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 Nu-mi place să fac pe moralistul, cu sau fără blană de 
oaie deasupră-mi, cu-atît mai mult cu cît o asemenea 
întreprindere nu ar însemna, nici mai mult nici mai puţin, 
decît o predică în deşert.  Am mai spus-o, nu agreez 
redundanţa.  Într-o lume fără busolă etică, în care 
infractorii ţin prelegeri de morală iar impostorii, fie ei şi 
intelectuali, trec drept modele ale comportamentului just – 
chiar nu ţin să redescopăr nici o Americă. Lucrurile sînt 
aşa precum sînt, iar speranţele de ameliorare nu depăşesc 
un singur procent. Nu e vorba de pesimism aici, ci doar de 
practicarea unui scepticism măsurat. Nu sînt fanul 
îmbătării cu apă rece. 

 Dar chiar aşa stînd lucrurile, constat cu stupoare că 
păstrez, malgré moi-même, resurse de inocenţă. Uneori 
chiar mă mai pot mira...  De pildă, că unul dintre grelele şi 
fundamentalele păcate denunţate de creştinism (şi nu 
numai), adică lăcomia, este nu doar scos de la naftalina 
cufărului etic, ci şi cultivat de parcă ar fi una dintre 
virtuţile cardinale.  Lăcomia, asupra căreia avertiza şi 
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Martin Luther, considerat unul dintre părinţii doctrinari ai 
capitalismului prin îndemnul de a munci din greu, de a 
agonisi cumpătat şi de a reinvesti cu cap, privind spre 
Domnul şi viitorul comunităţii ca spre unicele repere 
demne, este astăzi celebrată înfricoşător de mult.  

 La rigoare, dacă stăm să ne amintim lecţia Marii 
Crize din perioada interbelică a veacului trecut, vom 
conchide fără efort că la baza acelei prăbuşiri economice 
şi financiare a omenirii a stat lăcomia. Doar că în acea 
epocă au existat minţi luminate şi umanitariste care, la 
putere fiind, au folosit pîrghiile acesteia pentru a afla şi 
practica soluţii care să îngrădească lăcomia, abuzul şi 
crima economică. Preşedintele american Franklin Delano 
Roosevelt a avut inteligenţa şi flerul să se sprijine pe 
geniul lui John Maynard Keynes, iar economistul britanic 
a oferit strategia de ieşire din cataclism. Statul a intervenit 
masiv şi sistematic în economie, creînd locuri de muncă şi 
sprijinind producţia de bunuri de consum şi servicii. 
Activitatea bancară a fost reglementată; în 1942, 
administraţia de la Washington a izbutit să impună o lege 
care interzicea categoric bancherilor să speculeze cu 
depozitele investitorilor şi ale populaţiei. Consecinţa 
acestor măsuri? Vreme de patru (4!) decenii economia 
ianchee a prosperat, avînd niveluri excepţionale de 
creştere, iar acest fapt a antrenat şi o sporire a multor 
economii naţionale, mai ales din emisfera nordică. Planul 
Marshall nu a fost altceva decît keynesianism aplicat, iar 
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graţie acestuia Germania, o ţară tăiată în două şi practic 
distrusă după război, a reuşit să renască. La acest succes 
au contribuit, fireşte, hărnicia, determinarea şi 
creativitatea germană, dar liniamentele Planulului 
Marshall au fost cele care au canalizat energiile nemţeşti.  

 Era o epocă în care se muncea mai mult şi se specula 
mai puţin. Era o epocă în care salariile şi pensiile erau 
sigure. Era o epocă în care previzibilitatea pieţelor nu 
însemna o aruncare de zaruri. Optimismul social era foarte 
ridicat, iar sindicatele ştiau să-şi facă ascultat glasul.  

 Numai că diavolul, dacă preferaţi această metaforă 
nevinovată, lucra la planul său de a răsturna prosperitatea 
lumii. Prelungire a Şcolii Austriece de Economie, Şcoala 
de la Chicago, cu mentorul ei, Milton Friedman, a format 
generaţii de gînditori pentru care dereglementarea 
financiară şi micşorarea prezenţei statutului în economie 
au fost principii călăuzitoare. Prin anii 1960-1970 mai 
nimeni nu-i lua în serios pe friedmanieni. Se trăia bine şi 
nu erau motive de suspiciune. Exotismul de gîndire era 
tolerat, căci libertatea acesteia nu era pusă la îndoială de 
nimeni sănătos la cap în lumea democratică.  

 America Latină se pregătea însă, cu sprijin logistic, 
financiar şi militar american, să devină scena unui 
experiment economic şi social uriaş, un fel de 
propedeutică la ceea ce trăim noi astăzi pe plan mondial. 
Chile avea să fie prima verigă. Discipolii chilieni şi 
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americani ai lui Milton Friedman l-au consiliat pe asasinul 
militar Pinochet, iar prospera economie sud-americană, nu 
socialistă ci keynesiană în esenţa ei, avea să se 
prăbuşească în doar un an de la reuşita loviturii de stat 
(pentru unii, evenimentul s-a intitulat „lupta împotriva 
comunismului“). A urmat Argentina, iar apoi a venit 
rîndul altor state latino-americane. Dereglementarea, 
corupţia şi teroarea au sărăcit continentul sudic, iar 
dictaturile militare s-au succedat.  

 Anii 1980, după cum bine arată Naomi Klein, Nouriel 
Roubini şi Paul Krugman, au oferit altă scenă 
experimentelor neoliberale.  În Marea Britanie şi în 
Statele Unite, prin administraţiile Thatcher şi Reagan, 
crizele s-au succedat, investiţiile militare au crescut, 
sindicatele au fost reduse la tăcere, sectoare întregi ale 
economiei au fost distruse, dar „lupta împotriva 
comunismului a triumfat“.  Mă rog, chiar a triumfat, doar 
că „meritul“ pentru aceasta revine chiar comunismului, 
prea greoi şi defazat economic pentru a rezista în 
competiţia cu sisteme libere, de piaţă. Economiştii apuseni 
au uitat de Keynes, Wall Street-ul a devenit din ce în ce 
mai puternic, iar sub familia Bush, fără a-l uita pe Clinton 
(halal democrat!), invaziile militare, externalizarea 
serviciilor către industria privată de armament, 
dereglementarea pieţelor financiare şi jocul speculativ pe 
bursă au devenit principiile directoare. Că totul nu era 
decît un delir sistematizat indus de puternicii lumii a 
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devenit vădit cînd falsele bule de prosperitate s-au spart pe 
rînd, indiferent că vorbim despre cele ale companiilor de 
pe Net sau despre cele imobiliar-financiare.  Cînd dai 
credit şomerului doar pe baza permisului auto, iar 
pachetele de produse financiare derivate şi creditele 
subprime sînt cotate AAA de cele trei mari agenţii de 
rating ianchee, atunci nimic nu mai e de făcut, decît poate 
simpla contemplare a dezastrului întîmplat în septembrie 
2008. 

 Credeţi că a fost suficient? Disperaţi, bancherii au 
cerut sprijin de la stat.  Ce contează că au speculat, ştiind 
prea bine că Titanicul se scufundă?  Ce contează că la o 
lună de la căderea băncii Lehman Brothers dividendele şi 
primele financiarilor de pe Wall Street se ridicau la 
aproape 20 de miliarde de dolari?  Important era ca 
sărmanul contribuabil să salveze ceea ce riscase şi 
pierduse prin speculaţie şi hoţie finanţistul.  O injecţie 
rapidă de 700 de miliarde de dolari a venit dinspre Federal 
Reserve, cu binecuvîntarea Congresului.  Fireşte, a fost o 
frecţie la piciorul de lemn.  Şefii Fed şi ai Ministerului de 
Finanţe erau foşti CEO de pe Wall Street.  Chiar ei 
creaseră premisele dezastrului, iar acum scoteau castanele 
din foc cu mîna plătitorului de taxe şi impozite.  Bogaţii 
aveau să devină şi mai bogaţi, săracii şi mai săraci, iar 
clasa de mijloc avea să se deşire progresiv. 

 Criza a migrat foarte repede spre Europa şi pieţele 
asiatice.  Răspunsul neoliberalilor de pretutindeni a fost 
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deliranta austeritate.  Nu bancherii erau pedepsiţi pentru 
asasinarea speculativă a economiilor, ci tot contribuabilii. 
Austeritatea pe ei i-a apăsat, nu pe finanţişti şi politicieni. 
Interesant este că populaţia a avut şi are o reacţie 
masochistă.  Votul i-a ţinut la putere pe neoliberali, iar 
nivelul de trai s-a prăbuşit peste tot.  Natural, de vină erau 
„etatiştii“ şi „întreţinuţii social“. 

 Românul are o vorbă: „Şi cu banii luaţi, şi bătut la 
fund“.  Aceasta este formula potrivită pentru a descrie 
consecinţa economică a uitării lui Keynes. Una deliberată, 
fireşte, una enorm de interesată.  Şi, ca de obicei, peştele 
de la cap se împute.  Dar cine să înţeleagă asta?  Sau cine 
să-i combată pe cei care, înţelegînd, procedau exact pe 
dos?  Dacă nici atunci cînd buzunarul este găurit omul nu 
pricepe, e clar că-şi merită soarta, iar bogăţia celor 1% e 
legitim să crească în detrimentul celor 99%... 
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