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CAPITOLUL 1

Introducere

Momentul 2008
Nimic nu ne umanizeazã mai mult decât aporia – starea de
nedumerire intensã, în care ne regãsim când ni se spulberã
certitudinile, când ne trezim într-un impas, când nu putem
gãsi explicaþie pentru ceea ce vedem cu ochii, atingem cu
mâna ori auzim cu urechile. În acele rare momente, când
raþiunea se zbate cu vitejie sã priceapã ceea ce-i transmit simþurile, aporia ne smereºte ºi ne pregãteºte minþile sã accepte
adevãruri pe care pânã atunci nu le puteam înghiþi. ªi, când
aporia îºi aruncã plasa cât mai departe, pentru a prinde în ea
întreaga omenire, ºtim cã ne aflãm într-un moment de rãscru
ce al istoriei. Septembrie 2008 a fost un asemenea moment.
Lumea tocmai avusese parte de un ºoc, aºa cum nu se
mai vãzuse din 1929. Certitudinile pe care le dobândiserãm,
în urma a decenii întregi de condiþionare, dispãruserã
brusc, împreunã cu vreo 40 de trilioane de dolari din capitalul la nivel global, 14 trilioane de dolari din averile gospodãriilor doar din Statele Unite, 700 000 de locuri de muncã
din SUA pe lunã, nenumãrate locuinþe reintrate în posesia
creditorilor de pretutindeni… Lista e la fel de lungã, pe cât
sunt de imense cifrele pe care le conþine.
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Aporia colectivã a fost intensificatã de reacþia guvernelor, care pânã atunci se agãþaserã cu tenacitate de conservatorismul fiscal, ca de poate ultima ideologie de masã
care a supravieþuit din secolul XX; au început sã verse trilioane de dolari, euro, yeni etc. într-un sistem financiar
care, cu câteva luni în urmã, era uimitor de prosper, acumula profituri fabuloase ºi se lãuda fãrã jenã cã descoperise
un sac fãrã fund la capãtul unui curcubeu globalizat. ªi,
când reacþia respectivã s-a dovedit ineficientã, preºedinþii
ºi prim-miniºtrii noºtri, persoane cu o reputaþie antietatistã, neoliberalã impecabilã, s-au pus pe naþionalizat
bãnci, companii de asigurãri ºi producãtori de automobile, într-un ritm care a lãsat cu mult în urmã pânã ºi excesele de dupã 1917 ale lui Lenin.
Spre deosebire de crizele precedente, cum ar fi prãbuºirea societãþilor comerciale care îºi desfãºurau activitatea pe internet (aºa-numitul dotcom bubble) din 2001,
recesiunea din 1991, Lunea Neagrã1, dezastrul din America Latinã din anii 1980, alunecarea Lumii a Treia într-o
cumplitã capcanã a datoriilor, sau chiar depresiunea devastatoare din Marea Britanie ºi unele pãrþi ale Statelor
Unite, de la începutul anilor 1980, criza din prezent nu s-a
limitat la o zonã geograficã specificã, la o clasã socialã
anume sau la unele sectoare. Toate crizele dinainte de
2008 au fost, într-un anume sens, localizate. Victimele lor
pe termen lung nu au fost niciodatã importante în ochii
puterii de la vremea respectivã, dar, când cei de la putere
au resimþit ºi ei ºocul (ca în cazul Lunii Negre, al fiasco-ului
fondului speculativ (hedge fund) Long-Term Capital Management – LTCM – din 1998 sau al balonului de sãpun al societãþilor comerciale online, care s-a spart dupã doi ani),
autoritãþile au reuºit sã le sarã în ajutor cu promptitudine
ºi eficienþã.
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Dimpotrivã, criza din 2008 a avut efecte devastatoare
atât la nivel global, cât ºi pe tãrâmul neoliberalismului. Mai
mult, efectele ei vor mai rãmâne vizibile multã, multã vreme
de acum înainte. În Marea Britanie, a fost probabil prima
crizã de când ne ºtim, care a lovit regiunile bogate din sud.
În Statele Unite, deºi criza creditelor ipotecare cu risc ridicat, aºa-numitele credite suprime, a început în zonele mai
puþin prospere ale imensului teritoriu american, ea a cuprins, pânã la urmã, ºi clasele privilegiate, cu zonele rezidenþiale bine pãzite ºi suburbiile înstãrite, cu universitãþile
de top din Ivy League, unde se adunã cei bogaþi ºi stau la
rând pentru ocuparea poziþiilor socio-economice de vârf.
În Europa, întregul continent rãsunã de efectele unei crize
care nu mai vrea sã treacã ºi ameninþã iluziile înrãdãcinate
de ºase decenii. S-au inversat fluxurile de migraþie, muncitorii polonezi ºi irlandezi pãrãsind Londra ºi Dublinul pentru Varºovia ºi Melbourne. Nici mãcar China, care a scãpat
de recesiune cu faimoasa ratã de creºtere sãnãtoasã, în timp
ce restul lumii se afla în declin, nu se gãseºte într-o situaþie
prea bunã, din pricina scãderii proporþiei consumului din
veniturile totale ºi rolului mult prea însemnat al proiectelor
de investiþii de stat, care alimenteazã un alarmant balon de
sãpun – douã prevestiri rele, într-o vreme în care e pusã sub
semnul întrebãrii capacitatea pe termen lung a lumii de a
absorbi surplusul comercial chinez.
Pe lângã aporia generalã, puternicii lumii au dat de înþeles cã nu au nici cea mai vagã idee despre noile întorsãturi
ale sorþii. În octombrie 2008, Alan Greenspan, fostul preºedinte al Rezervei Federale americane, privit ca un fel de
Merlin al zilelor noastre, a recunoscut existenþa unei „defecþiuni în modelul pe care-l percepeam ca fiind structura
funcþionalã esenþialã ºi definitorie a lumii“2. Dupã douã
luni, Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei pe vremea
preºedintelui Clinton ºi, la vremea respectivã, principalul
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consilier economic (ºef al Consiliului Economic Naþional)
al preºedintelui proaspãt ales ºi încã neinaugurat Obama,
a spus cã „în aceastã crizã, e mai periculos sã facem prea
puþin decât prea mult…“ Când Marele Vrãjitor mãrturiseºte cã toate vrãjile lui se bazeazã pe un model incorect
al lumii, iar decanul consilierilor economici prezidenþiali
propune sã uitãm de prudenþã, publicul „se prinde“: navigãm pe ape înºelãtoare, necartografiate, având un echipaj
nepriceput ºi un cãpitan îngrozit.
Astfel am intrat într-o stare de aporie tangibilã ºi general
împãrtãºitã. Indolenþei intelectuale i-au luat locul uluirea ºi
anxietatea. Autoritãþile pãreau lipsite de autoritate. Politicile se fãceau, evident, la repezealã. Aproape imediat, publicul nedumerit ºi-a întins antenele în toate direcþiile,
cãutând cu disperare lãmuriri pentru cauzele ºi natura
fenomenului cu care se confrunta. Ca dovadã cã oferta
vine de la sine când existã destulã cerere, editurile s-au pus
pe tipãrit. S-au scos la foc continuu cãrþi, articole, eseuri –
pânã ºi filme –, care au oferit un val de explicaþii pentru
cauzele dezastrului. Dar, în vreme ce nu ducem lipsã de
teorii într-o lume aflatã în stare de ºoc, o supraabundenþã
de explicaþii nu garanteazã rezolvarea aporiei.

ªase explicaþii pentru ceea ce s-a întâmplat
1. „În principal, eºecul imaginaþiei colective a multor
persoane strãlucite… în a înþelege
riscurile care ameninþau întregul sistem.“
Cam acesta era mesajul unei scrisori trimise reginei de cãtre
Academia Britanicã pe 22 iulie 2009, ca rãspuns la o întrebare pe care suverana o pusese unei adunãri de profesori
stânjeniþi de la London School of Economics: „De ce nu
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v-aþi dat seama din timp?“ În acea scrisoare, treizeci ºi cinci
dintre economiºtii de vârf ai Marii Britanii au rãspuns cam
aºa: „Scuze, am confundat Marele Balon de Sãpun cu Minunata Lume Nouã.“ În esenþã, ei s-au justificat declarând cã,
deºi luau mereu pulsul evenimentelor ºi stãteau cu ochii pe
date, fãcuserã douã erori de diagnostic legate una de alta:
eroarea extrapolãrii ºi – mult mai gravã – eroarea de a fi
cãzut pradã propriei retorici.
Era vizibil pentru toatã lumea cã cifrele o luaserã razna.
În Statele Unite, datoriile sectorului financiar urcaserã de
la 22% din PIB în 1981, ceea ce era deja un procent considerabil, la 117% în vara lui 2008. Între timp, datoriile
gospodãriilor au crescut, ca proporþie din venitul naþional,
de la 66% în 1997 la 100% dupã zece ani. La un loc, datoriile cumulate în 2008 în SUA depãºeau 350% din PIB, iar
în 1980 reprezentaserã deja 160%. În ceea ce priveºte
Marea Britanie, sectorul financiar londonez, City of London, coºul în care societatea britanicã îºi pusese deja cele
mai multe ouã dupã dezindustrializarea grãbitã de la începutul anilor 1980, afiºau o datorie colectivã de aproape
de douã ori ºi jumãtate mai mare decât PIB-ul Marii Britanii – iar familiile britanice datorau o sumã mai mare
decât PIB-ul unui an.
Prin urmare, dacã acumularea datoriilor necugetate
sporise riscul pânã dincolo de orice limitã, cum de nimeni
nu ºi-a dat seama de ce avea sã urmeze? La urma urmei,
regina pusese o întrebare pertinentã. Academia Britanicã a
mãrturisit, fãrã tragere de inimã, cã se comiseserã pãcatele
retoricii înfumurate ºi extrapolãrii liniare. Combinate, aceste pãcate au dus la convingerea infatuatã cã se produsese o
schimbare de paradigmã, care-i permitea lumii finanþelor sã
creeze o datorie nelimitatã, benignã ºi lipsitã de riscuri.
Primul pãcat, cel care a luat forma unei retorici matematizate, liniºtise ºi autoritãþile, ºi experþii, cu credinþa falsã cã
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