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IxTnOnUCERE

Banii continuf, sd fie unul dintre subiectele cele mai
provocatoare, mai emofionale qi mai polarizante din lume.
S-au scris foarte multe cdrfi, articole de zia\ articole postate pe blog qi prelegeri despre ce inseamndbanii, cum sd
ii cdgtigi, cum sd ii cheltui, cine ii are qi cine nu ii are qi
despre multe alte subiecte. TotuEi, in ciuda atenfiei constante acordate acestui subiect, existd un singur cuvdnt ce
descrie opiniile omului obi;nuit despre bani: confuzie.
in ciuda faptului cdrczultatele unora dintre cercetdrile importante fbcute pe aceastd temd sunt publicate, exist[
atdt de multd dezinformare - ce ar putea fi numitd ,pgomot
alb financiar" - cu privire la bani, incAt majoritatea.oamenilor fie se bazeazd pe qansd in ceea ce priveqte averea
lor, fie ignord cu totul subiectul. Acest lucru este nu dohr
inutil. ci constituie o tragedie. Este o tragedie din cauza
potenlialului uman nevalorificat, care nu e niciodatd descoperit atunci cdnd oamenii iqi lasd viala in seama gansei
sau, qi mai rdu, renurldla visurile lor. Este total inutil, pentru c[ secretele despre bani. despre generarea, investirea Ei
cheltuirea lor cu inlelepciune sunt cunoscute.
intr-adevir, existd o qtiintd a banilor, la fel cum existd qtiinla nutrifiei, anatomia. astronomia. chimia Ei ingineria. Aceast5 qtiinld a banilor a fost testatS gi demonstratd
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in repetate rdnduri, nu doar de ani sau zeci de ani, ci de
milenii. Chiar dacd teorii noi despre bani pot apdrea tot
timpul - la fel cum apar teorii noi cu privire la remediile

pentru cancer sau calvilie -, disciplina qtiinfei qi regulile
ei de testare qi verificare a rezultatelor vor aduce rapid
acele idei din domeniul teoriei la una din aceste doud categorii: (1) un fapt verificabil, pe care Brian il numeEte
,,lege", sau (2) o idee doveditd a fi falsd, pe care Brian o

numeqte,,mit".
in cartea de fatd vom examina ambele categorii : le gile
banilor, care au fost demonstrate qi pe care ne putem bizuila fel de mult ca pe faptul cd Soarele rdsare la est, Ei
miturile despre bani. Miturile pot include ideile care nu au
niciun fundament, dar care pot totu;i si supravieluiascd
sub formd de zvonuri, precum qi ideile suslinute ca fiind
adevdrate, dar care au fost testate qi combdtute sau care, in
cel mai bun caz, nu au fost niciodatd demonstrate in mod
incontestabil.
in esen16, noi avem un singur obiectiv principal: sd punem capdt confuziei ce invdluie acest subiect, odatd pentu
totdeauna, qi sd prezentdm intr-un singur loc, cuprinzdtor,
adevdrurile fundamentale despre bani. Dacd vei studia numai ideile de aici qi le vei aplica in viala gi in afacerea ta,
succesul pe carc ii vei avea pe plan financiar va fi la fel de
sigur ca faptul cd m6ine Soarele va rdsdri.

CRpITOLUL

1

Ce sunt. banii?

In orice disciplind qtiinfificd, este necesar sd definim
termenii pentru a fi siguri cd ne punem de acord cu privire
la subiectul pe care il studiem qi la regulile debazdpentru
verificarea oricdrei teorii despre el. in aceast5 secfiune,
Brian va defini termenii legati de bani. Unele dintre rdspunsurile sale te-ar putea surprinde.
Dan

Brian, hai sE incepem prin a descrie ce vrem sE spunem prin termenu[ ,,gtiinla banitor" 9i modul. in care au
fost studiali banii. Sb vedem cum acest studiu a condus
[a numeroase legi temeinice 9i demne de incredere despre cum pot fi cSgtigafi sau produgi banii giin ce mbsurb
sfideaz6 acest lucru numeroasete teorii mistice 9i/sau
specutative existente.

Dan Strutzel

Brian
Dacd wem sd ajungem direct la esenf6, incepem cu
prima lege, numitd legea schimbului. Ea spune cd banii
reprezintd mijlocul prin care oamenii fac schimb intre
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ei cu bunurile gi serviciile lor. Ei iqi ofer[ munca depusd
pentru producerea de bunuri qi servicii in schimbul bunurilor gi serviciilor altora. Banii sunt un mijloc de a face
schimb de muncd prestatd.
inainte sd existe banii a existat trocul. El a apdrut in
urmd cu 100000 de ani, cdnd cineva producea un vArf
de sulila din silex sau o oal6 gi o dddea in schimbul unui
oovor sau al unei piei. Prin troc, oamenii ftceau schimb
de bunuri qi servicii exact prin bunuri qi servicii, frrd mijlocirea banilor. Apoi, civilizalia s-a dezvoltat qi trocul a
devenit prea complicat. Oamenii au descoperit ca iqi pot
oferi bunurile qi serviciile in schimbul unui intermediar,
precum aur, argint, monede, scoici, wampumt in America
timpurie - un lucru care era rar qi valoros. Ei aveau o
,,monedd" sau ceva de valoare pe care il dddeau ?n schimbul unei gdini, al unei capre sau al altui lucru. ,.Moneda"
frcea ca intregul proces sd fie mai eficient.
Acesta a fost inceputul banilor qi continud sa defineascd ceea ce sunt banii in prezent, chiar dac[ mulli oameni sunt foarte confuzi in privinla lor. Banii fac sd fie
mai eficient intregul proces al schimbului. in ziua de azi,
mergem la muncd qi prestdm ceva in schimbul banilor, pe
care ii folosim apoi pentru a cumplra produsele muncii altor oameni. in principiu, banii sunt intermediarul prin care
schimbdm munca noastrd cu munca altora.
Primul corolar al acestei legi a schimbului spune cd
banii reprezintd o unitate de misurd a valorii pe care oamenii o dau bunurilor qi serviciilor. Doar ceea ce va plati
o persoand va determina valoarea a ceva. Lucrurile nu au
1

Moneda unor populafii native din America de Nord, alcdtuitd din
scoici legate in formd de mAtAnii. (n.tr.)
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valoare in sine; valoarea unui lucru reprezintd doar ceea
ce este dispus cineva sd plSteascd pentru lucrul respectiv.
Nu pofi spune cd produsul sau serviciul tdu valoreazd o anumitd sum6 pdn6 cAnd nu o valideazd altcineva,
oferindu-li acea sumd de bani. Bunurile qi serviciile nu
au nicio valoare in afard de ceea ce este dispus cineva sd
pldteascd pentru ele. Prin urmare, orice valoare e subiectivd. Aceasta e conceplia debazd, a qcolii austriece de economie, care este cea mai bund Ei mai intuitivd qcoalS de
economie din istoria omenirii. Ea pune accent pe gdndurile. sentirnentele, atitudinile ;i opiniile pe care le are un
potenfial cumpSrdtor in momentul deciziei de a cumpdra.
Al doilea corolar al legii schimbului spune cd munca
ta este consideratd de cdtre allii un factor de producfie,
adicl un cost. Asta demoleazd aproape toate argumentele
economice cu privire la alternativa cd oamenii ar trebui
sd fie remunerali cu 15 dolari pe ord sau cu altd sumd.
Un nume dat fiinfelor umane este acela de Homo oeconomicus. Asta inseamnd cd acfiondm intotdeauna economic:
cdutdm intotdeauna si obfinem cdt mai mult in schimbul
a cdt mai pufin. Este ceva genetic, parte integrantd din
ADN-ul nostru. in intreaga istorie umand nu a fost niciodatd altfel. Nu vom pl6ti niciodatd mai mult dac[ se poate
sd pldtim mai pufin.
Fiecare dintre noi are tendinla de a-qi considera sudoarea de pe frunte ca pe ceva foarte special, deoarece
este extrem de personald. Ea vine din noi. Este o expresie
a cine suntem ca persoand. Este foarte emolional. de fapt,
intrucAt reprezintl, viafa noastr6. Dal in ceea ce ii prive;te
pe ceilalli, munca noastr5 este doar un cost. in calitate de
consumatori inteligen{i, de angajafi ori de cumpdrStori,
vrem cdt mai mult in schimbul a cdt mai pufin, indiferent
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aclrei mrmc5 este implicata. Din cartza aceasta oamenii fabricd lucruri in China, Taiwan, Vietnam sau
Indonezia: deoarece cumpdrdtorului dinAmerica nu ii pasd
de unde vine produsul. Pe el il intereseazd doar sd oblina
cel mai mic pre! posibil.
Oamenii vorbesc despre delocalizare qi transferarea
locurilor de muncd peste hotare qi aqa mai departe. Nu
firmele, ci cumplrdtorii cer ca ele sd transfere acolo acele locuri de muncd, deoarece produsele Ei serviciile sunt
fabricate cu costuri mai mici. Aproape toate produsele firmei Apple sunt fabricate in China. De ce? Deoarece costul de a le fabrica intr-o [ard mai dezvoltatd este de trei
sau patru ori mai mare decAt costul de producere a lor in
China, iar cumpdrdtorii din fltrile dezvoltate nu vor pl6ti
acea sum6. in mod indirect, ei cer ca firmele sd delocalizeze acele locuri de munc6, astfel ca ei sd poatd avea cdt
mai mult in schimbul a cdt mai pulin.
Din cauza aceasta,nu poli sd-i atribui o valoare obiectivd muncii proprii, protestdnd qi cerdnd creqteri salariale
etc. Numai ceea ce alli oameni sunt dispuqi sd pl[teasc[
pentru munca ta in cadrul unei piefe competitive determind banii pe care ?i cdqtigi Ei ceea ce valorezi in termeni financiari. Vom vorbi maititrziudespre cei99Yo in contrast
cu cei lYo qi alte subiecte.
Al treilea corolar al acestei legi spune cd suma de
bani pe care o cdqtigi este o mdsurd a valorii pe care allii
i-o atribuie contribufiei tale. Cu alte cuvinte, cumpirdtorul de pe piald determind cdt valor[m. Clienlii firmelor
pentru care muncim sunt cei care stabilesc cflt vor pl6ti ei
pentru produsele qi serviciile la producerea cdrora contribuim. Acest faptva decide suma de bani cu care vom fi
de persoana
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retribuili. Nu existi o sumd obiectivd cu care sd fim platifi.
Suma de bani cu care eqti plitit va fi direct proporlionald
cu cantitatea gi calitatea contribuliei tale, in comparafie
cu contribuliile altora, combinati cu valoarea pe care alte
persoane le-o atlibuie contribuliilor tale.
ObiEnuiam sd spun cf, in fiecare zi concurezi cu
celelalte persoane din firma in care lucrezi. Oamenii se
simfeau foarte vexafi Ei spuneau: ,,Nu concurdm intre noi,
ci toli conlucrdm ca o echipd." Adevdrul este cd persoana
care i1i stabileqte salariul decide cu c6t vei fi plitit comparativ cu cdt sunt pldtite alte persoane. De aceea majoritatea firmelor au o regulS potrivit cdreia nu ai voie sd
vorbeqti despre salariul tdu cu alte persoane, pentru cd el
este determinat de valoarea pe care firma considerd cd o ai
in raport cu ceilalli care lucreazd in jurul tdu.
Al patrulea corolar al legii schimbului spune cd banii sunt un efect, nu o cauzd. Munca ta sau contribufia la
valoarea unui produs ori al unui serviciu este cauza, tat
salariul sau venitul pe care il primeEti rcprezint{. efectul.
Dacd vrei sd mdreqti efectul, trebuie si m6reqti cauza. Aqa
cum spunea scriitorul Earl Nightingale in urmd cu ani de
zile, legea cauzei;i efectului este legea fundamentald a
intregii viefi umane, a intregii gtiinfe, tehnologii, matematici, a tuturor banilor.
Al cincilea corolar al legii schimbului spune c6, penhu
a mdri suma de bani pe care o primeqti, trebuie sd mdreEti
valoarea muncii pe care o prestezi. Un lucru fenomenal
este ci oamenii cred cd pot primi mai mult frrd a munci
mai mult. Peste tot in lume ei gindesc astfel.
- PAi, de unde vor veni banii? ii intrebi.
- De undeva, vor rdspunde ei.
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Daci ii presezi sA iti dea un rdspuns, vor spune:
- Banii ar trebui sd vind de la algi oameni care produc mai multd valoare qi care cAqtigd, deci, mai mult.
Prin urmare, ei pr trebui sd mi-i dea mie - chiar dacd,
potrivit piefei, ev creez mai pulind valoare - ca sb nu m6

simt prost.
Acest gen de atitudine subiectivd, cd ,,Mi se cuvin
mai mulli bani". este total absurd. Din aceastd cauzd, el
duce la revolte, greve ;i altele.
Noi spunem cd pentru a cAqtiga mai mulfi bani trebuie sd aduci mai multi valoare. Dacd analizezi o afacere, secretul credrii de surplus, despre care vom vorbi mai
tdrziu, este sd aduci valoare. Uneori, ii intreb pe oameni
c61i dintre ei lucreazd pe bazd. de comision din vdnzdri.
Dacd intreb 1 000 de persoane, aproximativ I0o/o sau l5o/o
vor ridica mAna. Adevdrul este cd toatd lumealucreazd pe
bazd de comision. Ce inseamnd asta? inseamnd cd toatd
lumea primeqte un procent din valoarea pe care o produce. Dacd nu eEti mullumit de procentul pe care il primeqti,
produ mai multd valoare, devino mai valoros, astfel incAt
qeful sau clienlii tdi i1i vor pl6ti din toatd inima mai mul1i
bani pentru cd ifi apreciazd,foarte mult contribufia.
Unele persoane cdqtig6 10 dolari pe o16; altele cdqtigd
1 000 de dolari pe or[. Am un prieten care ;i-a dezvoltat
competenlele, de la a fi avocat specializat in drept comercial la a fi avocat in domeniul proprietdfii intelectuale qi
drepturilor de autor, un domeniu in care nu profesa nimeni. Era un spafiu gol. Firme precum Sony, Disney qi
cele mai mari companii din lume il pldtesc din toati inima cu I 000 de dolari pe or5 pentru a le ajuta cu legea
proprietdlii intelectuale, deoarece sumele de bani implicate sunt de ordinul sutelor de milioane de dolari. iar el
este un expert. A devenit atdt de valoros pentru ele. incdt
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stau la rdnd pentru a-l plati cu cAt doreqte el. Adeseori
2-3 milioane de dolari pentru a examina cu
atenlie un singur contract sau o fuziune intre firme care
delin proprietate intelectuali. cum ar fi companiile din industria cinematografi cd.
Pentru a cdqtiga mai mulli bani, trebuie sd aduci
mai multd valoare, aqa cd e necesar sd-!i mdreqti volumul de cunoqtinfe. in calitate de expert in management,
Peter Drucker a spus cd toli suntem lucrdtori in domeniul
cunoaqterii, a;a c5, mdrindu-fi volumul de cunoEtinle cu
privire la cum s5-1i faci treaba mai bine, ili cre;ti valoaLea, iar oamenii vor fi dispqi gi ner[bddtori s[-!i indese
bani in mdnd. Sau i1i ridici nivelul de aptitudini, ca sa pofi
munci mai mult qi mai bine in acelagi interval de timp. Ori
ili imbundtdleEti deprinderile de munc6, astfel incat sa fii
mult mai productiv.
Persoanele cel mai bine platite din orice societate
afacere
sunt descrise intotdeauna ca fiind foarte mult
;i
orientate spre rezultate. Ele sunt foarte productive. LucrAnd cu oamenii, i-am invdlat sd-gi gestioneze timpul, iar
ei qi-au triplat veniturile in mai pulin de un an, ficdnd
aceeaqi rnunc[ la aceeaqi firmd. Aceasta le dd de bundvoie
mai mulli bani pentru cd produc mult mai multd valoare.
Toat6 lumea lucreazd pe bazd de comision.
Sau'pofi s5 munceqti mai mult timp qi mai asiduu.
Cele mai de succes persoane muncesc intotdeauna mai
asiduu dec6t altele. De fapt. statisticile spun cd aproximativ 5940 de ore de lucru pe sdptdmdnd te aduc in categoria eelor 20o/o din top. Dacd vei lucra 70 de ore pe
sdpt5mdn6, vei fi in categoria celor 5o/o sau 10olo din top.
O persoand obiqnuitd lucreazd in prezent 40 de ore pe sdptimdn[, dar, potrivit studiilor frcute, in acea sdptdmdnd
este plEtit cu
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ealucfeazi_ doar 32 de ole. De ce? Penku ci face pauze
de cafea qi de prAnz, pe care le incepe mai deweme qi
le incheie mai tdrziu. in cele 32 de ore ea iroseqte 50%
din acel timp in mare parte cu pdldvrdgeald nefolositoare,
Facebook, socializare, internet, telefoane date prietenilor
etc. O persoan[ obiqnuitd are, deci, doar 16 ore de muncd
productivb in fiecare siptdmdnd, timp in care eapresteazd
o munci de valoare inferioard. Iar dupi aceeanu infelege
de ce nu este pldtitd mai bine.
Secretul succesului este s5 muncegti tot timpul cdt
munceqti. ittcepe mai devreme,lucreazd mai asiduu, stai
p6nd mai tdrziu qi munceqte tot timpul. Nu-!i pierde timpul. Nu sta la taifas cu prietenii. Nu ieEi in oraq sd iei masa
de pritnz sau sd bei o cafea qi nu citi ziarul sau nu naviga
pe internet. C6nd vii la muncd, munceqte! Implicd-te la

maximum qi munceqte.
De asemenea, pofi sd munceqti intr-un mod mai creativ sau si faci orice ili perrnite sd ai un randament qi reztiltate mai bune in urma eforturilor tale. Unele persoane
produc de cinci ori mai mult decAt ceea ce produc alte
persoane in aceleaqi 8 ore de munci pe zi.
Apropo, toli oamenii prosperi lucreazd qase zile pe
sdptdmdnd. Este un rczultat carc apare intr-o serie de studii. Nu e greu sd lucrezi Ease zile pe sdptdmdnd. DacFt
munceqti ceva ce chiar i1i place, ceva ce faci foarte bine
gi oblii rezultate importante,te entuziasmezi. Asta te face
fericit. De fapt, oamenii de succes trebuie sd recurgd la
autodisciplind pentru a nu mvncl intrucdt le place foarte
mult munca pe care o fac.
Una dintre principaleie tale responsabilitdli, despre
care vom discuta mai tdrziu, este aceea de a gdsi o activitate
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care i1i place atdt de mult incAt i1i di energie, ftebuind s5-fi
impui si te opre;ti. Pentru oamenii care fac munca potrivit6, timpul se opreqte. Ei uita sI m6ndnce. Uitd s5-;i ia
pavze. Uiti sd meargd la cafea. Sunt atAt de cufundali in
munca lor, incAt trebuie si fie smulEi pentru a mAnca sau a

face altceva.
Persoanele cel mai bine pldtite din societatea noastr6
sunt cele care se perfecfioneazd constant in aceste domenii pentru a aduce mai multd valoare muncii pe care o fac.
Iatd care este adevdrul: suma de bani pe care o cdqtigi este
o reflectare directd a valorii pe care o creezi pentru a ame-

liora viala gi munca altor oameni. in via!6, orice succes
rczultd din a le fi de folos oamenilor intr-un fel. Dacd vrei
sd cdqtigi bani mul1i, fiile util multor oameni intr-un mod
care are cu adevdrat un impact important in viala lor.
Dan

Hai sd dezvott6m un pic subiectut. SE vorbim despre atitudinea de impotrivire a oamenitor. Referitor [a
argumentuI t5u despre ad5ugarea de vatoare, adesea ii
auzi pe cei care cer insistent saLarii mai mari spun6nd:
,,Uitati-vE [a directori. C6nd pleac5, primesc <parasute
de aur,>2, chiar dacb firma a pierdut bani. Sau uitati-vb
[a bursa de va[ori. Unii folosesc pia]a bursierl ca pe un
cazinou. Dau cu zaruI si cSgtigb bani atunci c6nd bursa de
vatori coboarE sau urc5."
Oamenii ar putea spune cb in economie existd unete
distorsiuni 9i c5, prin urmare, nu e doar o chestiune de
schimb de vatoare. Vorbegte-ne despre cdteva obieclii ridicate de oamenii mai cinici cu privire [a ideea adbugErii
de vatoare. Ce [e-ai r5spunde acestora?

I Pachet
lortat

de compensare consistent acordat unui director care gste
firmd din cauza fuziunii sau preludrii ei. (n.tr.)

sA pdrdseascd o
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Brian
D5-mi voie sd-!i impdrt[gesc o relatare celebrd despre cultul cargoului,cum i se spune. in timpul celui de-al
Doilea Razboi Mondial. Aliafii au venit in Noua Guinee,
au construit aerodromuri qi qi-au stabilit baze militare in
scopul de a-i coitraataca pe japonezi. Unele dintre cele
mai aprige lupte s-au dat pe teritoriul unei jumdtali din
Noua Guinee, cealaltdjumdtate fiind controlat[ de australieni qi americani. Toatd munilia lor, hrana, proviziile,
totul a venit pe calea aerului.
Veneau cei din Corpul de ingineri al Armatei, descdrcau buldozerele, construiau pistele de ateizarc, apoi incepeau s6 aducdhran5, imbrdcdminte, toate lucrurile necesare
bdtaliei. Cdnd s-a incheiat rdzboiul, s-au retras, iar Noua
Guinee arevenit in jungl[. Localnicii caretrdiauin preajma
acestor zone gi care fuseserd folosili camuncitori in al Doilea Rizboi Mondial nu qtiau de unde vine acea abundenfd'
Ei credeau c5 provine din avioanele cargo.
$i au iniliat un cult al cargoului. Au confeclionat pdpuqele qi machete de avioane, pe care le-au pus pe niqte
altare mici. Apoi aprindeau tdmAie qi se rugau la ele, le
venerau Ei cdntau. Se rugau ca avioanele sd se intoarcd
aducdnd in ele belqugul.
Concluzia poveqtii este ca majoritatea oamenilor sunt
foarte ignoranfi in privinfa banilor, av8nd acelaqi gen de
idei. Ei cred in lucruri absolut fantastice.
CAnd o persoand este ademenitd s[ accepte un loc de
muncd intr-o firmd din topul Fortune 5003, i se oferd un
Clasament a[ celor mai mari firme americane dupd cifra de afaceri,
intocmit de revista Fortune. (n.tr.)
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salariu foarte mare, opliuni pe piala bursierd foarte ridicate, iar avocafii firmei negociazd, aceste contracte. Cunosc
foarte bine acest lucru din proprie experienfd. Ei negociazd salariul compensator. Dacd ceva nu ddrezultate, dac6,
firma, dupd ce ahotdrit sd te angajeze, decide cd nu mai
are nevoie de tine - scad indicii pielei bursiere, nu faci
treabd bunb etc. -, ili pliteEte salariul compensator, care
este contractual.
,,O, aceqti oameni primesc paraqute de aur", se spune. Da, acelea sunt condiliile in care au acceptat postul,
venind din alt loc unde au avut de asemenea un post extlaordinar. A fost doar o pafie normald din el.
Referitor la speculaliile bursiere. vei constata cd persoanele cel mai bine pldtite care lucreazd la bursa de vaIori muncesc din greu pentru acel salariu foarte mare. De
pildd, miliardarul Warren Buffett iqi petrece zllnic 80o/o
din timp studiind bursa de valori, companiile, analizdnd
modificdrile qi schimbAnd averi aflate in competifie; 80%
din timp in fiecare zi! Are 84 de ani, merge la munc6, se
irnplicd total qi strdiazd. aceste investilii.
A inceput cu suma de 2000 de dolari, folosind ceea
ce se numeste ,,modelul investiliei in valoare", despre care
vom vorbi rn aitdrziu. E l studiazd val oarea inerentd a produselor, serviciilor, a managementului firmei Ei pozilionarea
ci in cadrul industriei comparativ cu concurenfa nafional[
;i internafionald. Acest fapt implicd foarte multe luuuri.
Clcle mai multe persoane care intrd pe piala bursierd qi
ics rapid din ea ajung sd fie aproape falite. Este o situalie
sirnilard cu cea a jucdtorilor profesioniqti de poker care
rncrg in Las Vegas pentru a cdqtiga mulli bani. in final.
cunstatd cd au cd;tigat aceea;i sumd de bani pe care ar fi

