
Congresului american, activitatea diverselor ambasade americane din lume și în diversele agenţii federale  
 (Sursa: The Washington Post  din 21Februarie 2013, pg. A1+A11). 
8 TESCO, unul din cele mai mari lanţuri de supermarketuri, a schimbat de curând modul în care populaţia din 
 Marea Britanie și din alte ţări fac cumpărături. În acelaș timp multe din produsele fabricate în China și 
 vîndute diverselor  firme străine sunt acceptate în tranzacţii NUMAI în valuta chineză. 
Chiar dacă Yen-ului îi va trebuii foarte mulţi ani ca să rivalizeze cu dolarul SUA sau cu monezile altor ţări, 
făcând tot felul de ”tricuri” financiare, Chinai persistă în acest plan, urmîrindu-l pe termen lung. 
În ultimile trei luni ale anului 2012, tranzacţiile comerciale ale Chinei s-au efectuat în yeni și a 
reprezentat căștiguri de circa 900 bilioane yeni (circa 145 bilioane dolari SUA), sau circa 14% din valoarea 
comerţului chinez. (Sursa: The Economist, 9-15 Febr. 2013, pg. 14) 
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  Dacă nu va merge pe această linie, s-ar putea ca fenomenul crizei mondiale să 
se răsfrângă cu şi mai mare putere chiar şi asupra economiei chineze întrucât se vor 
pierde contracte de producţie şi pieţe de desfacere pentru produsele fabricate în China.  

   În acelaşi timp balanţa neîncrederii ţine seama şi de faptul că pe plan mondial 
sunt peste 44 milioane de şomeri ceea ce are o mulţime de implicaţii social, politice şi 
economice.  

  Creşterea ratei dobânzilor în cadrul piaţei financiare a zonei euro era de 5% (în 
primăvara anului 2010 şi aceasta era numai pentru Grecia, iar toată lumea era alertată 
de acest procent ridicat); la sfârşitul verii 2011 a ajuns la 46% (pentru  ţări ca: Irlanda, 
Portugalia, Spania, Italia şi Belgia). 

  Nimeni nu mai este speriat de această situaţie gândindu-se ca datoriile Greciei 
se ridică la 166%, ale Italiei la 121% şi ale Irlandei la 109% din volumul total al PNB-ului 
acestor ţări.  

   După opinia specialiştilor din cadrul FMI, Italia ar avea nevoie în prezent de un 
nou împrumut echivalent cu ¼ din PNB, iar Spania şi Franţa ar avea nevoie de 1/5 din 
volumul PNB-ului lor. 

Din toate cele prezentate mai sus rezultă concluzia că la un anumit moment dat, 
împrumutul de bani sau cumpărarea de bonduri europene ar putea avantaja 
Administraţia de a Beijing care astfel îi va permite să devină unul dintre cei mai mari 
posesori de stocuri europene", iar efectul unei asemenea situaţii nu mai are nevoie de 
prea multe explicaţii. Analizând situaţia actuală a crizei economice mondiale şi a 
efectului ei asupra Europei în prezent şi în perspectivă, opinia FMI era următoarea: 

                     Ritmul de creştere economică la nivel mondial este destul de lent 
iar majoritatea naţiunilor dezvoltate continuă să reprezinte ameninţări majore, ca şi cum 
s-ar lupta cu datorii mari şi creşteri sub valorile lor nominale 

   Această afirmaţie confirmă  situaţia după care prognoza creşterii mondiale de 
3.5% pentru 2013 este mult mai mică decât se prevăzuse într-unul din Rapoartele FMI 
din Otombrie 2012. 

   Economistul Șef al FMI Oliver Blanchard, remarca la ultima conferinţă a FMI 
din Februarie 2013, că actualele condiţii de dezvoltare economică ale Europei oferă o 
imagine apropiată de o notă de optimism dar cu anumite reţineri, chiar dacă  anumite 
riscuri referitoare la moneda euro s-au dezintegrat. În acelaşi timp creşterea economică 
a ţărilor dezvoltate economic se menţine la un nivel destul de slab cu atât mai mult cu 
cât eforturile de rezolvare a problemei şomajului se menţine la limitele superioare de 
circa 8% în ţările industrializate. 

  Cred că unele aspecte ale creşterii economice din unele ţări ale Americii Latine  
şi din Asia nu pot influenţa eforturile de recuperare economică făcute de către Statele 
Unite şi nici recesiile din centrul Europei, care rămân într-o situaţie similară cel puţin pe 
tot parcursul acestui an. 

  Acest lucru este cu atât mai greu de aplicat cu cât se impun anumite măsuri de 
austeritate în privinţa cheltuielilor în paralel cu modestele eforturi de creştere economică 
pe termen scurt. 

  Acţiunile întreprinse de unele guverne europene şi de către Banca Centrală 
Europeană au reuşit să restabilească cât de cât piaţa sistemului financiar European, dar 
acest lucru nu se reflect în toate celelalte ramuri economice.   Exemplul cel mai 
concludent în acest sens îl oferă Banca Centrală a Spaniei care cu puţin timp înainte a 
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manifestat o îmbunătăţire a fondurilor disponibile, dar nu a influenţat în mod simţitor 
întreaga economiei spaniolă. 

   Ceea ce se poate spune este că în prezent se găsesc anumite locuri unde se 
întrevăd aspectele pozitive ale dezvoltării şi care oferă sensul unui optimism. Pe baza 
unor calcule economice şi a urmăririi eforturilor naţionale ale diferitelor administraţii 
guvernamentale am convingerea unei reveniri economice şi chiar a unui important salt 
economic în următorii câţiva ani. 

   Acest punct de vedere este bazat şi pe cunoaşterea şi înţelegerea spiritului de 
inovaţie, antreprenorial şi a puterii de refacere chiar şi după cele mai mari şocuri prin 
care a trecut de-a lungul a sute şi mii de ani şi de care a dat întotdeauna dovadă 
Europa. 

 
Unele aspecte privind perspectivele Europei 
 
Conducătorii diverselor naţiuni europene încearcă să găsească cele mai 

adecvate formule prin care să prezinte viitorul Europei. 
    Angela Merkel când se referă la viitorul Europei vorbeşte destul de vag despre 

acest viitor şi îl numeşte ”Europenizarea” puterilor naţionale. 
   David Cameron, ca un politician cu experienţă în a vorbi mult şi a nu spune 

nimica, din contra vorbeşte despre o re-naţionalizare a puterilor europene, dar se 
opreşte la acest punct fără a da vreun amânunt despre modul în care s-ar putea 
eventual realiza acest plan. 

  Francois Hollande, aşa cum am mai afirmat, ca un socialist moderat, se referă 
la posibilitatea de aplicare a unor planuri cu o notă socialistă care să fie aplicate în 
Franţa. Holland face pel la un suport din partea guvernelor  celor din zona euro pentru a 
menţine la limitele cela mai scăzute ratele de schimb.   În acelaşi timp el propune şi 
implementarea în cadrul euro zonei a unui minimum de salarizare sau de taxare printr-o 
aşa numită ”armonizare” a politicilor fiscale şi în mod specific a celor referitoare la taxe.   
Asemenea afirmaţii a lui Francois Holland au drept scop de fapt de a masca, că Franţa 
nu va putea să facă faţă prognozei făcute de Comisia Europeană şi prin care ţările din 
UE să reducă deficitele bugetare sub 3% din PNB.   Într-o situaţie similară de 
imposibilitate de aliniere la planurile Comisiei Europene, se află Olanda şi Belgia, care 
se confruntă în mod similar cu situaţii economice dificile. 

  Toate aceste eforturi aşa după cum remarcă mass-media internaţional, nu fac 
decât să convingă naţiunile europene de manifestarea unei ”austerităţi fără de sfârşit”, 
ceea ce nu este pe placul nici unei dintre ele.9 

  Și totuşi membrii UE trebuie să recunoască nolens-volens că în momentul de 
faţă şi pentru încă o perioadă mai mult sau mai puţin îndelungată trebuie să-şi 
reanalizeze concepţiile economice şi să facă eforturile necesare în noua încercare de 
supravieţuire de data aceasta nu numai ca state independente ci ca un bloc unit. 

   Informaţii prezentate de către Comisia Europeană, la 22 Februarie 2013 privind 
ţările din zona Euro, confirmă că majoritatea ţărilor considerate ca ”majore” în cadrul UE 
nu vor putea să atingă în acest an limitele de reducere a deficitelor guvernamentale 
propuse de Comisa Europeană.   

                                                             
6, 7  The Economist, 9-15 Febr. 2013,  pg. 56, 88 
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          Situaţia economică a unora dintre ţările zonei 

euro din UE10 
                                                   (Date pentru 2012) 
     
        Țara 

    
     

PNB 

Prod. 
industrială 

Situaţia 
şomajului 

    (%) 

Nivelul 
balanţei 
bugetare*) 

Zona Euro -0.5 -3.7    
(Nov.) 

11.7 -3.3 

Austria + 
0.6 

-0.5    
(Nov.) 

4.3 -2.6 

Belgia -0.2 -5.1    
(Nov.) 

7.5 -3.3 

Franţa +0.1 -3.6    
(Nov.)  

10.6 -4.5 

Germania +0.9 -3.0    
(Nov.) 

6.8  
(2013) 

+0.1 

Grecia -6.8 -2.9    
(Nov.) 

26.8   
(Oct.) 

-7.0 

Italia -2.1 -7.6    
(Nov.) 

11.2 -3.0 

Olanda -1.0 +0.7   
(Nov.) 

7.2 -4.1 

Spania -1.4 -7.3    
(Nov.) 

26.1 -7.4 

Rep. Cehă -1.2 -12.5   
(Dec.) 

9.4 -5.0 

Danemarca -0.1 -  0.7   
(Nov.) 

6.2 -3.6 

Ungaria -1.4 -  6.9   
(Nov.) 

10.7 -2.8 

Polonia +2.1 -10.5   
(Dec.) 

13.4 -3.7 

Suedia +1.2 -4.3     
(Nov.) 

7.4 No inf. 

         *) Procent din PNB  
 
   Ca o veste mai puţin îmbucurătoare a fost aceea emisă de agenţia de evaluări 

Moody şi din care rezulta scădere cu o treaptă a aprecierii Marii Britanii de la nivelul de 
la AAA, la Aa1, ca urmare a slabelor perspective de creştere economică. ceea ce v-a 
avea ca un efect direct o mai mare dificultate a Marii Britanii de aş atinge golurile 
propuse în privinţa bugetului naţional. 
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  Moody's, care ridicase perspectiva ţării de la o evaloare negativă la una a uneia 
stabile, insistă asupra rezistenţei economiei britanice, care este după expresia lor: 

                                   „extrem de competitivă şi diversificată“. 
    „Solvabilitatea Marii Britanii rămâne totuşi extrem de ridicată“,  după opinia 

acestei agenţii. 
   Ministrul britanic de Finanţe, George Osborne, a declarat la 22 februarie a.c.: 
              ” decizia agenţiei de rating Moody’s de a retrage ţării triplul A este o 

reamintire severă a poverii reprezentată de datoria britanitcă. 
                 Este de asemenea un avertisment foarte clar pentru oricine crede că 

se poate sustrage de la soluţionarea acestor probleme“, 
                 Departe de a slăbi determinarea noastră de a ne în aplicare planul de 

redresare, această decizie o întăreşte.  
                  Vom continua punerea în aplicare a acestui plan care a redus  

deficitul cu un sfert şi ne-a permis să avem rate foarte scăzute aplicare a dobânzii şi un 
număr record de locuri de muncă“. 

                  (informaţie citată de France Presse). 
 
  În acelaşi timp Administraţia de la Washington în dorinţa de a participa la re-

lansarea economiei europene în paralel cu revitalizarea economiei americane a 
reînceput dialogurile privind programul ”free-trade” privind evoluţia în viitor a 
schimburilor comerciale în ambele direcţii ale Oceanului Atlantic. 

  Cele mai multe state membre ale UE încearcă în continuare să-şi respecte 
obligaţiile de reducere a cheltuielilor în vederea combaterii crizei financiare, ceea ce, 
după afirmaţia lui Olli Rehn, vice preşedintele Comisiei europene, ”este singurul drumul 
pavat în vederea refacerii”. 

 Eforturile UE sunt direct corelate şi marile puteri economice din lume care dacă 
îşi vor re-consolida poziţiile economice, vor constituii un sprijin şi pentru Uniunea 
Europeană. 

  Aşa după cum rezultă şi din cifrele indicate în tabelul de mai înainte privind 
situaţia economică a unora dintre ţările UE, refacerea activităţii industrial, v-a putea 
ajuta la scăderea şomajului. 

  Altfel după opinia economiştilor care urmăresc fenomenul economic al UE, 
şomajul v-a continua să crească pe tot parcursul anului 2013, ajungând la una dintre 
cifrele ridicate : 12.2 faţă de 11.4 cît este în medie în prezent. 

   Întrucât Franţa s-ar putea să nu îşi atingă planurile propuse privind reducerea 
deficitului bugetar iar Spania, cu toate eforturile şi suportul unor investitori străini, nu v-a 
ajunge să-şi reducă nivelul deficitului, s-ar putea ca în anul 2014 situaţia economică a 
UE să se deterioreze. 

  Se poate întâmpla ca aceste predicţii ale autorului bazate pe unele calcule şi 
urmărirea îndeaproape a evoluţiei fiecărei ţări din cadrul UE să nu se adeverească în 
proporţie de sută la sută. 

  Acuma la început de an, aceasta este tendinţa, dar pe parcursul următoarelor 
10 luni,  ea se va putea schimba.  

Timpul v-a fi cel care ne v-a putea confirma sau din contra ne v-a putea arăta o 
altă imagine a actualei situaţii. 

* 
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   Ceea ce este sigur este faptul că Europa chiar dacă în momentul de faţă se 
confruntă cu multiple aspect legate de efectele crizei economice globale, are o 
superioritate netă faţă de alte ţări dezvoltate din punct de vedere economic prin poziţia 
şi rolului ei în dezvoltarea viitoare a lumii, prin filozofia, concepţia sa democrată şi 
nivelul şi experienţa culturală pe care a acumulat-o în mii de ani de existenţă. 

  Acest aspect al continuului progres în domeniul ştiinţific şi al vieţii sociale îi 
asigură un element în plus în depăşirea şi de această data a momentelor cruciale ale 
existenţei ei ca bloc economic sau ca ţări individuale. 

 O lungă perioadă de timp America a investit sume mari de bani în  
activitatea de cercetare şi dezvoltare (R&D). 
  Recent oamenii de ştiinţă din Europa au început să-i întreacă pe americani în 

multe domenii. 
De exemplu:  
· Europa este cu mult înaintea Statelor Unite în domeniul fizicii; în Europa 

se construieşte cel mai puternic instrument din lume pentru spargerea atomului. 
· În prima decadă a noului Mileniu, Europa a fost cel mai mare producător 

de literatură ştiinţifică. Europa deţine un loc de frunte în domeniul tehnologiei ”wireless” 
şi va pătrunde din ce în ce mai mult pe piaţa internaţional în următoarele decade.        

     În 2004 Europa a anunţat două mari succese în domeniul ştiinţei: 
·  Enabling Grids for E-science in Europe care este cea mai largă  
  infrastructură (grid infrastructure) din lume,  Un proiect condus de către Centrul 

Naţional Francez pentru cercetări ştiinţifice şi care v-a conecta 7 super-computere din 
Europa la nivelul vitezei luminii. 

   Din punctual de vedere al muncii şi al calităţii vieţii, europenii au ajuns la 
concluzia: 

                ” Trăim ca să muncim sau muncim ca să trăim”! 
  Ceea ce este interesant de urmărit este poziţia populaţiei franceze vis-à-vis de 

situaţia ei economică. 
    În Franţa ca şi în alte ţări europene muncitorii au optat pentru mai mult timp 

liber decât pentru ore mai multe de lucru chiar dacă acestea le aduceau mai mulţi bani. 
                   ”De ce am avea nevoie de mai mulţi bani dacă nu avem timp liber de 

care să ne bucurăm”? 
    În 1999 guvernul francez, de exemplu, a instituit programul de 35 de ore de 

muncă săptămânal. 
    Cu toate că în SUA se practică program de muncă de 40 de ore săptămânal, 

experimental francez cu cele 35 de ore de muncă a intrat în opoziţie cu punctual de 
vedere american după care creşterea productivităţii muncii şi o mai bună calitate a vieţii 
se pot obţine printr-o muncă mai intense. 

   Aplicarea sistemului francez se speră că va ajuta la scăderea şomajului 
naţional. 

   În multe ţări europene orele de lucru s-au redus deja la 39 sau chiar mai puţin. 
   Comparativ cu Statele Unite unde salariaţii lucrează 1,877 ore anual  (sau 

peste –n.n.), în Europa numărul de ore de lucru anual este de 1,562.  
   Europa nu are numai mai puţine ore de lucru dar are programe de lucru mult 

mai flexibile. 
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   De exemplu, în Belgia s-a introdus sistemul numit ”credit time”, care s-a aplicat 
din ianuarie 2002 şi care oferă o balanţă între orele lucrate şi timpul necesar liber de la 
lucru. Prin acest program salariaţii îşi pot lua maximum un an liber în întreaga lor viaţă 
de lucru sau pot întrerupe activitatea fără să-şi piardă beneficiile de social security. 
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