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Tsiglesias şi stuporile neo-populismului de stanga
de Sorin Ionita 

Evident, este vorba de fotogenicul cuplu Alexis Tsipras & Pablo Iglesias, din care primul are
mari şanse să câşt ige mâine alegerile în Grecia, iar celălalt să-l depăşească în număr de Like
pe t izul său Enrique, urmând şi el să se bată parte în parte cu Popularii pentru locul unu la
alegerile spaniole din decembrie 2015, după cum merg acum sondajele.
 

 

Fiecare conduce în ţara sa part ide înrudite ca profil şi doctrină: alimentate din mişcarea
Occupy a t inerilor occidentali, puternic anti-austeritate, anti-corporaţ ii, ant i-sistem şi cu
retorică socială avântată, ei anunţă sfârşitul polit icilor clasice în Europa şi intrarea într-o
nouă eră, în care dificultăţ ile, sărăcia şi şomajul vor rămâne o amintire, ca urmare a…. iar de
aici lucrurile devin un pic mai ceţoase, pentru că e greu de explicat la modul serios cum
poţi cheltui, chiar pe programe publice ce sună onorabil, nişte bani pe care nu-i ai, simultan
dând cu flit  şi creditorilor. Pentru că exact asta e dilema pe care o au şi actualele
guvernele grec şi spaniol (italian, etc): nu atât dacă vrem sau nu să combatem criza şi să
revenim creştere, să dăm ajutoare de şomaj şi măsuri act ive de ocupare mai bine
finanţate, să plăt im pofesori, etc – s-a stabilit  că vrem. Nu-s mari diferenţe de viziune în
privinţa asta între centru-stânga şi centru-dreapta în Europa. Dilema e cum s-o facem cu
resurse care nu există.
 
Cât polit ica celor două part ide constă doar în discursuri trendy pe scenele de opoziţ ie,
atunci lucrurile sunt simple pentru Tsiglesias (nume inventat de Joe W iesenthal de la
Bloomberg), pentru că detaliile inconfortabile pot fi evitate. La guvernare însă, va fi mai
greu. Tsiglesias nu (mai?) vrea să iasă din UE, nici măcar să renunţe la Euro (pe moment,
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TGG - usi interior greu. Tsiglesias nu (mai?) vrea să iasă din UE, nici măcar să renunţe la Euro (pe moment,
că doctrina e totuşi fluidă), deoarece cam 66% din popor e împotriva ruperii legăturilor cu

Tsiglesias si stuporile neo-populismului de stanga 05.03.2015

http://www.revista22.ro/tsiglesias-si-stuporile-neo--populismului-de-stanga-52565.html 2 / 22

http://www.tgg.ro/


Adauga rapid anunturi
gratuite de mica
publicitate

UE şi moneda unică. Ci vrea doar să “restructureze datoriile” – termenul polit icos pentru
ştergerea lor, parţ ială sau totală. Acuma, noroc cu criza francului elveţ ian, că tot românul e
perfect la curent zilele astea cu dilemele schemelor de reducere a datoriilor: dacă
datornicul nu mai plăteşte, cine acoperă totuşi gaura? Este în caz de neplată mai vinovat
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datornicul nu mai plăteşte, cine acoperă totuşi gaura? Este în caz de neplată mai vinovat
ăla care dă un împrumut, sau ăla care îl ia, sau este vina cumva împărţ ită?
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Toate astea fiind şi mai ucigător de greu de descâlcit  când e vorba nu de relaţ ia între o
bancă şi un individ, ci de credite internaţionale complicate, în care debitorul e o ţară
suverană. Realist vorbind, nimeni nu poate împiedica un guvern autonom, aşa cum sunt
chiar şi cele din UE, în ciuda faptului că am făcut o “uniune”, să se enerveze şi să-şi bage
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chiar şi cele din UE, în ciuda faptului că am făcut o “uniune”, să se enerveze şi să-şi bage
picioarele, să nu mai plătească nimic îndărăt la t icăloasele de pieţe financiare, ca Argentina
deunăzi sau alţ ii, etc. Problema e că din acel moment chiar devii mai suveran decât ţ i-ai
dori, în sensul că nimeni în viitorul apropiat nu-ţ i va mai împrumuta vreun ban, cu excepţia
unor rechini financiari, cu dobânzi uriaşe.
 
Or, punctul doi din programul lui Tsiglesias (primul fiind cel de mai sus cu “restructurarea

Edit ie online | Alexandru Lăzescu
Iohannis, Berlinul si axele
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Or, punctul doi din programul lui Tsiglesias (primul fiind cel de mai sus cu “restructurarea
datoriei”) constă în “expansiune keynesiană pentru a re-porni motoarele dezvoltării şi a
st imula consumul intern”, sau, în limbaj curăţat de propagandă, sporirea cheltuielilor
publice. Ceea ce sună frumos, doar că se bate cap în cap cu punctul unu: dacă te-ai
certat cu lumea şi nimeni nu-ţ i mai dă bani cu împrumut, n-ai cu ce să faci “expansiune”.
Ori stai în banii pe care reuşeşt i săi aduci seara acasă de la servici (exact ce a făcut actualul
guvern grec, aducând deficitul primar la zero, adică reuşind după mulţ i ani să facă statul
grec să mănânce exact cât încasează), ori cheltui mai mult pe “invest iţ ii”, dar atunci

Edit ie online | Melania Cincea
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înseamnă că te împrumuţi de undeva, ceea ce e mai greu după ce te-ai pus rău cu ăia
care au bani. Amândouă deodată, nu se poate.
 
Sigur, în momentele astea se apela de regulă la metoda istoric-verificată, care funcţ ioneză
beton, a prost irii populaţ iei şi furtului pe uşa din dos a câte un pic din averea fiecăruia:
devalorizarea monedei prin t ipărire de bani. Doar că vezi bine, de când cu Euro t iparniţa nu

Edit ie scrisa | Cosmin Alexandru
Politică. Politruc. Politicos
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mai e la t ine, ci este la Frankfurt, iar Tsiglesias a zis că nu vrea să renunţe la Euro, deci iată
dilema numărul trei care închide cercul: nu te mai împrumuţi, dar nici nu mai poţi crea
discreţ ionar monedă. Deci, cum “expansionezi”?
 
Dilema nr 4 este cea a cheltuirii banilor, presupunând că i-ai găsi: ce e aia un program
“keynesist” şi este succesul său garantat? Evident, nu. Pentru că ceea ce Keynes a
imaginat ca intervenţie punctuală, posibilă în anumite condiţ ii şi pe termen scurt, dând
economiei un impuls (deci introducând un dezechilibru) pentru ca ea să iasă din stagnare,
după care dezechilibrul urmează să se resoarbă natural în sistem, establishmentul polit ic
modern a ajuns să privească drept metodă universală şi miraculoasă de guvernare, aplicabilă
oricând şi oriunde, indiferent dacă erau întrunite sau nu condiţ iile presupuse de Keynes.
 
E ca şi când un şofer nepriceput, văzând că maşina are un motoraş electric ce poate fi
mereu acţ ionat de la cheie pentru a urni tot ansamblul, îşi imaginează că în definit iv nu mai
e nevoie de motorul cel mare, eventual nici să cheltui bani pe benzină, ci poţ i să mergi
bine mersi doar cu demarorul, care e alimentat din baterie, care baterie la rândul ei se
încarcă din mişcarea maşinii, etc. Miracol, perpetuum mobile: aşa arată economia naţională
propovăduită de unii, care vorbesc despre cheltuirea de bani de la buget pentru invest iţ ii,
salarii, servicii publice şi ce s-o mai găsi, pentru a alimenta “consumul intern”, sugerând că
schema asta poate dura indefinit . Asta este ca înmulţ irea pâinilor de Isus transformată în
polit ică ministerială (“mult iplicatorul”) sau visul beţ ivului să aibă propria cârciumă ca să bea
pe grat is şi astfel să-şi dezvolte şi afacerea. Păi nu e cool? De ce nu ne lasă Troica s-o

Edit ie scrisa | Lidia Moise
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lor fiscală

Nu se poate ignora
perspect iva liberală de
modernizare a ţării, dar
ideea rămâne la nivel

retoric ...

Recomandarea editorilor
Edit ie scrisa | Andrei Cornea
NU finanțării publice a campaniilor
electorale!
De ce ar trebui eu, ca plăt itor de impozite,
să subvenționez implicit  part ide pe care nu
le doresc la putere, ...

Tsiglesias si stuporile neo-populismului de stanga 05.03.2015

http://www.revista22.ro/tsiglesias-si-stuporile-neo--populismului-de-stanga-52565.html 9 / 22

http://www.revista22.ro/autor-lidia-moise-1
http://www.revista22.ro/liberalii-au-jucat-la-impuse-agenda-lor-fiscala-53751.html
http://www.kulturkontakt.or.at/
http://www.revista22.ro/autor-andrei-cornea-1
http://www.revista22.ro/nu-finantarii-publice-a-campaniilor-electorale-53742.html


pe grat is şi astfel să-şi dezvolte şi afacerea. Păi nu e cool? De ce nu ne lasă Troica s-o
facem?
 
Lasă că şi o invest iţ ie, dacă ai găsit banii s-o finanţezi, e cu dus-întors: ea poate să dea sau
nu rezultatele scontate. Hai să numim asta “schema grecească”: împrumutăm de la nemţi
100 euro cu 5%, îi “invest im” în economia naţională în act ivităţ i inteligent selectate astfel
încât ele să producă profit  de 8%, le dăm nemţilor datoria şi dobânda înapoi, şi uite aşa am

Edit ie scrisa | Andreea Pora
Testul lui Iohannis și campania anti-
DNA
Falsă sau nu, ideea că just iț ia s-a eliberat
de abia acum complet de ingerințe polit ice
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încât ele să producă profit  de 8%, le dăm nemţilor datoria şi dobânda înapoi, şi uite aşa am
realizat creştere de 3%. Mişto. Asta e logica pe care funcţ ionează şi firmele, şi naţ iunile
atunci când proiectează bugete cu deficit  în ideea că vor invest i în una-alta, ba în
infrastructură, ba în companii de stat, ba în “resursa umană”, ca să genereze creştere în
viitor mai mare decât datoria acumulată şi deci să iasă pe plus.
 
Doar că viaţa reală e a naibii şi dă multe planuri geniale peste cap, atât la firme private

Edit ie scrisa | Sever Voinescu
"De ce tocmai acum?" sau despre
însușirea reformatoare a dezastrului
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Doar că viaţa reală e a naibii şi dă multe planuri geniale peste cap, atât la firme private
(care atunci dau faliment) cât mai ales la state, conduse de polit icieni cu interese pestriţe,
nu de manageri cu ţ intă exclusivă de profit . Aşa se face că randamentul ăla de 8% nu se
prea realizează, debitele se acumulează, an de an, guvern după guvern, plan genial după
plan genial. Şi vine un moment când te trezeşt i cu datorii de peste 100% din leafa ta pe
un an (PIB-ul, cum ar veni), ba chiar spre 200%, că dobânda te cocoşează şi că nu mai
poţi plăt i. Acela e momentul când – v-aţ i prins deja – apare la rampă un băiat genial care
promite că va schimba totul din temelii, va obţine ştergerea datoriilor şi va pune în pract ică

Edit ie scrisa | Sorin Ioniță
Cântarea Moldovei, un exemplu
pentru România lui Johannis
Faptul că Iohannis a vizitat Moldova
săptămâna trecută e un prilej să aruncăm şi
...
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promite că va schimba totul din temelii, va obţine ştergerea datoriilor şi va pune în pract ică
un nou plan genial de invest iţ ii, va mări “consumul intern” pentru re-pornirea economiei.
 
Pour la bonne bouche aruncă în treacăt şi remarca pre-adolescentină că în definit iv, în
viaţa asta nu-i totul economie, nu poţi măsura toate cele în bani, că există valori dincolo
de ei iar omul este adevărata măsură a lucrurilor, etc… Adică o chest ie care sună foarte
frumos şi aduce voturi din partea mai romantică a publicului, dar care nu e clar cu ce te
ajută să rezolvi problema de guvernare la care te-ai înhămat: ok, ok, ne dăm mai aproape

Edit ie online | Dan Tapalaga
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ajută să rezolvi problema de guvernare la care te-ai înhămat: ok, ok, ne dăm mai aproape
de oameni, dar de unde luăm totuşi banii pentru expansiune?
 
Pe scurt, toate dilemele astea se adună într-o situaţ ie uşor de explicat, dacă renunţi la
limbajul avântat, propagandă şi teoriile conspiraţ iei, conform cărora mereu altcineva este
de vină, nu noi, poporul. Problema lui Tsiglesias este că nimeni nu se pune contra dacă
poporul grec sau spaniol votează mai multa social-democraţ ie, sau chiar socialism. E treaba
lor. Problema începe când el vrea să construiască acest nou model pe bază de deficit  şi să-i
transfere costurile asupra altor societăţ i, folosind mecanismele UE (polit ica monetara,
transferuri, etc). Asta este marea deosebire de “modelul scandinav” la care face des
referire, dar trunchiat: ult imul îşi ţ ine costurile sub control, acasă, nu le exportă. Iar ca să
escamoteze această strategie greu de susţ inut pe faţă, totul vine drapat în retorica
militant-antiimperialistă, după schema că cea mai bună apărare e atacul: de fapt, străinii ne
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fură pe noi, nu noi pe ei!
 
E vechiul strigat visceral, care reuneşte tribul in jurul focului din neolit ic şi până azi: avem o
patrie minunată, un popor harnic, am duce-o perfect, dar ne mănâncă t icăloşii care ne-au
împrumutat cu bani deşi noi nu voiam.
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Mama premierului Victor Ponta,
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26.01.2015 | FLORIAN D. MIREA a scris:
Romania nu este departe de Grecia nici geografic nici ca democrat ie de t ip balcanic.
Coruptia are costuri enorme atat pe plan economic si social, cat si pe plan polit ic. Daca
Grecia se transforma intr-un stat extremist de stanga, atunci cu atat mai mult Statele

Senatorii RESPING introducerea
PLAGIATULUI ca INFRACTIUNE in Codul
Penal. Cum argumenteaza Executivul
decizia
Senatul a respins un proiect de lege care
prevedea ca plagiatul sa devina infranct iune
in ...
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Grecia se transforma intr-un stat extremist de stanga, atunci cu atat mai mult Statele
Unite si Marea Britanie au datoria sa repare nedreptatea de la Ialta, din 1945, si sa ajute
Romania sa progreseze in mod decisiv pe calea democrat iei, pentru a fi o contrapondere
solida la talibanizarea Greciei si la ext inderea probabila a influentei rusest i in aceasta parte
a Uniunii Europene. 

Raspunde acestui comentariu

26.01.2015 | victor a scris:

Cancelarul Angela Merkel: Ucraina
trebuie sa recupereze controlul asupra
granitei cu Federatia Rusa. Europa
este pregatita pentru noi sanctiuni
Cancelarul german Angela Merkel a
declarat, miercuri, ca europenii sunt
pregatit i sa impuna ...
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26.01.2015 | victor a scris:
Da, e frumos art icolul domnului Ionita dar daca greseste? Ca tot i romanii, se arunca si dl
Ionita in predict ii. Hai sa urmarim lucrurile pas cu pas si de-abia la urma sa tragem niste
concluzii. Si la noi se canta prohodul economiei cand a venit Ponta la putere si uite ca
are cea mai buna guvernare dupa atat ia ani de dezastru economic.

Raspunde acestui comentariu

26.01.2015 | Felix a scris:
In Romania sunt o mult ime de discutii despre fondurile europene si nivelul lor de
absorbtie; nu vad aceasta discutie cu privire la Grecia, desi fundurile sunt nerambursabile
si ar permite realizarea unei part i a programului Syriza fara prea mari batai de cap. Domnu
Ionita, st it i cumva cat li s-a cuvenit grecilor in ult imii 3 ani si cat au reusit sa absoarba?
Daca at i publica pe 4n coloane, in paralel situat ia Greciei si Romaniei ar fi tare informativ.
Multumesc anticipat.

Raspunde acestui comentariu

26.01.2015 | Marius Nicolescu a scris:
Exceptional art icol. Magnific. QED. Va multumesc pentru ca existat i, domnule Ionita,
pentru a-i mai destepta din somnul cel fara de moarte pe cei aproximativ 7,4... Ma
descopar si ma inclin in fata unui fin analist economic. Si nu numai. Cu cele mai alese
ganduri, M. Nicolescu

Raspunde acestui comentariu

26.01.2015 | profesoru a scris:
Excelent. D-l Ionita a reusit sa prezinte in mod amuzant o catastrofa polit ica - victoria lui
Tsipras. // "E greu de explicat la modul serios cum poti cheltui, chiar pe programe
publice ce suna onorabil, niste bani pe care nu-i ai, simultan dand cu flit  si creditorilor". -
Tsipras a reusit sa convinga peste 1/3 din greci ca Mos Craciun exista: ca celelalte state
din zona Euro, mai ales detestata Germanie, vor trebui sa plateasca pentru a sust ine
modul si nivelul de viata pe care le-au avut grecii inaintea crizei. Pentru ca asta e
raspunsul subanteles la intrebarea "de unde bani?".
26.01.2015 | Felix a raspuns:
"Tsipras a reusit sa convinga peste 1/3 din greci ca Mos Craciun exista: " Parerea mea
e ca dusmanul cel mai mare al EU nu sunt nici rusii, nici terorist ii islamist i, ci alde
Tsiglesias la pachet cu Mme LePen, Mr. Farange si alt i idiot i inut ili impreuna cu
procentele de populat ie care se lasa prost it i de ei.

Raspunde acestui comentariu
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