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Tensiunile şi reaşezările de 
pe scena mondială ca  

factori ce influenţează criza 
mondială 

 
Silviu Neguţ 

Besides other factors, the tensions and the repositioning on the global arena (“the 
Great Chessboard” as the American analyst Zbigniew Brzezinski called it) have 
a significant contribution for the start and development of the global economic cri-
sis. This paper proves how the battle for the strategic energetic resources, mainly 
oil and natural gas, have deepened the global disequilibrium in what regards 
credit, commodity pricing and North-South divide. The analysis takes into con-
sideration a framework in which the most important actors on the international 
level are changing but the resources and distribution are quite the same. 
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Din perspectiva dezvoltării economice, stările de criză sunt absolut ne-
cesare pentru a tempera excesele de consum şi a evita, astfel, epuizarea 
prea rapidă a resurselor. Altfel spus, crizele economice reconciliază 
nevoile şi dorinţele oamenilor cu posibilităţile reale de satisfacere a 
acestora într-o anumită perioadă istorică. Unii analişti merg chiar mai 
departe afirmând că recesiunile periodice evită sau amână crize plane-
tare mult mai grave: epuizarea resurselor naturale de bază, catastrofele 
ecologice, dezechilibrele climatice de anvergură etc. 

Perioadele de recesiune obligă omenirea la o atitudine critică, de auto-
evaluare a stilurilor de viaţă, de restructurări ale economiei, de căutări 
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de noi soluţii în ştiinţă şi tehnologie, uneori chiar de reaşezări sau mo-
dernizări ale structurilor sociale şi instituţionale. 

Metaforic vorbind, recesiunile economice sunt precum micile cutre-
mure care degajă energiile tectonice, evitând astfel marile cutremure. 

Tensiunile şi reaşezările de pe scena mondială – de pe <<marea tablă 
de şah>>, cum foarte inspirat a numit-o cunoscutul analist american 
Zbiegniew Brzezinski – constituie elemente care trebuie luate în calcul 
atunci când discutăm despre marile crize economice. Dacă nu le luăm 
în calcul, nu putem înţelege pe deplin mecanismul foarte complex al 
unei asemenea disfuncţionalităţi majore în economia mondială. 

Dacă Brzezinski are, în esenţă, dreptate, „jucătorii” de pe <<marea 
tablă de şah>> aflându-se într-o continuă competiţie, în schimb un alt 
analist american, Francis Fukuyama, s-a grăbit afirmând (citez titlul 
cărţii sale): The Enf of History and the Last Man. Şi aceasta întrucât încă 
nu putem spune că deja există „libertate şi egalitate politică şi 
economică” care „produce o societate stabilă, în care omul este pe de-
plin satisfăcut”. 

„Jocurile” de pe marea scenă a lumii sunt determinate de lupta actori-
lor (state, blocuri regionale etc.) în principal pentru resurse şi pieţe: 
pentru dobândirea de materii prime de care nu dispun (sau le au în 
cantităţi insuficiente) şi, respectiv, de obţinerea de noi pieţe de aprovi-
zionare ori de desfacere. În ambele cazuri intervine concurenţa, uneori 
acerbă, întrucât s-au multiplicat actorii importanţi de pe scena mon-
dială, iar resursele şi pieţele sunt relativ aceleaşi. 

Lupta pentru petrol, mai recent pentru gaze naturale – în ansamblu 
pentru resurse energetice – a devenit un fenomen curent, la ordinea 
zilei, cu repercusiuni mult mai adânci şi, uneori, neaşteptate, în jocurile 
pe plan mondial. Să nu uităm că cea mai puternică dintre crizele eco-
nomice de după cel de-al Doilea Război Mondial a fost declanşată de 
„şocul petrolului” din 1973, aşadar de competiţia (chiar lupta) dintre 
cei care îl deţineau şi, respectiv, cei care îl doreau (aveau nevoie de el), 
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pe fondul conflictului militar arabo-israelian („Războiul de Yom Kip-
pur”). 

Şi criza actuală este, cel puţin în parte, un efect al tensiunilor de pe 
scena mondială, în principal al luptei pentru resurse. Exemplificăm 
această afirmaţie prin câteva elemente. 

 

1. Statele Unite ale Americii în primul deceniu al secolului XXI 

Această criză este, de pildă, e-adevărat indirect, printre altele, o con-
secinţă a Războiului din Iraq, încheiat formal în 2003 (anul în care a şi 
fost declanşat). După cum bine se cunoaşte, unul dintre cele două mo-
tive vehiculate de americani (sprijiniţi numai de britanici) a fost liberul 
acces la petrolul din zonă (respectiv din Orientul Mijlociu). Celălalt motiv, 
reamintesc, a fost prevenirea ca leaderul iraqian Saddam Hussein să 
obţină/producă arma nucleară, de unde şi denumirea noului tip de 
război: preemtive war. 

Consecinţele intervenţiei americano-britanice n-au fost însă deloc cele 
aşteptate/prezumate: 

Unu: preţul petrolului n-a fost stabilizat, ci, din contra, a explo-
dat: se cunoaşte evoluţia de atunci şi până astăzi, cu un prim prag isto-
ric şi psihologic (50 $ barilul) în august 2005 şi un maximum de 
aproape 150 $ barilul (147,27 $ în iulie 2008) şi, apoi, căderea sub 40 
$/baril (urmată de o uşoară creştere: 42-44 $/baril în februarie 2009). 

Doi: Statele Unite şi-au sporit spectaculos cheltuielile militare, 
din două motive: 

a) costurile Războiului din Iraq, estimate iniţial la mai puţin de 
200 miliarde $, care aveau însă să urce la peste 1 000 miliarde 
$; 

b) atacul terorist de la 11 septembrie 2001, care a permis gu-
vernanţilor americani creşterea cheltuielilor de apărare şi sigu-
ranţă naţională, aceasta fiind sintagma justificatoare. 
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Aceste cheltuieli militare au dus la un deficit financiar considerabil, 
care, alături de alţi factori, a contribuit din plin la criza financiară de-
clanşată în 2007.  

 

2. Liderii economiei şi comerţului mondial 

Cele mai puternice economii ale lumii în prezent (2008) sunt: 

a) potrivit PIB la paritatea puterii de cumpărare: 

1. Statele Unite ale Americii; 2. China; 3. Japonia; 4. India; 5. 
Germania. 

 

b) potrivit PIB nominal: 

1. Statele Unite ale Americii; 2. Japonia; 3. Germania; 4. China; 
5. Regatul Unit.  

 

Constatăm că patru dintre cele cinci puteri economice se găsesc în 
ambele clasamente, în clasamentul potrivit PIB-ului nominal dispărând 
India şi apărând, firesc, Regatul Unit, care de multă vreme se clasează 
între primele economii ale lumii. 

* 

De asemenea, constatăm că primele cinci economii ale lumii (1. Statele 
Unite, 2. China, 3. Japonia, 4. India, 5. Germania), în termeni de pari-
tate a puterii de cumpărare a dolarului, sunt, totodată, şi cele mai mari 
importatoare de pe Glob, modificându-se puţin ierarhia: 1. Statele 
Unite, 2. Germania, 3. China, 4. Franţa şi 5. Japonia („dispare” India, 
ţară care dispune de unele resurse minerale – cărbuni, miereuri de fier, 
petrol ş.a. –  fiind astfel mai puţin dependentă de importul acestora şi 
„apare” Franţa, foarte deficitară în resurse). 

Toţi cei cinci mari importatori, dar şi patru dintre următorii cinci (Ma-
rea Britanie – pe care o excludem întrucât dispune de hidrocarburi –, 
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Italia, Olanda, Coreea de Sud şi Spania), se remarcă, în principal, prin 
importul de resurse energetice, şi ajungem astfel, din nou, la afirmaţia 
de mai înainte că „lupta” pentru resurse constituie o cauză deloc negli-
jabilă a actualei crize economice. Constatăm de altfel, din acest tabel, 
diferenţierea a trei entităţi importatoare: Statele Unite, Uniunea Euro-
peană (cu „pilonii importatori” Germania, Franţa, Marea Britanie, 
Spania) şi, respectiv, Asia de Est (China, Japonia, Coreea de Sud). 

Caz concret: China şi Japonia sunt principalii contracandidaţi la traseele 
energiei caspice (unde mai multe ţări, inclusiv Rusia, au zăcăminte şi 
exploatări de hidrocarburi) sau numai ale energiei ruseşti către Europa 
(îndeosebi spre Germania şi Franţa, pentru a aminti doi din primii cin-
ci mari importatori mondiali), inclusiv către … România. Întrebarea 
care se pune este dacă zăcămintele de aici şi, mai ales, dacă producţia şi 
conductele – existente, aflate în construcţie sau doar în proiect – pot 
asigura necesarul tuturor solicitanţilor. De aici decurg unele tensiuni şi, 
pe ansamblu, o creştere a preţului petrolului şi gazelor naturale. De alt-
fel, în cazul gazelor naturale, întrucât, pe plan mondial, cererea este 
mai mare decât oferta (existând, spre deosebire de petrol, doar câţiva 
furnizori) şi, în plus, unele regiuni bogate în această resursă minerală 
nu sunt racordate la regiunile mari consumatoare, preţul a rămas ridi-
cat şi n-a cunoscut oscilaţii. 

 

3. Hidrocarburile – resurse strategice 

În urmă cu circa trei decenii şi jumătate, faimosul Club de la Roma a 
lansat rapoartele îngrijorătoare/ cărţile-avertisment Limitele creşterii şi 
Omenirea la răspântie, avertizând cu privire la epuizarea resurselor ca 
urmare a unui consum excesiv şi risipitor. 

În mod paradoxal, în cazul resursei care a provocat toată discuţia, şi 
anume petrolul (graţie „şocului petrolului” din 1973), situaţia nu este 
chiar aşa de îngrijorătoare: se aprecia, atunci, că la o producţie şi, re-
spectiv, un consum de 3,4 – 3,6 miliarde de tone, zăcămintele urmau 
să se epuizeze în 20-25 de ani. Aşadar încă la sfârşitul secolului trecut 
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rezervele de petrol trebuiau să se epuizeze. Ei bine, producţia, şi, res-
pectiv, consumul de petrol din prezent, ating valori de aproape 4 mi-
liarde de tone, iar rezervele certe (estimate la circa 140 miliarde de 
tone) asigură, la nivelul consumului actual, aprovizionarea pentru peste 
35 de ani. Ce vreau să spun: că nu „pericolul epuizării petrolului” este 
miza luptei pe plan mondial, ci interesele particulare ale actorilor din 
domeniu: producători/furnizori – importatori/consumatori – inter-
mediari (ţări de tranzit sau reexportatori). Or, tocmai tensiunile dintre 
aceste categorii de actori, amplificate de anumite interese regionale (în 
termeni de sfere de influenţă), influenţează preţul petrolului pe piaţa 
mondială. 

Aceste oscilaţii afectează multe ţări/economii, dar mai ales pe cele în 
dezvoltare lipsite de petrol sau de alte resurse energetice. Şi aceasta 
este valabilă şi în timpul crizelor economice (care afectează nu numai 
un sector anume, ci întregul ansamblu economic), când ţările bogate 
(dezvoltate) devin doar „ceva mai puţin bogate”, în timp ce cele sărace (în 
dezvoltare) devin „foarte /chiar foarte foarte sărace”. 

Cele mai multe dintre conflictele care s-au desfăşurat pe Glob, în de-
cursul timpului, au avut şi au drept cauză declanşatoare accesul la resurse, 
indiferent de imaginea sub care acestea s-au derulat ori încă o fac: 
conflicte teritoriale, ideologice, religioase, etnice etc. Dintre aceste re-
surse, se conturează o categorie aparte, încă nu pe deplin definită, şi 
anume resursele strategice, respectiv acelea fără de care este aproape im-
posibil de conceput dezvoltarea social-economică într-o anumită pe-
rioadă istorică. În a doua jumătate a secolului XX şi acum, la începutul 
mileniului III, principalele resurse strategice au ajuns petrolul şi gazele 
naturale, la care se pot adăuga unele metale neferoase (aluminiul, staniul 
ş.a.), radioactive (uraniul) şi preţioase (aurul în primul rând). 

Între resursele strategice, atât în secolul XX, cât şi la începutul secolu-
lui actual, se detaşează petrolul. Ajungând indispensabil, graţie nume-
roaselor sale calităţi în comparaţie cu alţi combustibili minerali fosili 
(cărbuni, gaze naturale), petrolul a declanşat o incredibilă luptă pentru 
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a-l poseda. Şi aceasta întrucât cea mai mare parte din componentele 
materiale ale civilizaţiei noastre derivă direct sau indirect din petrol: de 
la marea varietate de mase plastice la medicamente, de la vopseluri la 
fibre sintetice etc. 

Accesul la resursele de petrol şi securizarea fluxurilor de hidrocarburi 
sunt imperative pentru polii de putere ai planetei, dependenţi, şi vulne-
rabili în aceeaşi măsură, de acest „accident” geologic. Sau, cum afirmă 
Daniel Yergin, fost preşedinte al Cambridge Energy Research Associa-
tes: „Petrolul înseamnă 10% economie şi 90% politică […] nici o altă 
materie primă nu are legături atât de strânse cu geopolitica. Se constată 
acest lucru […] în toate ţările lumii”. 

Există mari disparităţi în distribuţia spaţială pe Glob a zăcămintelor de 
petrol. După cum se ştie, circa două treimi din acestea sunt concen-
trate în Orientul Mijlociu, or această regiune reprezintă spaţiul cel mai 
fragil al sistemului geopolitic mondial. Tocmai de aceea se încearcă în 
ultima vreme diversificarea surselor de petrol, o atenţie deosebită fiind 
acordată regiunii caspice (în care se înscrie şi Rusia) sau numai Rusiei. 

Şi România este interesată de aceste trasee ale petrolului, precum şi de 
cele ale gazelor naturale: 

- oleoductul Constanţa – Trieste (1 360 km lungime, capacitate 
de transport 40, 60 sau 90 milioane tone anual), care ur-
mează să traverseze România, Serbia, Croaţia şi Slovenia, cu 
punct terminus în Italia (la Trieste). 

- Gazoductele Nabucco şi South Stream, ultimul agreat de Rusia, 
care i-a adresat şi României invitaţia de a participa la proiect. 
În plus, în timpul „crizei gazelor” din decembrie 2008, prim-
ministrul rus Vladimir Putin i-a făcut, telefonic, preşedintelui 
român Traian Băsescu oferta de a furniza gaze României, 
urmând ca aceasta să le distribuie mai departe în Europa. 

4. Dezechilibre macro-economice 



The Romanian Economic Journal 

 

Year XII, no. 31                                                                               (1) 2009 

82 

Aproape toţi analiştii sunt de acord că una dintre principalele cauze ale 
actualei crize economice o reprezintă dezechilibrele macro-economice exis-
tente în structurile economiei mondiale. Deşi se vorbeşte de mai multe dece-
nii de necesitatea reducerii decalajului NORD-SUD, aşadar între ţările 
dezvoltate şi cele în dezvoltare (sau în curs de dezvoltare), practic 
aceasta nu a avut loc. Este suficient să ne gândim că numai ţările 
membre ale Grupului G7 (SUA, Canada, Japonia, Germania, Marea 
Britanie, Franţa, Italia) – doar 3,6% din numărul ţărilor lumii – reali-
zează mai mult de jumătate din PIB-ul mondial (52,7% în 2008; 55,5% 
Grupul G8, aşadar inclusiv Rusia). Chiar dacă lărgim puţin baza de 
calcul semnificaţia este aceeaşi: 31 de state (SUA, Uniunea Europeană 
– 27, Japonia, Canada şi Australia), care reprezintă doar 15,5% din 
ţările lumii, deţin două treimi (66,6% în 2008) din PIB-ul mondial, ce-
lorlalte nu mai puţin de 162 de state revenindu-le numai o treime din 
acesta.  

În acelaşi timp, nu-i mai puţin adevărat că unele ţări/economii aşa-
numite „emergente” au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, cum este 
cazul „tigrilor asiatici” (gen Japonia, Coreea de Sud ş.a.), a „leilor asi-
atici” (gen Singapore, Malaysia ş.a.) ori a „dragonului asiatic” (China), 
dar şi al unor ţări europene foste comuniste. 

Deşi ne aflăm în epoca postindustrială, în care simbolul dezvoltării este 
dat de contribuţia esenţială a sectorului terţiar (serviciile) la crearea 
PIB-ului, cele mai multe ţări ale lumii sunt încă dominate de sectoarele 
primar (agricultură, minerit) şi secundar (industrie). 

În ceea ce priveşte economiile emergente, în condiţiile crizei, sunt de 
menţionat aprecierile lui Robin Bew, director editorial şi economist-şef 
al „Economist Intelligent Unit”: „Cei care-şi doresc o perspectivă mai opti-
mistă vor fi, probabil, tentaţi să-şi îndrepte privirea către ţările emergente. Mare 
parte a anului 2008, aceste pieţe au părut a fi destul de puţin afectate de pierderea 
de viteză a Occidentului dezvoltat. Dinamica lor a fost susţinută de avântul cererii 
interne şi de încasările masive din vânzarea de materii prime tot mai bine cotate. 
Această dezvoltare rapidă, însă, a alimentat inflaţia… 
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… în 2009 multe pieţe emergente vor avea de înfruntat două calamităţi. 
Din moment ce importurile din America, Europa şi Japonia au scăzut, exportu-
rile în direcţia acestora vor descreşte în aceeaşi măsură. Cu mult mai important, 
consumul intern din statele emergente va fi şi el pus în pericol. Alimentele sunt încă 
prea scumpe pentru ca oamenii să-şi permită să cheltuiască nechibzuit. Valutele 
străine, care inundaseră pieţele de capital în vremurile bune, vor deveni mult mai 
greu accesibile… Iar exportatorii de materii prime vor simţi pe pielea lor scăderea 
cererii sub influenţa slăbirii creşterii economice”. 
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