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Rezumat. Economia aplicată percepe conceptul de monedă  
aproape exclusiv prin teoria cantitativă, aceea care oricum rămâne una 
dintre „marile” teorii din economie. Pe de altă parte, însă, istoria 
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teorii aşa-zis „ne-cantitative” sau „calitative” drept încă mai relevante, 
în sensul în care acestea reuşesc să o „acopere”: să îi explice esenţa 
faptelor în întregime. Acestea sunt moneda fiduciară versus cea 
reprezentativă. Abia aici, însă, revine partea interesantă: explicaţia 
completă a istoriei monedei revine de la cele două poziţii mai degrabă 
luate „împreună” – ceea ce rămâne totuşi imposibil în termenii de  
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Cred deja că ultima intervenţie în materie (Andrei, 2011) scapă o miză 
realmente esenţială: vizavi de teoria cantitativă a banilor, care oricum rămâne 
una dintre „marile” teorii din economie, rămân alte teorii ale monedei, aşa-zis 
„calitative” (noncantitative), mai puţin vocale, dar deopotrivă semnificative. Şi 
când spun acest ultim adjectiv mă gândesc direct la substanţa monedei, 
identificată drept: (1) o valoare fictivă, conferită de autoritatea monetară, în 
definiţia monedei fiduciare, versus (2) o valoare reală (naturală), certificată 
(prin schimburi) pe piaţă, în definiţia monedei reprezentative. Vom arăta în 
cele ce urmează că nu numai semnificaţia polemicii între cele două poziţii 
creşte oarecum peste aceea a teoriei cantitative, dar o face chiar în sensul în care 
aceasta din urmă se vede oarecum „forţată” să nu rămână nici ea afară din 
context(1). În context, deci, e nevoie de o analiză aparte şi serioasă asupra 
chestiunii.  

1. În ce priveşte moneda fiduciară 

Moneda este o convenţie socială(2) şi aparţine obligatoriu autorităţii 
monetare, introdusă aici în dezbatere, în primul rând – fie că este vorba de stat, 
guvern sau de un senior medieval pentru propriul „fief” (Reynolds, 1994). De 
altfel, şi concepţia monedei reprezentative înţelege acelaşi lucru. 

1.1. O uriaşă „pată albă” pe partea istorică a analizei 

Adevărata problemă a monedei fiduciare revine acolo unde ea vede 
autoritatea monetară – şi să ne gândim aici la statul premodern, antic sau 
medieval, fără experienţa economiei de piaţă dezvoltate – capabilă nu numai să 
emită semnul monetar, dar să îi şi conceapă acestuia sistemul de preţuri aferent. 
Altfel spus, preţurile să fie stabilite ab initio pe piaţa autohtonă de o autoritate 
presupusă  capabilă în acest sens. Sens în care, de altfel, aceeaşi autoritate se 
simte nu mai puţin obligată să procedeze atâta vreme cât este interesată de 
nivelul bunăstării transferate măcar celor în serviciul propriu – de aici, aceşti 
slujitori ai statului constată ei înşişi acest lucru, gospodăriile economisesc sub 
semnul monetar pe care îl primesc şi aşa mai departe, aproape ca şi astăzi. Or, 
chiar şi statele de mult mai târziu, cu experienţa lor fundamentată şi pe o lungă 
activitate a predecesorilor, se simt în imposibilitatea unui astfel de demers, cel 
puţin într-o economie liberă(3). Cu atât mai mult statele premoderne, de care şi 
intervenţionismul rămânea încă departe, dar până şi configuraţia pieţei 
autohtone, respectiv a macrosistemului corespunzător rămânea încă o 
necunoscută(4).       



Liviu C. Andrei 
 

44 

Vreau să spun că fundamentarea sau abordarea de tip monedă fiduciară se 
face astfel responsabilă de o uriaşă „pată albă” în termeni istorici, dacă ne 
gândim cel puţin la cele întâmplate de-a lungul secolelor şi chiar mileniilor 
dintre trocul primitiv şi etalonul aur modern, care dura până la finele marii 
crize din anii treizeci. Cu alte cuvinte, în implementarea propriei monede, 
statele antice, apoi autorităţile evului mediu nu numai că şi-ar fi implementat 
monedele în condiţiile unei serioase lipse de experienţă, dar ar fi şi ignorat 
concomitent tranzacţiile în curs şi semnalele reale ale  pieţei vremii care le 
aparţinea, piaţă care încă atunci îşi comensura o vârstă şi o maturitate pe partea 
trocului.  

1.2. Nu lipsesc însă nici calităţile teoriei 

Chiar dacă rămânem la latura istorică a teoriei, moneda fiduciară rămâne 
în termeni destul de buni cu gândirea economică a secolului al XIX-lea asupra 
trocului şi monedei, dacă ar fi să ne legăm aici măcar de persoana destul de 
respectabilă a lui Sir William Stanley Jevons(5) (Jevons, 1875/1893), cel a cărui 
vedere a făcut o impresionant de lungă carieră până azi, de la care însă 
rămânem cu imaginea trocului redusă la faza primitivă a acestuia şi la 
handicapul său în faţa monedei, ce venea astfel să îl înlocuiască pentru 
totdeauna. Autorul pune în evidenţă că trocul (primitiv, n.ns.) se loveşte de 
lipsa a ceea ce s-ar numi „dubla coincidenţă a opţiunilor” (6) vânzătorului şi 
cumpărătorului, drept cea mai importantă. Se adaugă aici imposibilitatea 
întâlnirii în tranzacţii a bunurilor sezoniere, lipsa divizibilităţii fizice a unora 
dintre bunuri etc.    

Mai târziu, pentru monedele şi sistemele monetare premoderne, moneda 
fiduciară răspunde ceva mai bine decât cea reprezentativă la un anume aspect 
care revine ca o pată albă şi a acesteia din urmă. E drept că moneda 
reprezentativă, la rândul ei, consideră ceva mai realist şi mai puţin superficial 
precedentul trocului, care s-ar putea astfel împărţi în cel primitiv şi cel avansat, 
indicând către mediile de schimb şi mărfurile etalon de schimb(7). Acestea din 
urmă sunt, fără doar şi poate, atât rezultatul experienţei, astfel tradiţiei şi rutinei 
schimburilor, cât şi cel mai apropriat precedent al monedelor de mai târziu, care 
astfel devin moneda reprezentativă(8). Dacă însă până aici lucrurile par clare – şi 
dau dreptate de astă dată monedei reprezentative, împotriva celei fiduciare –, 
mai puţin clar revine pe partea monedei reprezentative maniera în care, odată cu 
moneda emisă, ca simplă înscriere a semnului autorităţii pe o cantitate aleasă de 
metal, aceasta avea să „concureze” pe aceeaşi piaţă cu cantităţi din acelaşi metal 
neinscripţionate, dar revenind la unul şi acelaşi preţ(9). Să observăm totuşi că 
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această „pată albă” istorică a monedei reprezentative rămâne totuşi redusă faţă 
de marea pată albă, descrisă mai sus şi pusă pe seama monedei fiduciare.  

Moneda fiduciară este cea care explică mai bine seriozitatea cu care 
oricare autoritate monetară din toate timpurile îşi îngrijeşte semnul monetar 
care îi aparţine, fie că vorbim aici de pedepsele aspre atribuite falsificatorilor, 
fie că un uitat împărat roman, Caracalla (Zarlenga, 2000), punea împotriva legii 
întreaga populaţie din Tracia pentru refuzul acesteia de a accepta moneda care îi 
purta portretul. Iar când aceste fapte apar mai puţin importante, ca şi în replică 
la confuzia de mai sus atribuită monedei reprezentative, moneda fiduciară se 
reîntăreşte conceptual pe partea a ceea ce se numeşte senioriaj. Definit ca 
„dreptul seniorului” (Weisbrot, 2005, Horne, 1915)(10), acest concept explică 
cum şi de ce (şi) monedele plate pierdeau din cantitatea de metal preţios 
declarată de autorităţi şi nu din partea răufăcătorilor, ci chiar de la monetăria 
oficială. Tot de senioriaj este vorba mai departe, odată cu moneda hârtie, 
înlocuind-o pe cea metalică, în final conceptul devenind realmente capabil de 
evaluare cantitativ-valorică – cu alte cuvinte, senioriajul capătă şi se ridică la o 
anume valoare.   

Dar şi acest aspect nu întârzie să îşi arate reversul: un senioriaj exagerat 
va aduce o tot mai mare parte şi chiar întreaga masă monetară înapoi la emitent. 
El reduce şi subţiază fluxul de valoare şi de bunăstare către cel ce încasează 
moneda şi în final transferul de bunăstare dintre stat şi cetăţeni, presupus a lua 
naştere odată cu emiterea monedei. Un senioriaj ridicat reduce şi şansele 
monedei de a ajuta la extinderea ariei fluxurilor şi pieţei şi, în final, indică 
incapacitatea monedei de a reface design-ul pieţei între timpurile premoderne şi 
economia-piaţa de scară naţională. În ciuda acestor lipsuri, conceptul de 
senioriaj rămâne unul comun monedelor din totdeauna, respectiv tot între antic, 
medieval şi modern şi dintre moneda metalică, moneda hârtie şi moneda liber 
utilizabilă internaţional de felul lirei sterline (până în 1931) şi dolarului.    

În ce priveşte era modernă a etalonului aur internaţional – un alt concept 
reclamat în aria monedei reprezentative – moneda fiduciară reduce faptele 
istorice la întâlnirea dintre monedă şi bănci (Davies, 1994), o adevărată cotitură 
către modernitatea dimensiunii monetare şi financiare şi, respectiv, la 
multiplicatorul monetar. Moneda fiduciară îşi atrage de partea ei pe toţi 
„adversarii” etalonului aur de ieri şi de astăzi, de la David Ricardo (Rist, 1938) (11) 
la John Maynard Keynes după mai bine de o sută de ani, iar de aici la ultimul 
mare neoclasic care a fost Milton Friedmann(12). În plus, moneda fiduciară 
respinge, cu atât mai mult astăzi, teoria lui Robert Triffin (1968) asupra 
sistemului monetar internaţional (SMI), în ciuda poziţiei cvasideclarate a 
autorului în favoarea aceleiaşi monede fiduciare.   
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De altfel, odată cu răsturnarea etalonului aur – ceea ce însemna anularea 
bazei metalice a tuturor banilor, dar mai ales supravieţuirea monedei în noi 
condiţii – moneda fiduciară se simţea în sfârşit la ea acasă – era ca şi cum 
avusese loc o adevărată „luptă” între teorii, iar rezultatul arăta către 
„câştigătoarea” ei. De cealaltă parte, moneda reprezentativă, în poziţia 
„învinsului”, aluneca spre o „iluzie” teoretică şi chiar ca o iluzie monetară a 
vremurilor dinainte. 

Nu în ultimul rând, „examenul final” trecut de moneda fiduciară consta şi 
în alte „succese” contemporane. Pe partea faptelor, în primul rând, recâştigarea 
ordinii monetare internaţionale în absenţa conceptului trifinian de sistem 
monetar internaţional (SMI) (13), respectiv temperarea flotării în prima jumătate 
a anilor optzeci. În al doilea rând, teoria zonei monetare optime (ZMO), de la 
Robert Mundell (1961) la Ronald McKinnon (1993), polemizează cu succes cu 
aceeaşi teorie a SMI. În al treilea rând, sistemul bancar modern de după ultimul 
război mondial – pe structura de joc bancă centrală-bănci comerciale şi 
purtător de politică monetară (Patat, 1991) – redefineşte în întregime aria 
monetară autohtonă în termenii monedei fiduciare, faţă de vremurile etalonului 
aur de altădată. Astfel, cel puţin în al patrulea rând şi teoria cantitativă este şi 
ea complet atrasă de această parte. În al cincilea rând, nu mai puţin moneda 
europeană comună, euro, la care ar putea fi asimilate alte potenţiale iniţiative 
similare în lumea de mâine, revine tot aici. Enumerarea ar putea chiar 
continua(14).   

1.3. Ceea ce totuşi moneda fiduciară pierde din vedere  

Sunt alte două-trei aspecte rămase oarecum „la umbra succesului” 
monedei fiduciare. Primul ţine tot de istoria aurului, dar de astă dată de cea de 
după demonetizarea acestuia la nivel internaţional(15): aurul se menţine în 
rezervele sistemelor bancare naţionale, în special la băncile centrale, ca în 
vremurile bune ale acestuia, dar a şi necesitat  instituţia internaţională numită 
„Gold Pool”, demonstrându-se astfel ca un bun rămas „special” şi nealterat în 
acest sens (Andrei, 2011).     

Alt aspect  scapă din vedere nu atât aurul, cât principiul său monetar de 
funcţionare: interreprezentarea componentelor lichidităţii, împreună cu lărgirea 
acesteia din urmă pe o astfel de cale. Iniţial, etalonul aur presupunea metalul 
colectat în rezerva bancară drept bază monetară (Mo) singulară, iar moneda 
efectivă (M1) drept reprezentarea acesteia în raport direct şi exact (calculat). 
Acest raport de reprezentare se putea extinde la titluri de valoare şi de credit – 
masa monetară se extindea pe partea reprezentării, concomitent cu reducerea 
gradului de lichiditate de la moneda efectivă la  celelalte componente 
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reprezentative. Ceea ce se păstra diferit de mecanismul multiplicatorului 
monetar şi de credit, specific monedei fiduciare şi păstrând gradul de lichiditate 
avansat(16).    

Problema este astăzi, după şi chiar mult după etalonul aur, aceea că 
mecanismul reprezentării a „pierdut” numai baza (pur) metalică şi raportul 
direct al acesteia cu moneda efectivă; în realitate, nu numai că reprezentarea nu 
se vede afectată (nici practic, nici legal), dimpotrivă, ea s-a multiplicat 
îndeajuns, aducând o lichiditate extinsă de ceva mai multe ori decât în sistemul 
aur, care, paradoxal, era astfel acuzat de „constrângerea” lichidităţii. Or, faptul 
poate fi pus în legătură şi cu altul revenind la baza sistemului monetar post-aur: 
aurul rămâne o rezervă bancară, chiar un activ, alături de alte valori care 
multiplică şi baza monetară.   

O a treia ipostază revine pe partea internaţională, arătând către teoria 
zonei monetare optime (ZMO). De astă dată, aidoma teoriei adverse a SMI, 
ZMO păstrează reprezentarea obligatorie între moneda ancoră nominală şi 
celelalte monede ale zonei, în mod individual(17).    

2. Moneda reprezentativă 

Şi în această filozofie, moneda este admisă drept o convenţie socială 
introdusă de autoritatea politică în materie. Diferenţa specifică constă în 
prezumţia că piaţa premerge autorităţii – că este mult mai veche decât această 
autoritate – şi astfel o poate obliga să îi respecte regula funcţională. Banii emişi 
de autoritate pot fi admişi a fi iniţial un simbol al autorităţii, fără legătură 
directă de destinaţie cu piaţa, în care situaţie, cu atât mai mult, piaţa îşi menţine 
propria funcţionare şi propriile reguli.  

2.1 Raportul troc-monedă este şi el important  

Moneda emisă revine ca o valoare de şi pe piaţa existentă (dată). Aceasta 
din urmă este însuşi sistemul troc. Acesta din urmă, la rândul lui, îşi păstrează, 
deci, regulile, iar prima lui regulă constă în axioma (regula) lui Turgot (Jinga, 
1981), după care face obiectul schimbului numai ceea ce are valoare (de 
schimb); cu alte cuvinte, cum ar putea participa la schimburi – funcţiona pe 
piaţă – o „convenţie socială” de tipul monedei fiduciare, care îşi recunoaşte 
valoarea proprie drept una fictivă?! Admiterea trocului drept premergător 
introducerii monedei revenea exclusiv în sensul respectării regulilor pieţei.   

Vorbim nu numai de recunoaşterea trocului şi a „meritului” său, dar 
aceasta se şi aprofundează istoric, vezi succesiunea unor faze: de la trocul 
primitiv – vezi întâlnirea tuturor bunurilor marfă între ele cu rezultatul 
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recâştigării preţurilor acestora, ca raporturi valorice multiple; aici revine şi din 
fericire şi rămâne pentru totdeauna problema „dublei coincidenţe...” a lui 
Jevons (1875, 1893) –, la trocul avansat – cel al mediilor de schimb sau 
bunurilor etalon (vezi Caseta de mai jos). Rămâne pentru ambele faze aceeaşi 
regulă a lui Turgot, dar dispar şi problema „dublei coincidenţe...”, şi 
ataşamentul spaţiului de piaţă la comunitatea de tip neolitic (Andrei, 2011). 
Rămâne mai mult decât evident precedentul direct al bunurilor etalon faţă de 
primele monede, ceea ce înseamnă cel puţin contrazicerea „incompatibilităţii” 
principiale troc-monedă de tip W.S. Jevons. Se depăşeşte şi imaginea pieţei 
„perfect închise” a trocului primitiv (ibidem).         

  
 

Fundamentele sistemului economic al trocului(19) 
 

Ar putea porni de la prima dezvoltare de felul pieţei „universale”, regăsită la 
economistul elveţian de formaţie marginalistă Léon Walras – vezi teoria walrasiană a 
preţurilor (Guitton, Bramoulé, 1987). Se pot extrage cel puţin două ipostaze ale teoriei 
(demonstraţiei). Pentru ambele ipostaze pot fi considerate A, B şi C drept bunuri ale 
aceleiaşi pieţe. Pentru prima ipostază, atunci când există: 

PA=PB ; 
PB=PC, 
iar PA,PB şi PC   sunt preţurile corespunzătoare acestor bunuri, atunci automat: 
PA=PC, 
Ca un corolar, când în loc de egalităţi apar inegalităţi de felul:  
PA>PB ; 
PB>PC, 
tot automat rezultă: 
PA>PC, 
pentru ipostazele egalităţilor şi inegalităţilor deopotrivă, luând aici în considerare şi 

restricţia numită a economiei raţionale.   
  
În ce ne priveşte, gândirea walrasiană a fotografierii pieţei, în elementele sale de bază, 

inclusiv în formarea preţurilor, ne-a inspirat analiza de mai jos, care începe tot cu notaţiile 
majuscule A, B, C,..., M, N pentru nominalizarea bunurilor concurente. Corespunzător, 
însă, în locul notaţiei preţurilor (Pi), am preferat cantităţile corespunzătoare aceloraşi 
bunuri, drept mai aparente şi mai caracteristice: a, b, c,..., m, n. Acestea din urmă sunt 
presupuse a fi cantităţi corespunzătoare pentru a face să rezulte valori echivalente ale 
bunurilor notate cu majuscule în procesul schimbului – cu alte cuvinte, o valoare unică 
desfăşurată în multipla egalitate de mai jos:   

(I) aA ⇔ bB ⇔ cC ⇔ ... ⇔ mM ⇔ nN 
Pentru care ⇔ este un semn propriu numai acestui model. Este mai mult decât simplul 

„=” al modelului walrasian de bază, respectiv mai mult decât echivalenţa valorilor indicate 
la stânga şi la dreapta sa; aici este indicat dublul sens al tranzacţiei specifice trocului între 
cel puţin două bunuri care realizează într-un sens şi în celălalt utilităţi naturale pentru 
subiecţii imaginaţi aici.  
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Observaţia care revine aici completează motivul înlocuirii preţurilor walrasiene prin 
cantităţile specifice modelului nostru. Este mai puţin confortabil de analizat conceptul de 
preţ, care mai degrabă rezultă dintr-un raport în care există o măsură comună a acestuia, ca 
în cazul monedei. Preţul, în economia trocului, rezultă mai degrabă indirect, prin inter-
raportarea tuturor bunurilor concurente pe piaţă – respectiv ca în modelul (I).   

Acelaşi semn ⇔ de facto înlocuieşte atât preţul (Pi), cât şi ipoteza economiei 
raţionale. Exemplificând realizarea pe piaţă a utilităţii A, în realitate, modelul operează pe 
termene scurte, ca şi pe termene lungi. Pe termen scurt, A „caută” utilitatea N, B pe A, C pe 
B şi aşa mai departe, iar şirul de tranzacţii astfel imaginat realizează, după ce a antrenat, 
toate utilităţile existente pe piaţă.  

Corespunzător, pe termene prelungite, fie acelaşi proces se repetă, fie ordinea 
preferinţelor se schimbă, odată cu aceea a tranzacţiilor şi a realizării utilităţilor, iar 
rezultatul este acelaşi: semnul ⇔ revine să indice că tot ceea ce apare la stânga şi la dreapta 
lui (chiar pe tot şirul egalităţilor) a fost tranzacţionat direct cel puţin o dată. Iată maniera în 
care este recâştigată economia raţională, în primul rând, în al doilea stabilitatea preţurilor, 
care devine chiar convergenţa preţurilor pe termen lung.   

Iată şi al doilea context care ne interesează: 
P B/C = P B/A  / P C/A 
în care, tot în modelul walrasian, PB/C , PB/A and PC/A sunt raporturile preţurilor între 

bunurile A, B şi C. Această egalitate indică faptul că oricare bun poate deveni etalonul 
preţurilor celorlalte – poate deveni deci mediu de schimb,  etalon valoric sau, mai mult, 
bază monetară.    

Autorii clarifică astfel un dublu adevăr universal al tuturor pieţelor, de la cele 
primitive la economia de piaţă modernă de astăzi; de la troc la monedă în mod implicit. Şi 
de adăugat, atât pentru modelul walrasian, cât şi pentru replica noastră, că ipoteza-restricţia 
de model se rezumă la proprietatea particulară, conţinând libera opţiune a fiecărui 
proprietar de bun asupra bunului său (în speţă, de a-l schimba cu alt bun sau nu).    

Astfel, modelul nostru (II) pleacă de la modelul (I) de mai sus, operând – asemeni 
variantei walrasiene – schimbarea statutului bunului N în mediu de schimb pentru celelalte 
(A, B, C, …, M). Va rezulta astfel un model complementar celui dintâi: 

(II)aA ⇔ nN 
bB ⇔ nN 
cC ⇔ nN 
(..........) 
mM⇔nN 
unde, drept consecinţe directe ale procedurii introducerii mediului de schimb, 

structura (forma) modelulului se va schimba esenţial – de la modelul „orizontal” al 
egalităţii multiple la altul „vertical”, al egalităţilor „paralele” –, alături de care avansul 
trocului echivalează eliminării chestiunii „dublei coincidenţe...”     

 

2.2. Calităţile teoriei  

Moneda reprezentativă explică astfel că nu monedei îi revenea „forţa” de 
a extinde primele pieţe celulare, caracteristice trocului primitiv, până la nivelul 
pieţelor naţionale şi pieţei  internaţionale în economia moderne a secolelor al 
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XIX-lea, al XX-lea şi mai departe; această „energie interioară” revenea tot 
trocului. Apoi, (1) aceasta are loc concomitent cu contradicţia între utilităţile (a) 
naturală (dată)  şi (b) conferită (artificială), legată de ajutorul dat schimburilor, 
dar ambele utilităţi rămân exclusiv bunului devenit „special” N; (2) situaţie 
generând în continuare selecţia artificială a mediilor de schimb, concomitent 
cu: (3) lărgirea şi integrarea spaţiilor de piaţă după cele de mişcare a aceloraşi 
medii de schimb. Intră aici mult mai bine decât în contextul monedei fiduciare 
epoca istorică unică a etalonului aur, cel ce – concomitent descrierii sale 
complete – indică de fapt sfârşitul selecţiei artificiale a mediilor de schimb şi al 
unificării tuturor pieţelor. Aurul devenea un sistem monetar modern, nu înainte 
însă de a se califica drept ultimul şi astfel cel mai avansat stadiu al trocului – 
trocul care revine astfel în varianta sa modernă.       

Teoria explică realitatea după care monedele premoderne nu reuşeau încă 
înlăturarea trocului, ba acestuia îi revenea încă misiunea modernizării pieţei, 
misiune pe care banii antici şi medievali uneori chiar o deranjau sau o 
„încurcau”. Spre exemplu, baterea de monedă putea multiplica sisteme de 
preţuri paralele pe aceleaşi pieţe chiar pentru unul şi acelaşi metal (comun) de 
referinţă. Alt exemplu, monedele bătute în metale mai puţin preţioase(20) se 
autocondamnau la limitarea extinderii propriilor pieţe şi, ulterior, la scoaterea 
de pe piaţă în favoarea celor din aur şi argint. În fine, senioriajul a fost deja 
explicat mai sus în sensul accentuării unor handicapuri similare ale monedelor.   

 Banii se modernizează pe două căi esenţiale. Prima constă în întâlnirea 
monedei cu băncile – iar aceasta se realizează direct; cealaltă, în extinderea 
pieţelor până la aria naţional-internaţional (imaginea ricardiană şi post-
ricardiană ) – iar aceasta revine numai indirect banilor în urma evoluţiei 
economiei trocului până la epoca etalonului aur internaţional al sfârşitului de 
secol XIX şi primelor trei decenii ale secolului XX. Aurul-marfă revenea drept 
„câştigătorul” unui (foarte) lung proces de selecţie a mediilor de schimb şi 
extindere-unificare a pieţelor (Andrei, 2011), dar nu numai. El era mai întâi 
troc, apoi sistem monetar, concura şi „câştiga” teren în faţa argintului în 
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea(21), proverbiala sa stabilitate a preţurilor îşi 
caută originea în rădăcinile trocului de totdeauna şi aduce ordine monetară pe 
toate pieţele – naţionale şi internaţionale, după structura la care le regăsim şi 
astăzi.      

Numai aurul-etalon de schimb înlocuia pentru totdeauna trocul cu moneda 
– aşa cum în sfârşit se exprimă manualele de astăzi –, dar putem astfel 
descoperi maniera în care o astfel de schimbare la faţă a lumii şi economiei ei 
era în realitate una în interiorul unuia şi aceluiaşi sistem, o schimbare de statut 
a metalului de referinţă  valorică. Această schimbare de statut include şi 
recâştigarea, de către acelaşi aur, altui comportament de monedă fiduciară – am 



În dezbatere: moneda fiduciară versus reprezentativă sau câtă dreptate avea odată Keynes (!) 
 

51 

numit multiplicatorul monetar. Şi în acest moment însă nu este de omis 
„împărţirea” calităţilor între cele două filozofii monetare: moneda 
reprezentativă rămâne „tare” pe partea internaţională, a unificării şi corelării 
între ele a pieţelor; moneda fiduciară, dimpotrivă, limpezeşte mai bine lucrurile 
pe spaţiile autohtone de piaţă. 

2.3. Cea mai importantă slăbiciune a teoriei  

Rămâne, pentru moneda reprezentativă, felul în care o descriere atât de 
coerentă a istoriei dintre troc şi monedă se loveşte de (cvasi) imposibilitatea de 
a explica ultima parte a istoriei monedei, cea de astăzi, de după marea criză 
1929-1933 şi de după etalonul aur – banii funcţionează fără reprezentare 
metalică, iar aceasta s-a dovedit şi posibil, şi într-un alt context de ordine 
monetară.     

3. „Cealaltă parte” a dezbaterii  

Date fiind cele de mai sus, ne putem oare întreba cine are dreptate? 
Fireşte, un lucru, în speţă moneda, nu poate fi concomitent o valoare reală şi 
„nonreală” sau fictivă(22). Totuşi, întrebarea rămâne una pertinentă numai pentru 
cine nu ştie ce este disciplina economiei.  Aceasta din urmă nu aparţine 
ştiinţelor exacte şi astfel nu se face rezultatul unor postulate corelate şi 
fundamentate reciproc; este o disciplină a teoriilor relaţionând în dezbatere. 
Fiecare teorie rezistă cel puţin atât cât denotă adevăruri ştiinţifice palpabile, 
respectiv iese din scenă când se vede în afara acestora. Apoi, chiar în ciuda 
mediului de dezbatere, teoriile nu sunt născute exclusiv pentru a dărâma alte 
teorii, ci susţinerea de sine a teoriilor înseamnă ceva mai mult de atât.  

Or, acesta este contextul faţă de care nici acest contradictoriu nu face 
excepţie. Fiecare dintre cel două teorii de faţă se afirmă şi se autosusţine destul 
de solid, inclusiv prin a atrage în dezbatere alte teorii de o parte şi de cealaltă, 
vezi: senioriajul, etalonul aur, sistemul monetar internaţional (SMI) şi, 
respectiv, zona monetară optimă (ZMO). Tăria oricărei teorii constă, printre 
altele, în coerenţa cu sine însăşi – dar acesta este şi aspectul care face ca fiecare 
dintre teorii să conţină părţi „tari” şi, respectiv, părţi „slabe” în folosul propriei 
argumentaţii. Este, cred, destul pentru a conclude aici o complexitate în care nu 
există „alb şi negru” între poziţiile adversative ale teoriilor economice(23), altfel 
decât pentru adepţii uneia sau alteia dintre teorii. În loc de „bine şi rău” îşi 
găsesc loc argumentări mai mult sau mai puţin substanţiale în diferite părţi ale 
fiecărei teorii. Mai mult, „bine şi rău” devine totalmente rău în abordarea 
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corectă a dezbaterii ştiinţifice; este deci de perceput nevoia unei înţelegeri mai 
profunde a dezbaterii, ceea ce înseamnă adevărata esenţă a faptelor.       

Şi astfel desprindem din esenţa dezbaterii între moneda fiduciară şi cea 
reprezentativă, în primul rând, cât de comprehensivă reuşeşte ea să fie şi astfel 
impactul ei să devină unul semnificativ. Atât de forte sunt cele două 
argumentări încât, la prima vedere, cel puţin unii studenţi ar putea căpăta iluzia 
că vorbim de „două feluri de monedă”: una (cea reprezentativă) născută în 
antichitate şi încheindu-şi misiunea după era etalonului aur; cealaltă născută, 
cum spun unii autori, ca „adevărata monedă” după „lepădarea veşmântului 
metalic” (inutil a repeta cât de falsă rămâne o astfel de imagine).   

Apoi, cu cât aceste două teorii „vor” să se întărească individual, parcă 
ceea ce se întăreşte este mai degrabă opoziţia lor diametrală. Revedem aici 
poate aspectul cel mai pozitiv dintre toate: atât de bine se completează ele 
reciproc, cel puţin pe criteriul istoriei monedei, încât aceasta din urmă apare 
complet „acoperită” ca de un presupus „tandem” între cele două aprecieri – din 
păcate însă rămâne să ne reamintim tot timpul că nimic nu poate fi concomitent 
real şi fictiv, iar pe lângă aceasta niciuna dintre teorii nu îşi poate „doborî” 
definitiv adversara.   

Dezbaterea rămâne una importantă şi din alt punct de vedere: ea 
transcende o alta, pe care nimeni nu o poate nega drept reprezentativă pentru 
timpul de faţă: aceea între economia  de tip liberal (clasici şi neoclasici) şi 
cea de tip mixt (vezi din nou şcoala de gândire din jurul lui John Maynard 
Keynes). Or, lucrurile se luminează aici în sensul în care pe partea 
keynesistă şi post-keynesistă poziţia este indubitabil pentru moneda 
fiduciară, în vreme ce pentru tabăra liberală poziţiile rămân mai nuanţate: 
„vechii” liberali admirau etalonul aur clasic ca un adevărat simbol al liberei 
concurenţe şi non-intervenţionismului, iar neoliberalii ajungeau să vadă în 
acesta o nocivă „constrângere a lichidităţii” – iar Milton Friedman (1953, 
1985) face aici o adevărată emblemă cu proverbiala sa aversiune faţă de 
etalonul aur şi de moneda reprezentativă.   

Iar acolo unde grupurile liberale şi nonliberale nu se contrazic direct pe 
natura şi conceptul monedei, contradicţia se mută în altă parte: vezi între 
acceptarea inflaţiei (vezi apanajul monedei fiduciare) şi dimpotrivă (moneda 
reprezentativă). Aici nu numai că fostul şi faimosul cândva director al Rezervei 
Federale americane, Alan Greenspan (1966), demonstra o interesantă mutaţie 
către susţinătorii etalonului aur, dar şi acest episod se înscrie într-o altă 
dezbatere ai cărei termeni păreau până nu demult lămuriţi. Marea criză din 
1929-1933 scotea din istorie etalonul aur şi oferea drept principală învăţătură 
nevoia de intervenţionism. Eichengreen (1992)  chiar acuză etalonul aur de a fi 
fost nodul ei gordian prin blocarea oricărei intervenţii încă de la nivelul 



În dezbatere: moneda fiduciară versus reprezentativă sau câtă dreptate avea odată Keynes (!) 
 

53 

principiului. J.M. Keynes, acel teoretician „chemat” de istoria postcriză, califica 
etalonul aur drept „fetiş absurd” şi „robot primitiv” al sistemului monetar. 
Guitton şi Bramoulé (1987) consemnează opinia (amintită deja mai sus) că 
numai despărţită de aur moneda devine „cea adevărată”. Mai departe, 
„dirijarea” comportamentului monetar de către metalul galben, inclusiv prin 
constrângerea lichidităţii, apare chiar „naturistă” unei lumi moderne, unei 
societăţi tehnologice cu alte aspiraţii decât supunerea în faţa naturii, una atât de 
„primitivă” şi anacronică etc.   

Dar de vreme ce şi aceste ultime poziţii suferă contraziceri în sensul în 
care partizanii etalonului aur, în loc să cedeze, strâng rândurile şi îşi 
reîmprospătează ideologia(24), „lupta” nu s-a încheiat. Pe scurt, moneda 
fiduciară acceptă concomitent intervenţia autoritară (politicile monetare) şi 
inflaţia, chiar împotriva adevărului că cea din urmă loveşte dureros în 
consumator; de cealaltă parte, o presupusă revenire la moneda metalică este 
considerată adevărata replică pe acest punct: consumatorul să fie protejat chiar 
împotriva autorităţii şi politicilor ei monetare(25). Căci, argumentează partizanii 
refacerii etalonului aur ca sistem monetar, acesta poate rămâne un sistem şi 
primitiv, şi inflexibil, dar să reflectăm şi dacă  subiectivul politicilor monetare 
este esenţialmente mai bun, şi cine poate garanta împotriva potenţialelor greşeli 
ale politicilor (?). De observat aici că tocmai o poziţie considerată întrucâtva 
„extremistă”, cum este „Şcoala Monetaristă de la Chicago”, cu liderul ei,  
M. Friedman, încearcă o reală „mediere” pe partea monedei fiduciare: o creştere 
controlată şi în proporţie cvasiegală de la perioadă la perioadă a masei 
monetare. Dar ce înseamnă aceasta? Nu cumva o altă „constrângere a 
lichidităţii” fără aurul monetar, atât de urât deopotrivă de Friedman şi de 
Keynes?!  

În două vorbe, iată cum revine la începutul secolului XXI o dilemă ce se 
credea rezolvată încă din anii treizeci ai secolului deja trecut: încă o dată, este 
mai bună autoritatea monetară subiectivă decât aurul cel „naturist” pentru 
nivelul masei monetare demult parte a civilizaţiei umane, dar tot atât rămasă şi 
„veşnica necunoscută” (26)?  

4. În cele din urmă  

Şi tot mai rămâne ceva din dezbaterea de mai sus: e vorba aici nu mai 
puţin de lunga „carieră” făcută cândva de argumentaţia lui Sir William Stanley 
Jevons asupra „handicapului” economiei trocului în faţa alternativei monedei. 
Luăm notă -- şi nici măcar nu este acesta un caz izolat – de maniera în care, în 
ciuda atmosferei de dezbatere în aria disciplinei economice, maeştrii gânditori 
devin un fel de preoţi, munţi de înţelepciune pentru mulţimile care îi urmează. 
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Poate nu „marile adevăruri” contează în realitatea „vitezei” gândirii, cât 
contează faima celor ce le-au pronunţat – spre exemplu, verificarea adevărului 
după care creşterea şi dezvoltarea economică ar aduce peste tot bogăţie şi 
prosperitate naţiunilor trece în planul al doilea după pronunţarea sa de către 
„părintele” Adam Smith; căci cine este cel care să îl contrazică pe acesta 
astăzi?!... Fie şi păstrând proporţiile, argumentul lui W.S. Jevons evolua în mod 
similar.       

Acest fapt îmi aminteşte de o butadă a aceluiaşi Keynes: „...ideile 
economiştilor sunt mai puternice decât se crede...” Le găsim în discursurile 
publice şi politice şi ne dăm seama că acestea „nu sunt niciodată atât de noi...” 
Sigur că regăsim o ironie în stilul britanic căruia nu mai puţin autorul „Teoriei 
Generale...” îi aparţine cam întrutotul. Sigur că, tocmai astfel este şi autoironie 
a celui care ajungea să răstoarne multe prejudecăţi ale timpului său tocmai 
nespunând lucruri „atât de noi”. Când spunea asta, maestrul conştientiza şi că 
reuşita lui era ceva ce nu se întâmplă nici prea des. Era şi avertismentul său. În 
fond, e vorba de economie.        

 
 

 Note 
 

(1) În speţă, să ia partea monedei fiduciare.  
(2) Dacă nu chiar un experiment (ibidem). 
(3) Căci de economiile totalitare oricum nu este cazul să amintim. 
(4) Să nu uităm că macrosistemul şi piaţa la scară naţională se atribuiau abia societăţii de tip 

modern, respectiv naţiunii. 
(5) Marginalist din Şcoala engleză.  
(6) Double coincidence of wants (engl.). 
(7) Commodity money (engl.). Vezi şi O'Sullivan&Sheffrin (2003), Radford (2009/1945), 

O’Connor (2007). 
(8) Această descriere va reveni în detaliu în paragraful 2. 
(9) E de la sine înţeles că, cel puţin în logica monedei reprezentative, autoritatea monetară se 

vede obligată să suporte costurile inscripţionării monedei, iar una şi aceeaşi cantitate de 
metal revine la acelaşi preţ cu sau fără semnul autorităţii.  

(10) Regăsim aici mai degrabă contextul evului mediu, dar termenii săi de fapt şi de drept 
pleacă din antichitate.  

(11) Amintit ca parte a unui proiect al vremii de înlocuire a etalonului aur prin ceea ce ar fi 
avut să se numească „index general al preţurilor”.  

(12) Friedman îşi începuse cariera ştiinţifică prin a fi studentul lui Keynes, căruia apoi îi 
respingea judecata încă în termeni generali. A preferat să rămână în tabăra neoclasicilor cu 
principiile economiei libere şi ale capacităţii macrosistemului de a se autoregla. A fost 
liderul a ceea ce se numea Şcoala Monetaristă de la Chicago, gânditor liberal prin 
excelenţă, dar unul dintre „noii”  liberali, care repudiază etalonul aur, iar Friedman a 
păstrat aici cam aceeaşi atitudine cu mai vechiul său maestru.   

(13) Vezi Acordul ”La Platza-Louvre” (1985), Corden (1994) şi Wolf (1994).  
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(14) Pe un alt plan, putem examina exemplul conceptului de curs de schimb ca preţ al banilor. 
Este tot o ipostază a monedei fiduciare, iar distincţia are aici loc faţă de un precedent 
etalon aur în care baza cursului era paritatea metalică – raportul între parităţile sau masele 
metalice ale diferitelor monede –, ieşind astfel din categoria preţurilor. De altfel, moneda 
fiduciară preia aspectul cursului de schimb inclus în aria preţurilor şi într-o contradicţie de 
principiu interioară: vorbim bunăoară de preţul unei valori „fabricate”, aşa cum este 
moneda, în ipostaza ei fiduciară.      

(15) Vezi al doilea Statut al Fondului Monetar Internaţional (Gold, 1979).   
(16) Rămâne astfel diferenţa calitativă evidentă între cele două căi de extindere a masei 

monetare şi lichidităţii: păstrarea sau nu a gradului de lichiditate avansat. 
(17) Pe partea exprimării cursului de schimb.  
(18) Vezi expresia de „piaţa celulară”.  
(19) Andrei (2010; 2011). 
(20) Ca în cazurile unor monede greceşti sau nordice din antichitate (Finley, 1985/1999). 
(21) Iar aici intră în discuţie şi momentul şi conceptul de bimetalism (Andrei, 2011). 
(22) Fie aceasta şi „conferită”, sau oricare alt nume i s-ar da. 
(23) Cel puţin în modul în care altădată la cursuri ni se explica felul în care numai marxismul 

avea dreptate în dezbaterea ştiinţifică. 
(24) Şi să ne fie permis să credem că şi actuala criză economico-financiară îşi va decanta 

propriile învăţături destul de curând, într-o epocă în care va curge destulă cerneală pe 
această temă. 

(25) Vezi aici: Rolnick & Weber (1997, p. 1317); Bordo & Kydland (1995); Johnston & 
Williamson (2005). 

(26) Vezi White (1999).  
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