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1

CRIZA STRUCTURALÃ,
SAU DE CE VOR DEVENI
NEMULÞUMIÞI CAPITALIºTII
DE CAPITALISM
de
Immanuel Wallerstein

Analiza mea se bazeazã pe douã premise: prima, capitalismul este un sistem ºi toate sistemele au viaþã; nu sunt
niciodatã eterne. A doua, fiind un sistem, înseamnã cã a
funcþionat pe baza unui set specific de reguli timp de, cred
eu, aproximativ 500 de ani de existenþã ºi voi încerca sã
formulez pe scurt aceste reguli.
Un sistem are o viaþã. Dupã formularea succintã a lui Ilya
Prigogine: „Avem o vârstã, civilizaþia noastrã are o vârstã,
universul are o vârstã…”1 Aceasta înseamnã, din punctul
meu de vedere, cã toate sistemele pe care le cunoaºtem, de
la cele infinitezimabile la cele mai mari (universul), inclusiv
1. Ilya Prigogine, The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws
of Nature, The Free Press, New York, 1996, p. 166.
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sistemele sociale istorice de mãrime medie, trebuie analizate în funcþie de trei momente calitative diferite: momentul naºterii; funcþionarea în timpul vieþii „normale” (cea mai
lungã perioadã); momentul dispariþiei (criza structuralã).
În aceastã analizã a situaþiei în care se aflã sistemul mondial modern, explicaþia naºterii sale nu ne intereseazã. Dar
celelalte douã momente – regulile funcþionãrii capitalismului pe timpul vieþii „normale” ºi modalitatea dispariþiei
acestuia – sunt problemele centrale pe care le vom trata.
Ceea ce afirmãm este cã, odatã ce am înþeles care sunt
regulile ce au permis sistemului mondial modern sã funcþioneze sub forma unui sistem capitalist, vom înþelege de
ce este în prezent în faza terminalã de crizã structuralã.
Atunci vom putea sugera cum funcþioneazã faza terminalã
ºi cum va funcþiona probabil în urmãtorii 20-40 de ani.
Care sunt caracteristicile – sine qua non-ul – capitalismului ca sistem, ca sistem mondial modern? Mulþi analiºti
se concentreazã pe singura instituþie pe care o considerã
crucialã. Aceasta poate fi munca salariatã. Sau producþia
pentru schimb ºi/sau profit. Sau lupta de clasã între antreprenori/capitaliºti/burghezi ºi salariaþi/proletari lipsiþi de
proprietate. Sau piaþa „liberã”. Niciuna dintre definiþiile
caracteristicilor definitorii nu are prea mare valoare pentru mine.
Motivele sunt simple. Munca salariatã existã în lume de
mii de ani, nu doar în lumea modernã. Mai mult, în sistemul mondial modern avem ºi muncã de alt tip, nu doar
salarizatã. Producþia bazatã pe profit existã de mii de ani.
Dar niciodatã nu a fost realitatea dominantã a unor sisteme istorice. „Piaþa liberã” este într-adevãr mantra sistemului mondial modern, dar pieþele din sistemele
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mondiale moderne nu au fost niciodatã scutite de reglementãrile guvernelor sau de consideraþii politice, ºi nici nu
ar fi fost posibil una ca asta. Existã fireºte luptã de clasã în
sistemele mondiale moderne, dar descrierea burghez-proletarã a claselor angajate în conflict este mult prea îngustã.
Din punctul meu de vedere, pentru ca un sistem istoric
sã fie considerat sistem capitalist, caracteristica dominantã
sau decisivã trebuie sã fie cãutarea consecventã de a acumula neîntrerupt capital – acumularea de capital cu scopul
de a acumula ºi mai mult capital. ªi pentru ca aceastã caracteristicã sã prevaleze, trebuie sã existe mecanisme care sã
penalizeze actorii care cautã sã acþioneze pe baza altor valori sau altor obiective, astfel încât aceºti actori care nu se
conformeazã sã fie eliminaþi mai devreme sau mai târziu de
pe scenã, sau cel puþin îngrãdiþi serios în capacitatea lor de
a acumula cantitãþi semnificative de capital. Toate instituþiile din sistemele mondiale moderne funcþioneazã pentru
a promova, sau cel puþin sunt constrânse sã promoveze acumularea neîntreruptã de capital.
Prioritatea acumulãrii de capital cu scopul de a acumula ºi mai mult capital mi se pare un obiectiv cu totul
iraþional. A spune cã este iraþional, în aprecierea mea a
raþionalitãþii materiale sau substanþiale (materielle Rationalität a lui Weber), nu înseamnã cã nu poate funcþiona
(raþionalitatea formalã a lui Weber), în sensul cã este în
stare sã susþinã un sistem istoric, cel puþin pentru o vreme
îndelungatã. Sistemul mondial modern dureazã de aproximativ 500 de ani ºi, în ceea ce priveºte principiul de la
baza lui, acumularea neîntreruptã de capital, acesta a avut
un succes extraordinar. Însã, dupã cum vom arãta, perioada capacitãþii sale de a continua sã funcþioneze pe baza
acestui principiu a ajuns acum la sfârºit.
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I. CAPITALISMUL ÎN FAZA
FUNCÞIONÃRII „NORMALE”
Cum a funcþionat capitalismul în practicã? Toate sistemele fluctueazã. Mai precis, maºinãria sistemului deviazã
constant de la punctul sãu de echilibru. Exemplul cel mai
familiar pentru majoritatea oamenilor este fiziologia corpului uman. Inspirãm ºi expirãm. Avem nevoie sã inspirãm
ºi sã expirãm. Dar existã mecanisme în interiorul corpului
uman ºi în sistemul mondial modern care restabilesc echilibrul sistemului, un echilibru în miºcare, cu siguranþã, însã
un echilibru. Ceea ce considerãm momentul funcþionãrii
„normale” a sistemului este perioada în care presiunea de
a reveni la echilibru este mai mare decât presiunea care îndepãrteazã de echilibru.
Existã multe asemenea mecanisme în sistemul mondial
modern. Cele mai importante – importante în sensul cã ele
sunt cele mai hotãrâtoare în a determina dezvoltarea istoricã a sistemului – sunt ceea ce voi numi ciclurile Kondratieff ºi ciclurile hegemonice. Iatã cum funcþioneazã acestea.
Sã analizãm mai întâi ciclurile Kondratieff: pentru a acumula cantitãþi semnificative de capital, producãtorii au
nevoie de un cvasi-monopol. Numai dacã au cvasi-monopol
îºi pot vinde produsele la preþuri cu mult mai mari decât
costurile de producþie. În sisteme cu adevãrat competitive,
cu flux cu adevãrat liber al factorilor de producþie, orice
cumpãrãtor inteligent poate gãsi vânzãtori care vor vinde
produsele pentru un profit de un ban, sau poate chiar sub
costul producþiei. Nu poate exista profit adevãrat într-un sistem perfect competitiv. Profitul adevãrat necesitã existenþa
unor limite ale pieþei libere, ºi anume un cvasi-monopol.
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Însã cvasi-monopolurile nu se pot stabili decât cu douã
condiþii: (1) produsul este o inovaþie pentru care existã –
sau se poate induce existenþa – unui numãr rezonabil de
mare de cumpãrãtori doritori; ºi (2) unul sau mai multe
state puternice sunt doritoare sã foloseascã puterea statului pentru a preveni (sau cel puþin a limita) intrarea altor
producãtori pe piaþã. Pe scurt, cvasi-monopolurile nu pot
exista decât dacã piaþa nu este „liberã” în sensul cã statul
se implicã.
Cu toþii am ajuns sã numim asemenea produse cvasimonopolizate „produse de vârf”. Sunt „de vârf” în sensul cã
determinã un procent însemnat din activitatea economicã
mondialã – ele însele, sau prin produse conexe. De fiecare
datã când se stabilesc asemenea cvasi-monopoluri, urmeazã o expansiune, o „creºtere” în economia mondialã, iar
perioada se considerã una de „prosperitate”. Asemenea perioade sunt de obicei perioade cu niveluri ridicate de ocupare a forþei de muncã datoritã nevoilor de personal atât
ale producãtorilor de cvasi-monopol, cât ºi ale celor de produse conexe ºi datoritã cheltuielilor de consum ale personalului angajat. ªi în vreme ce anumite pãrþi ale sistemului
mondial ºi unele grupuri din acesta fãrã îndoialã cã o duc
mult mai bine decât restul, pentru majoritatea persoanelor
ºi grupurilor aceastã perioadã de creºtere a producþiei este
o situaþie în care „fluxul ridicã toate bãrcile”.
Statul poate face multe pentru crearea ºi pãstrarea unui
asemenea cvasi-monopol. Îl poate realiza prin cadrul legal,
printr-un sistem de patente, sau alte forme de protejare a
aºa-numitei proprietãþi intelectuale. Poate oferi asistenþã
directã industriei cvasi-monopolizate, mai ales în privinþa
cercetãrii ºi dezvoltãrii. Poate fi un cumpãrãtor major, adesea la preþuri inflatate. Îºi poate folosi puterile geopolitice
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