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Financial Times, liderul ziarelor de business din
Europa, cere resetarea capitalismului
Financial Times, liderul ziarelor de business din Europa, cere resetarea
capitalismului, scrie Ziarul Financiar.Altfel, viitorul sau va fi incert.
Companiile trebuie sa faca profit, insa ar trebui sa aiba si-un scop .
„Competitia slaba, o crestere a productivitatii anemica, inegalitatea ridicata si
o democratie degradata dezamagesc cetatenii.“
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Este un mesaj ciudat de la un ziar care promoveaza de decenii capitalismul, insa vremurile sunt
ciudate, cu cei lasati in urma de globalizare aducand la putere populisti care promoveaza
protectionismul.
De aceea, a aparut un curent din ce in ce mai puternic care propune resetarea, sau reforma,
capitalismului. FT pare ca se alatura acestui curent, din care fac parte liderii unora dintre cele mai
puternice businessuri americane - reuniti sub egida Business Roundtable. Lionel Barber, editorul
ziarului, explica „Noua agenda“ - de fapt o adevarata campanie editoriala - a publicatiei. „Financial
Times crede in capitalismul liberei initiative. Aceasta este fundatia crearii avutiei care aduce mai
multe locuri de munca, mai multi bani si mai multe taxe“, scrie el.
Modelul capitalist liberal a adus pace, prosperitate si progres tehnologic timp de 50 de ani,
reducand dramatic saracia si ridicand standardele de viata in intreaga lume, continua Lionel
Barber. insa in cei zece ani de la criza financiara globala, limitele modelulului sunt puse la

incercare, mai ales prin prisma concentrarii pe maximizarea profitului si a valorii pentru actionari.
Aceste principii ale unei afaceri bune sunt necesare, dar nu si suficiente. Sanatatea pe termen
lung a capitalismului initiativei libere va depinde de crearea de profit cu un scop. Companiile vor
intelege ca aceasta combinatie serveste propriilor interese, dar si celor ale clientilor si angajatilor.
„Fara schimbare, tratamentul risca sa fie mai dureros“, avertizeaza editorul FT. Capitalismul
initiativei libere a demonstrat o capacitate remarcabila de a se reinventa. Din vreme in vreme,
dupa cum a remarcat istoricul si politicianul Thomas Babington Macaulay, este necesara reforma
pentru salvare. Astazi, lumea a ajuns in acel punct. „Este vremea unei resetari“, indeamna Barber.
Editia de miercuri a FT este asociata cu un editorial al lui Martin Wolf, „Salvarea capitalismului de
rentieri“ (sau „De ce capitalismul alterat raneste democratia liberala“, dupa cum este titlul in
versiunea online a editorialului), despre „salvarea capitalismului“ si despre „cum sa facem ca
economia sa functioneze pentru toata lumea“. Acesta arata ca o economie capitalista dinamica
inspira tuturor credinta ca au acces la beneficii. „in schimb, com-petitia slaba, o crestere a
productivitatii anemica, inegalitatea ridicata si o demo-cratie degradata dezamagesc cetatenii.“
Wolf apreciaza ca actualul model de capitalism dezamageste pentru ca da rentierilor puteri prea
mari. „Capitalismul rentier“ inseamna o economie in care piata si puterea politica permit unor
indivizi si afaceri privilegiate sa extraga de la toti ceilalti cat mai multa renta (recompensa mai
mare decat cea necesara pentru furnizarea de bunuri, servicii, terenuri sau munca dorite).
Wolf atrage atentia ca nu doar prin capitalismul rentier se explica nemultumirea. Inovarea
fundamentala a incetinit dupa a doua jumatate a secolului XX, iar tehnologia a creat o
dependenta mai mare de absolventii de studii superioare, care au salarii mai mari, ceea ce
explica in parte accentuarea inegalitatii. insa cresterea ponderii avutiei celor mai bogati oameni in
avutia lumii este prea evidenta si nu este rezultatul schimbarilor aduse de ascensiunea
tehnologiei.
Dezbaterile politice sugereaza ca dezamagirea are drept cauza principala importurile ieftine din
China sau forta de munca ieftina venita din strainatate. Strainii sunt tapii ispasitori ideali, remarca
Wolf. insa ideea ca inegalitatea si productivitatea slaba sunt cauzate de ei este falsa. Toate
statele dezvoltate fac schimburi de bunuri si servicii cu lumea emergenta mai mari decat in urma
cu patru decenii, dar inegalitatea variaza, in functie de comportamentul institutiilor economiilor de
piata si de alegerile privind politicile interne. De aceea, crede Wolf, examinarea capitalismului
rentier contemporan ar aduce mai multe explicatii pentru cresterea inegalitatii. Finantele, a caror
liberalizare tinde sa le ajute sa se dezvolte ca un cancer, joaca un rol cheie. Un studiul al Bancii
Reglementelor Internationale arata ca dezvoltarea financiara este buna pana la un punct, dupa
care actioneaza ca o frana pentru economie. Un sector financiar in crestere rapida este nociv
pentru cresterea productivitatii deoarece secatuieste economia de oameni talentati - ei se duc sa
munceasca in banci care nu produc decat profit in loc sa ajute la extinderea si diversificarea
economiei. Apoi, cresterea excesiva a creditarii duce aproape intotdeauna la crize financiare.
Explozia activitatii financiare nu creeaza o productivitate mai buna, ci, cum este cazul perioadei
de dupa marea criza, o reduce si face ca inegalitatea sa creasca. Apoi, exista problema marilor
corporatii care, pentru maximizarea profitului, cauta sa plateasca cat mai putine taxe - evaziunea
fiscala radicala, un aspect infam al goanei dupa renta. Corporatiile, si actionarii, beneficiaza de
bunurile publice puse la dispozitie de cele mai liberale tari. insa tot corporatiile ajung in cea mai
buna pozitie pentru a exploata lacunele fiscale.
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