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PARTEA I
FUZIUNE

„… cea mai imperioasã dintre toate
necesitãþile, aceea de a nu a-þi pierde
rangul în lume”

– ALEXIS DE TOCQUEVILLE1

PARTEA ÎNTÂI

FUZIUNE
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Cam prin ianuarie 2017, economia globalã a schimbat 
garda. Evenimentul se desfãºura la Davos, cu prilejul

reuniunii anuale a celor mai bogaþi reciclatori de înþelep-
ciune convenþionalã din lume ºi, în mod consecvent, unul
dintre ultimele locuri capabile sã anticipeze ce urmeazã sã
se întâmple în continuare. De data asta, a fost altfel. Mag-
naþii fondurilor speculative, directorii de date din Silicon
Valley, specialiºtii în management ºi oficialii guvernamen-
tali adunaþi acolo au avut posibilitatea sã vadã în avan-
premierã cât de rapid urmeazã ca lumea sã se schimbe. Xi
Jinping, preºedintele Chinei, venise în staþiunea alpinã el-
veþianã pentru a apãra sistemul comerþului global împotri-
va atacurilor preºedintelui SUA nou ales, Donald Trump.
Fãrã prea mult ceremonial, conducãtorul celei mai mari
economii emergente din lume a preluat rolul de a apãra
sistemul comerþului global, în pofida strigãtelor de rãzboi
protecþionist venite din partea celei mai dezvoltate naþiuni
a lumii. Momentul prevestea o nouã erã, în care China
aspira sã fie cetãþeanul global responsabil. Bãieþii rãi schim-
bau locurile cu bãieþii buni. „Unii oameni dau vina pe glo-
balizarea economicã pentru haosul din lumea noastrã”, a
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spus Xi la Davos. „Nu trebuie sã ne retragem în port ori
de câte ori suntem surprinºi de o furtunã, fiindcã altminteri
nu vom ajunge niciodatã pe celãlalt þãrm… Nimeni nu va
ieºi învingãtor dintr-un rãzboi comercial.”

Dupã peste ºaptezeci de ani de globalizare condusã de
SUA, declaraþia lui Xi privind gestionarea globalã a econo-
miei, în sediul spiritual al capitalismului, a fost ca o scenã
din Alice în Þara Minunilor. Cu toate acestea, permutarea
rolurilor – schimbarea santinelei economiei globale – fusese
de multe ori anticipatã. Lãsãm deoparte cele mai recente
prognoze. Încã din 1902, când ruinele imperiale ale Chinei
fuseserã de multã vreme cercetate atent de puterile euro-
pene ºi Statele Unite, istoricul britanic John Hobson a an-
ticipat ziua când China revigoratã avea sã rãstoarne situaþia.
Clarviziunea lui Hobson meritã savuratã: „China, trecând
mai rapid decât alte «rase inferioare» prin perioada de de-
pendenþã faþã de ºtiinþa apuseanã ºi capitalul apusean, ºi
asimilând rapid ceea ce acestea au de oferit, poate even-
tual sã îºi restabileascã independenþa economicã, gãsind
în propriile-i resurse capitalul ºi abilitatea de organizare
necesare pentru industriile mecanice ºi… poate astfel sã
se lanseze rapid pe piaþa mondialã în poziþia de cel mai
mare ºi cel mai eficient competitor, arogându-ºi iniþial co-
merþul din Asia ºi Pacific, iar apoi inundând pieþele libere
din Occident ºi împingând pieþele închise din Occident
spre o Protecþie tot mai riguroasã”.2

Deºi avea capacitãþi de previziune demne de un Nostrada-
mus, nici chiar Hobson nu a anticipat viteza cu care China
avea sã reuºeascã aceastã performanþã. De la o pondere
statisticã neglijabilã în 1978, cu niciun procent din co-
merþul global, China s-a ridicat, devenind în 2013 naþiu-
nea dominantã a comerþului lumii, cu aproape un sfert din
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fluxurile sale anuale.3 Nu mai departe de începutul secolu-
lui al XXI-lea, SUA acopereau aproape de trei ori mai mult
din comerþul global decât China. Niciodatã nu se mai po-
menise în istorie o performanþã de o asemenea anvergurã
sau vitezã. ªi, totuºi, rãmân încã multe lucruri de fãcut. Re-
venirea Chinei ºi a celorlalte cincisprezece economii ne-
occidentale cu o dezvoltare rapidã, incluzând Indonezia,
Thailanda ºi India, care împreunã reprezintã jumãtate din
populaþia lumii, reconfigureazã dramatic structura puterii
globale. Pe durata vieþii mele, clasa de mijloc emergentã a
ajuns, pornind practic de niciunde, sã înlocuiascã clasa de
mijloc occidentalã convenþionalã ca motor al creºterii glo-
bale. Începând din 1970, veniturile pe cap de locuitor ale
Asiei au crescut de cinci ori.4 Pânã ºi în Africa, cel mai ne-
performant continent din lume, veniturile aproape s-au du-
blat. Venitul mediu din Occident, în schimb, abia dacã s-a
modificat în ultima jumãtate de secol. În unele pãrþi din Asia,
cum ar fi Singapore ºi Coreea de Sud, veniturile fie au de-
pãºit, fie sunt la acelaºi nivel cu cele ale Occidentului. În
alte pãrþi, îndeosebi în India, veniturile treneazã încã la mai
puþin de o zecime din media occidentalã. Însã direcþia este
clarã. Dacã desenãm o hartã economicã globalã, centrul
de gravitate în secolul al XX-lea poate fi gãsit undeva în
mijlocul Atlanticului, potrivit economistului singaporez
Danny Quah. Punctul acela s-a deplasat acum spre est, în
Iran.5 În urmãtoarele decenii, se va stabili într-o zonã unde-
va între China ºi India, în Himalaya. De la mijlocul Atlanti-
cului pânã pe acoperiºul lumii, în cincizeci de ani – generaþia
noastrã este prezentã la o reaºezare spectaculoasã. 

Totuºi, aceastã eventualitate nu va face decât sã redea
Chinei poziþia influentã de care s-a bucurat în cea mai
mare parte a istoriei omeneºti. Timp de aproximativ ºapte
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veacuri, între anul 1100, la scurtã vreme dupã Cucerirea
Normandã, ºi 1800, când Revoluþia Industrialã a luat avânt,
China a asigurat aproximativ un sfert din economia mon-
dialã, estimându-se cã ponderea era chiar mai mare în ca-
drul producþiei ei interne. Conform unei recente evaluãri
istorice, China ºi India asigurau în 1750 trei sferturi din
producþia manufacturierã din lume. În ajunul Primului
Rãzboi Mondial, ponderea lor se redusese la doar 7,5 la
sutã.6 Specialiºtii în istoria economiei au numit aceasta Era
Divergenþei. O mare parte din declinul drastic al Orientu-
lui – poate o parte prea mare chiar – a fost pusã pe seama
efectelor directe ale exploatãrii coloniale. Compania bri-
tanicã a Indiilor de Est, bunãoarã, a suprimat producþia tex-
tilã indianã, care fusese pe primul loc în lume. Mãtãsurile
indiene au fost detronate de bumbacul de Lancashire. Por-
þelanul chinezesc a fost înlocuit cu porþelanul european.
Ambele þãri au avut de suferit de pe urma a ceea ce Marea
Britanie l-a numit mai târziu Preferinþa Imperialã, care le
constrângea sã exporte în Anglia materii prime la un preþ
mic ºi sã importe produse finite scumpe, rãmânând astfel
într-un permanent deficit financiar. Nu exista nimic liber
într-un asemenea negoþ, în niciun sens al cuvântului. În
cazul Chinei, puterile occidentale au smuls fiecare cu forþa
propriile concesiuni, care le permiteau sã facã în China
cam acelaºi lucru pe care britanicii îl fãceau în India, însã
fãrã garnizoane pe tot cuprinsul teritoriului. Impactul a fost
similar. Din nou, Hobson a redat sugestiv situaþia: „Investi-
torii ºi oamenii de afaceri din Vest descoperiserã, pare-se,
în China o minã de forþã de muncã… [Aceasta] pãrea în-
tr-atât de colosalã ºi atât de extinsã, încât a deschis posi-
bilitatea de a ridica populaþii întregi din Apus la rang de
«gentlemeni independenþi».”7
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