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INTRODUCERE
„Erau cele mai bune vremuri, erau cele mai rele vremuri, era
epoca înþelepciunii, era epoca nesãbuinþei, era epoca încrederii, era epoca neîncrederii…”
Charles Dickens, Poveste despre douã oraºe

ltimele douã decenii din istoria modernã au fost, într-adevãr,
cele mai bune vremuri ºi cele mai rele vremuri. Aceastã perioadã a însemnat povestea a douã epoci – prima, caracterizatã prin
creºtere ºi stabilitate, urmatã de cea de-a doua epocã, marcatã de
cea mai severã crizã bancarã pe care a cunoscut-o societatea industrializatã. În mai puþin de un an, între lunile august 2007 ºi octombrie 2008, perioada care fusese privitã ca o epocã a înþelepciunii
era acum privitã ca o epocã a nesãbuinþei, iar încrederea s-a transformat în neîncredere. Cele mai mari bãnci din cele mai mari centre financiare din þãrile avansate au eºuat, nereuºita lor ducând la
pierderea încrederii la nivel global, provocând cea mai accentuatã
recesiune din 1930 încoace.
Cum s-a ajuns aici? Sã fi fost vorba de eºecul unor indivizi, al
unor instituþii, al unor idei? Evenimentele din anii 2007–2008 au
inspirat o multitudine de articole, cãrþi, piese de teatru ºi filme
despre criza economicã. Dacã ritmul de creºtere economicã ar fi
fost la fel de intens dupã crizã pe cât de mare a fost numãrul de
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cãrþi scrise despre aceasta, atunci de mult ne-am fi întors la un grad
maxim de ocupare totalã a forþei de muncã. Majoritatea acestor relatãri despre crizã – din mass-media ºi din dezbaterile publice de la
acea vreme – îºi canalizeazã atenþia asupra simptomelor crizei, nu
asupra cauzelor care au dus la instalarea acesteia. La urma urmelor,
oricât de marcaþi ar fi cei care au participat sau au fost martori la
aceastã crizã, evenimentele asociate acesteia nu reprezintã decât ultimele stadii dintr-un lung ºir de crize financiare care au avut loc
în rãstimpul de când sistemul monetar-bancar actual a devenit piatra de temelie a capitalismului modern, dupã Revoluþia Industrialã
din secolul al XIX-lea. Creºterea îndatorãrii, falimentul bãncilor, recesiunea care a urmat, toate acestea au fost simptome ale unor probleme mult mai grave cu care se confrunta sistemul nostru economico-financiar. Dacã nu analizãm cauzele crizei, nu vom înþelege
niciodatã ce s-a întâmplat ºi nu vom fi capabili sã prevenim o nouã
crizã ºi sã ajutãm economia sã-ºi revinã pe deplin. Aceastã carte îºi
propune sã gãseascã un rãspuns la marile dileme provocate de
caracterul deprimant de regulat al crizelor din sistemul nostru
monetar-bancar. De ce se produc aceste crize? De ce sunt atât de
costisitoare, dacã ne referim la reducerea locurilor de muncã ºi a
producþiei? Ce putem face pentru a preveni astfel de crize? De asemenea, aceastã carte îºi propune sã analizeze o serie de idei noi care
ar putea duce la creionarea unor rãspunsuri.
În primãvara anului 2011, am fost la Beijing pentru a mã întâlni
cu un membru de vazã din conducerea Bãncii Centrale a Chinei.
Pe parcursul cinei de la Complexul hotelier de stat Diaoyutai, unde
jucasem tenis mai devreme, am discutat despre învãþãmintele istorice la care puteam apela pentru a soluþiona provocãrile cu care
ne confruntãm, dintre acestea cea mai importantã fiind necesitatea
de a revigora economia mondialã dupã prãbuºirea sistemului bancar occidental din 2008. Gândindu-mã la rãspunsul pe care se pare
cã l-a dat premierul Zhou Enlai la întrebarea privind semnificaþia
pe care ar trebui sã o atribuim Revoluþiei Franceze (e „prea devreme
pentru a ne putea pronunþa”), l-am întrebat pe colegul meu chinez
cât de importantã i se pare acum Revoluþia Industrialã care a avut
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loc în Marea Britanie în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea.
S-a gândit îndelung. Apoi a rãspuns: „Noi, chinezii, am învãþat multe
de la Occident despre modul în care competiþia ºi economia de
piaþã sprijinã procesul de industrializare ºi creeazã standarde de
viaþã mai ridicate. Dorim sã stimulãm acest lucru.” „ªi totuºi – a continuat el ironic – nu cred cã aþi înþeles pe deplin natura banilor ºi
a activitãþilor bancare.”1 Remarca domniei sale m-a inspirat sã scriu
aceastã carte.
De la terminarea crizei, mulþi au fost tentaþi sã încerce sã afle
cine este de vinã pentru efectele ei dezastruoase. Dar e neproductiv
sã dãm vina pe indivizi – aceasta ne poate face sã credem cã în eventualitatea în care puþini, sau mai mulþi, dintre aceºti oameni ar fi
pedepsiþi, atunci o astfel de crizã nu s-ar mai produce vreodatã. Ce
bine ar fi sã fie atât de simplu! O generaþie întreagã de profesioniºti
inteligenþi ºi pricepuþi au fost ademeniþi de sistemul bancar ºi îndeosebi de activitãþile de tranzacþionare, datoritã perspectivei unor
imense recompense financiare ºi provocãrilor intelectuale asociate
cu acel tip de activitãþi care dãdeau naºtere la astfel de beneficii.
S-au înºelat amarnic. Criza a fost rezultatul disfuncþionalitãþii unui
sistem ºi a lipsei de viabilitate a ideilor pe care s-a construit acesta,
nu dovada eºecului unor indivizi, bancheri sau factori de decizie
politicã, în ciuda faptului cã unii dintre aceºtia au fost desigur incompetenþi ºi lacomi. A existat o neînþelegere generalã a modului
de funcþionare a economiei mondiale. Date fiind dimensiunea sectorului bancar ºi influenþa politicã exercitatã de acesta, este oare
prea târziu sã încercãm sã redresãm situaþia? Nu – nu este niciodatã prea târziu sã pui întrebãrile potrivite, ceea ce ºi încerc sã fac
în cartea de faþã.
Dacã nu-i învinuim pe actori, atunci de ce nu l-am învinui pe
dramaturg? Economiºtii au fost consideraþi de mulþi drept rãufãcãtori. Privite ca discipline abstracte, cu un caracter excesiv de matematic, ºtiinþele economice nu au reuºit totuºi sã prezicã aceastã
crizã. Acest mod de a privi lucrurile seamãnã într-un fel cu încercarea de a da vina pe ºtiinþã pentru producerea ocazionalã a unei calamitãþi naturale. ªi totuºi, suntem gata sã-i învinovãþim pe oamenii
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de ºtiinþã dacã unele teorii incorecte cresc probabilitatea apariþiei
calamitãþilor sau creeazã percepþia cã nu ar avea loc niciodatã, iar
unul dintre argumentele prezentate în carte este cã ºtiinþele economice au încurajat moduri de gândire care au sporit probabilitatea apariþei crizelor. Economiºtii s-au expus singuri la acest tip de
învinuiri, pretinzând cã pot face previziuni. Nimeni nu poate prezice cu uºurinþã viitorul incognoscibil, iar economiºtii nu fac excepþie de la regulã. În ciuda criticilor, ºtiinþele economice moderne
oferã un mod diferit ºi util de gândire despre lume. Dar nicio disciplinã nu poate rãmâne pe loc, ºtiinþele economice trebuie sã se
schimbe ºi ele, poate într-un mod radical, ca urmare a acestei crize
traumatizante. O teorie economicã potrivitã realitãþilor de azi trebuie sã ne determine sã ne punem mintea la contribuþie, valorificând descoperirile predecesorilor noºtri fãrã a ne lãsa dominaþi
de ele.
Economiile care sunt capabile sã trimitã oameni pe lunã ºi sã
producã bunuri ºi servicii cu un grad deosebit de complexitate ºi
creativitate par sã se împotmoleascã în aspecte prozaice, precum
manipularea banilor ºi derularea serviciilor bancare. Frecvenþa ºi,
îndeosebi, severitatea crizelor mai degrabã au crescut decât au scãzut de-a lungul timpului. Sub presiunea crizei din octombrie 2008,
statele naþionale au preluat responsabilitatea pentru obligaþiile ºi
datoriile sistemului bancar mondial. În ceea ce priveºte bilanþul, sistemul bancar fusese practic naþionalizat, fãrã însã a exista un control colectiv asupra operaþiunilor sale. Aceastã intervenþie salvatoare
a statului nu poate fi cu uºurinþã ignoratã. Aflat la ananghie, chiar
sectorul care îmbrãþiºa valorile disciplinei de piaþã a fost lãsat sã-ºi
continue activitatea doar cu sprijinul contribuabililor. Solvabilitatea
statului a fost periclitatã ºi, în unele cazuri, precum cel al Islandei
sau al Irlandei, s-a ajuns la pierderea acesteia. Poate cã Dumnezeu
a creat lumea, dar noi, muritorii, am creat banii de hârtie ºi bãncile riscante. Acestea sunt instituþii create de om, importante surse
de inovare, prosperitate ºi progres material, dar ºi de lãcomie, corupþie ºi crize economice. În bine sau în rãu, aceste instituþii afecteazã în mod semnificativ bunãstarea umanã.
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O bunã parte din istoria modernã, banii ºi sistemul bancar au
fost consideraþi, în mod întemeiat, drept elemente magice, care
ne-au eliberat de un sistem feudal stagnant ºi au permis apariþia
unei economii de piaþã dinamice, capabile de acele investiþii pe termen lung necesare pentru susþinerea unei economii în creºtere.
Ideea cã banii de hârtie ar putea înlocui aurul ºi metalele preþioase
cu valoare intrinsecã ºi cã bãncile ar putea transforma depozite sigure pe termen scurt în investiþii riscante pe termen lung ºi-a dovedit utilitatea pe timpul Revoluþiei Industriale din secolul al XVIII-lea,
fiind în acelaºi timp o idee revoluþionarã ºi extrem de seducãtoare.
Era vorba, în realitate, de o alchimie financiarã – crearea unor puteri financiare extraordinare, care sfideazã realitatea ºi bunul-simþ.
Dorinþa de a obþine acest elixir monetar a dus la apariþia unui ºir
de dezastre economice – de la hiperinflaþie la colapsul sistemului
bancar. De ce oare banii ºi sistemul bancar, alchimiºtii economiei
de piaþã, s-au transformat în Cãlcâiul lui Ahile?
Scopul cãrþii de faþã este sã rãspundã la aceastã întrebare. Ne propunem sã explicãm de ce disfuncþionalitãþile sistemului economic
modern, de tip capitalist, îºi au rãdãcina în sistemul monetar-bancar existent, sã analizãm consecinþele acestor disfuncþionalitãþi pentru întreaga economie ºi sã propunem o modalitate de a pune capãt
acestei alchimii. Ideile noastre despre bani ºi sistemul bancar sunt
condiþionate de epoca în care trãim, tot atât de mult ca ºi felul în
care facem politicã sau ne imaginãm trecutul. Experienþa secolului al XX-lea, cu crizele economice, hiperinflaþiile ºi rãzboaiele sale,
a schimbat nu doar lumea, ci ºi modul în care o privesc economiºtii.
Înainte de Marea Crizã Economicã de la începutul anilor 1930, bãncile centrale ºi guvernele considerau cã au rolul de a stabiliza sistemul financiar ºi de a echilibra bugetul. Dupã Marea Crizã, atenþia
acestora s-a îndreptat spre politicile de menþinere a unui grad maxim de ocupare a forþei de muncã. Dar s-a dovedit a fi o adevãratã
naivitate încrederea postbelicã în faptul cã ideile keynesiene – privitoare la folosirea cheltuielilor publice pentru a stimula creºterea
cererii economice cumulate – ar putea sã ne împiedice sã repetãm erorile trecutului. În perioada anilor 1960, recursul la politici

