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Inima Uniunii Europene,
în preajma infarctului

Cu un Produs Intern Brut (PIB) de
1,0 trilioane de euro, Spania se aflã
pe locul al cincilea, într-un cla-
sament din 2010 al Uniunii Europe-
ne, în care conduce Germania (2,4 tri-
lioane), urmatã de Franþa (1,9), Ma-
rea Britanie (1,6) ºi Italia (1,5).

Franþa ºi Italia (amândouã, fonda-
toare ale Uniunii Europene), împreu-
nã cu Spania contribuie cu o treime
(4,5 trilioane de euro) la Produsul
Intern Brut al Uniunii (12,2 trilioane).

Conform CIA ºi Eurostat, Franþa
atinge, în 2011, o proporþie a îndato-
rãrii de 83,5% din PIB (care se
aºteaptã sã creascã la 86,9%, în
2012), Italia se situeazã la 119% din
PIB, iar Spania la 63,6%.

Aceste trei þãri se aflã, pe anul
2010, în categoria a treia a Indicelui
de solvabilitate - “CEP Default
Index” (penultima categorie, dupã
care nu mai urmeazã decât cea în care
se încadreazã Grecia), conform stu-
diului dat publicitãþi de “Centrum für
Europäische Politik” (CEP) – un
“think tank” non-profit din Freiburg
(Germania) care, din perspectiva
doctrinei ordo-liberale, dezvoltã stra-
tegii pentru politica economicã a
Uniunii Europene ºi îi evalueazã pro-
iectele politice relevante (preºedinte
Lüder Gerken, cu membrii Roman
Herzog, Hans Tietmeyer, Frits Bol-
kestein ºi Leszek Balcerowicz).

Deºi Spania pare cã s-ar afla într-o
situaþie mai bunã decât Italia, astfel
cã unii îi dau ºanse sã evite colapsul,
totuºi optimiºtii nu iau în calcul cã
încetarea de plãþi dintr-o peninsulã
va cutremura fatal cealaltã peninsu-
lã, dar ºi pe ruda lor de gintã latinã,
colegã în categoria a treia de risc de
insolvabilitate.

Cãci – interesant! – ele îºi datorea-
zã bani în mod reciproc, fãrã sã poatã
proceda la compensãri multilaterale,
din cauzã cã împrumuturile sunt
contractate de entitãþi interne diferite
ºi, în plus, cu scadenþe diferite.

ªi cum numeroºi experþi au apre-
ciat cã Italia este, deja, condamnatã,
cutremurul fatal este aºteptat ca o
certitudine.

Din acest unghi de vedere, soarta
muncitorilor noºtri din Spania nece-
sitã un microscop, cãci colapsul va fi
nu doar continental, ci planetar.

Ei nu vor mai avea unde sã emi-
greze.

P
atru zile înainte de Sfânta Marie Mare, restricþiile spaniole pen-
tru muncitorii români au fost agreate post-factum de Comisia
Europeanã, la 11 august (ele intraserã în vigoare începând cu 22
iulie, cãci Guvernul José Luis Rodríguez Zapatero nu a aºteptat
girul european, care a fost acordat abia acum) – o mãsurã protec-

þionistã cu dublu efect: un efect electoral, în vederea alegerilor, programate în
Spania pentru data de 20 noiembrie (românii stabiliþi în Spania reprezintã cea
mai numeroasã comunitate de imigranþi – 861 de mii, în statisticile oficiale,

întrecându-i pe marocani –, dar au o participare extrem de sla-
bã la vot, de doar circa 2%, pânã în 5%); un efect economic,
pentru contracararea ºomajului spaniol (care a explodat la

21,3%, depãºind dublul mediei europene), în condiþiile uneia dintre cele mai
mari vulnerabilitãþi din Europa în privinþa datoriilor suverane, deºi Spania
conteazã drept a cincea mare putere economicã de pe Continent.

Restricþiile obligã ca, înaintea angajãrii în Spania, românii sã obþinã per-
mis de muncã,– un hotãrât pas înapoi faþã de liberalismul tradiþional spaniol,
admirat altãdatã de Uniunea Europeanã, care ºi-a afirmat susþinerea libertãþii
de miºcare a persoanelor, chiar ºi în aceastã ocazie când a dat undã verde pro-
tecþionismului: “Avem nevoie sã fim foarte clari, aici: nu existã absolut nicio
îndoialã despre voinþa Comisiei sã apere libera circulaþie a oamenilor pe
întreg cuprinsul Europei”, a spus, la Bruxelles, Olivier Bailly, un purtãtor de
cuvânt al Comisiei Europene.

Vorba lui Lenin – “Un pas înainte, doi paºi înapoi”.

MAKE

Eleganþa autoritãþilor noastre

Autoritãþile noastre au avut la dis-
poziþie douã sãptãmâni sã conteste,
la Bruxelles, decizia de la 22 iulie a
Guvernului spaniol, dar Ministerul
Afacerilor Externe s-a arãtat, de la
început, cooperant, elegant ºi înþele-
gãtor cu situaþia ibericilor.

Ministrul nostru de externe Teo-
dor Baconschi a agreat cu omologul
spaniol, doamna Trinidad Jimenez
Garcia-Herrera, un grup de lucru des-
tinat sã gestioneze aspectele care de-
curg din restricþii, declarând cã res-
tricþiile sunt bazate
“în integralitate pe
motive de naturã
economicã”, cã sunt
temporare (“autori-
tãþile de la Madrid
având în vedere o
evaluare periodicã”)
ºi neretroactive (cã
nu sunt afectaþi “ce-
tãþenii români care se
aflã deja în Spania,
cu loc de muncã sau
înregistraþi ca fiind
în cãutarea unui loc
de muncã”).

Conform deciziei
spaniolilor, muncito-
rul român care, la
momentul Hotãrârii,
se afla în Spania ºi
membrii familiei
unui cetãþean român
care este în Spania de
cel puþin 18 luni sca-
pã de restricþii.

În mod încuraja-
tor, agenþiile de ºtiri
au citat surse oficiale
de la Bruxelles, de
dinaintea aprobãrii
restricþiilor de cãtre
CE: “Comisia Euro-
peanã nu va lãsa Spa-
niei decizia unilate-
ralã de retragere a

restricþiilor la 31 decembrie 2012,
aºa cum autoritãþile spaniole îºi do-
reau. CE va cere Spaniei sã prezinte
trimestrial rapoarte privind situaþia
pe piaþa muncii”, astfel cã, în baza
evoluþiilor, va decide oportunitatea
limitãrii sau eliminãrii mãsurilor
adoptate integral, sau pentru anumi-
te sectoare de activitate sau regiuni.

Sursele citate de agenþii au mai
precizat cã primul raport de
monitorizare va fi cerut Spaniei pânã
la sfârºitul acestui an.

Noi ºi ºi bulgarii am intrat în Uniunea Europeanã de
la 1 ianuarie 2007, dar Tratatele de aderare inclu-
deau un Moratoriu de ºapte ani, pânã la 1 ianuarie
2014, pânã sã se bucure ºi cetãþenii noºtri de drep-
tul la libera circulaþie a muncitorilor.
Dupã doi ani de Moratoriu, Guvernul spaniol a decis
sã renunþe la aceastã condiþie ºi sã le ofere antici-
pat românilor acest drept, de la 1 ianuarie 2009.
Ministrul spaniol al Muncii ºi Imigraþiei din acea pe-
rioadã, Celestina Corbacho, a motivat atunci cã
“mãsura nu va avea efecte negative asupra pieþei
muncii".
Numãrul românilor cu reºedinþa în Spania a crescut
de patru ori de la intrarea þãrii noastre în Uniunea
Europeanã, prezenþa noastrã totalã acolo contând,
acum, la circa 861 de mii de suflete.
În jur de 300 de mii au contracte de muncã ºi
aproape tot atâþia se spune cã ar beneficia de aju-
tor de ºomaj.
Conform ministrului muncii, Sebastian Lãzãroiu, la
alegerile locale spaniole de anul trecut, doar
100.000 dintre românii din Spania s-au înregistrat
ca votanþi ºi doar 17.000 au mers la vot.

Speranþe deºarte

“Linia noastrã generalã în astfel de
situaþii este aceasta: Spania ºi-a libera-
lizat deja piaþa forþei de muncã ºi apli-
cã legislaþia UE privind libera circula-
þie în cea de-a doua fazã, care se înche-
ie la 31 decembrie 2011. În acest con-
text, Spania nu poate, în principiu, in-
troduce acum aranjamente tranzitorii
contra lucrãtorilor români ºi bulgari’’,
a explicat un reprezentant al executi-
vului UE, citat de Agerpres, înainte ca
Moratoriul sã fie aprobat.

Declaraþii pline de speranþã pentru
ai noºtri, goniþi de sãrãcia de aici -
89.000 de români au plecat spre Spa-
nia, între martie 2010 ºi martie 2011,
conform evaluãrii lui Baconschi,
însã ziarele spaniole susþin cã pro-
pria lor statisticã oficialã este exce-
datã de realitatea unei prezenþe neîn-
registrate a românilor, care, de fapt,
în total, ar depãºi un milion.

Dar speranþa nu-i priveºte doar pe
ai noºtri, ci ºi pe spanioli, dacã acor-
dãm credit agenþiilor româneºti de
plasament în slujbe din strãinãtate,
care susþin cã, anul acesta, spaniolii
ºi-au dublat cererea de muncitori
români în agriculturã.

De altfel, Preºedintele Federaþiei
Asociaþiilor de Români din Europa,
Daniel Tecu, a anunþat cã restricþiile
spaniole nu au niciun sens ºi cã vor
încuraja ºi mai mult munca la negru,
adicã tocmaiceeace, declarativ, ibericii
urmãresc sã plafoneze, aºa cum este
moda acum, în Europa zguduitã de
convulsiile crizei datoriilor suverane.

Existã vreo ºansã ca, pânã în doi
ani, Spania sã-ºi revinã din criza
îndatorãrii sub care îºi justificã ac-
tualele restricþii?

Unii susþin cã situaþia Spaniei este
întrucâtva mai puþin gravã decât cea
a Italiei ºi cã, în timp ce italienii vor
intra cu certitudine în încetare de

plãþi, spaniolii s-ar putea sã scape,
totuºi (conform unei modelãri reali-
zate la Londra de “Centre for Econo-
mics and Business Research”).

Oricum, însã, este greu de cre-
zut cã spaniolii se vor putea ree-
chilibra pânã în 2013, astfel cã
“monitorizarea” Spaniei ºi promi-
siunile europene pentru elimina-
rea restricþiilor în avans sunt, mai
degrabã, menite unor speranþe
deºarte; este cu mult mai probabil
ca mãsurile protecþioniste sã se
prelungeascã pânã la termenul li-
mitã general, stabilit de Uniunea
Europeanã, la 2014, aliniindu-se
celorlalte zece state care au pro-
mis cã la acea datã îºi vor deschide
piaþa ºi pentru noi: Austria, Bel-
gia, Franþa, Germania, Irlanda,
Italia, Luxemburg, Malta, Olanda
ºi Marea Britanie.

Desigur, dacã Uniunea Europeanã
va mai rezista pânã atunci…

CEP DEFAULT INDEX

- Indicele CEP Default mãsoarã capacitatea fiecã-
rui stat de a plãti creditele strãine - în alte cuvin-
te, bonitatea sau solvabilitatea lor.

- Indicele NTE evalueazã împrumuturile totale
nete, luate ºi oferite, ale unei economii naþionale,
precum ºi resursele folosite pentru a creºte capi-
talul fizic într-o anumitã perioadã.

Economiile naþionale sunt împãrþite în patru cate-
gorii de risc al solvabilitãþii:
Prima categorie de risc
- Þãrile care au, în acest moment, excedent de

cont, exportã capital ºi sunt, prin urmare, þãri
care oferã împrumuturi. Întrucât aceste þãri nu au
nevoie de creditare strãinã, ele nu se aflã în risc
de insolvenþã.

A doua categorie de risc
- Þãrile care au deficit de cont necesitã capital

strãin ºi sunt, prin urmare, þãri care împrumutã.
Pentru a le determina bonitatea pe termen me-
diu, este vital sã se cunoascã modul în care aces-
te þãri folosesc capitalul împrumutat: pentru
creºterea propriului capital sau pentru consum.
În primul caz, se creeazã valoare adãugatã, cu

ajutorul cãreia se pot plãti creditele luate. În al
doilea caz, creditele luate sunt eliminate prin
consum.

- O valoare pozitivã a Indicelui CEP Default ne ara-
tã cã adãugãrile nete la stocul fizic de capital
depãºesc creditele luate. În acest caz, nu se poa-
te spune cu siguranþã dacã bonitatea economiei
este sau nu riscantã.

A treia categorie de risc
- O valoare negativã a Indicelui CEP Default ne

aratã cã împrumuturile depãºesc valorile adãuga-
te stocului de capital fizic. Prin urmare, þãrile
consumã nu numai 100% din PIB, ci ºi o parte
din împrumuturile contractate. Un astfel de trend
ameninþã cu insolvenþa þara în cauzã.

A patra categorie de risc
- În cazul în care Indicele CEP Default este negativ

timp de trei sau mai mulþi ani, atunci este clar ris-
cul sãu de insolvenþã.

SPANIA

NTE (caracteristicã de împrumutat sau împrumuta-
tor a unei economii): Încã din 2001, Spania a fost
un împrumutat. Pentru a-ºi acoperi deficitele de

cont, s-a îndatorat din ce în ce mai
mult, de la an la an. În 2009,
împrumuturile s-au redus tempo-
rar. Cu toate acestea, în 2010 au
revenit la acelaºi nivel ca în 2008.

Capacitatea de formare a capita-
lului:
Rata de formare a capitalului în Spa-
nia este foarte ridicatã. Încã din anul
2001, rata a fost cu mult peste me-
dia europeanã. Cu toate acestea, în
2009 ºi 2010 a fost sub valorile nor-
male.

Indicele CEP Dafault:
Trendul de solvenþã al Spaniei a
fost nesigur pentru o lungã perioa-

dã, întrucât împrumuturile erau compensate de
creºterea capitalului. (Cel puþin matematic, creºte-
rea capitalului trebuia sã fie folositã pentru plata
datoriilor). În 2008 ºi în 2010, cel puþin, Spania trã-
ia prin propriile forþe. În aceºti ani, bonitatea Spa-
niei a decãzut. Potrivit trendului negativ al indicelui,
bonitatea spaniolã a început sã se erodeze cu mult
timp în urmã.
Pe ansamblu, reformele structurale sunt necesare
pentru a evita trendul descrescãtor al indicelui CEP
Default. Dacã sunt luate numai jumãtãþi de mãsurã,
atunci solvenþa Spaniei va fi substanþial ameninþa-
tã. Rãmâne de vãzut dacã reformele adoptate vor fi
suficiente.

(continuare în pagina 3)

Slujbele din Spania aproximeazã ci-
fra totalã de 25 de milioane, la o
populaþie, estimatã în 2010, de
46.030.109.
Numãrul to-
tal al ºomeri-
lor spanioli
înregistraþi în
luna martie
s-a ridicat la
4,91 milioa-
ne (cel mai
înalt nivel din ultimii 14 ani), adicã
foarte aproape de numãrul total al
strãinilor semnalaþi, în 2010, cã
trãiesc în Spania, - 4,93 milioane.
O ºeptime dintre imigranþi sunt

ºomeri (sau, cum vã place, o ºepti-
me dintre ºomeri sunt imigranþi):
700 de mii (unii economiºti invocã

faptul cã sta-
tistica spa-
niolã, nefiind
ajustatã se-
zonier, nu re-
flectã adec-
vat cãderea
slujbelor tem-
porare de pe

timpul iernii).
În ultimii doi ani, un numãr de
118.000 de lucrãtori din Spania au
pãrãsit þara, conform oficialilor,
fãrã sã fie precizat câþi imigranþi ºi

câþi emigranþi erau printre migra-
tori.
Ministrul muncii Valeriano Gomez
a spus cã va acorda o amnistie,
înaintea mãsurilor mai aspre con-
tra muncii la negru care urmeazã
sã intre în vigoare peste trei luni.
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Spaniolii au adoptat numele de “do-
lar” pentru moneda lor, dupã anul
1690, derivându-l din germanul
“taler” (prescurtarea lui “Joachim-
sthaler”, bani al cãror argint prove-
nea din Valea– în nemþeºte “thal” –
Joachim, din Cehia de astãzi).
Dolarul spaniol este vechiul lor ban
de argint de opt “Reali”, emis de
Imperiul Spaniol, dupã reforma din
1497, cu largã circulaþie în Europa,
America ºi Orientul Îndepãrtat, de-
venind prima monedã internaþiona-
lã, pânã spre sfârºitul secolului al
XVIII-lea.
Legea americanã a sistemului mo-
netar din 1857 l-a înlocuit, preluân-
du-i, însã, însemnul Coloanelor lui
Hercule (prezente pe dolarul spa-
niol), în cele douã verticale ale
$-ului care semnificã dolarul ameri-
can.
Coloanele lui Hercule reprezen-
tau, în antichitate, limita lumii cu-
noscute (pânã unde Hercule a pu-
tut ajunge, în cursul celor douã-
sprezece munci), dincolo de care

începe Hades-ul.
Coloana nordicã era stânca Gibral-
tar, cea sudicã fiind, în unele varian-
te, Monte Hacho din Ceuta (astãzi,
oraº spaniol independent din nordul
Africii, având un singur vecin – Ma-
rocul – care îl înconjoarã).
Tradiþia renascentistã a atribuit
motto-ul “Nec plus ultra” (în lati-
neºte, “Nimic mai mult”) ca fiind
înscris pe Coloanele lui Hercule -

avertisment pentru navigatori sã nu
se avânte mai departe – prilejuin-
du-i împãratului Carol al V-lea (care
a fost rege al Spaniei în anii de dupã
descoperirea Americii) sã stabileas-
cã deviza naþionalã a Spaniei: “Plus
ultra”.
Adicã, “Dincolo de limite”.
Astãzi, într-adevãr, finanþele spa-
niole se aflã dincolo de limite, acolo
unde anticii localizau Infernul.

Dolarul spaniol, dincolode limite


