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CAPITOLUL 1

RECONFIGURAREA LUMII 
DUPÃ RÃZBOIUL RECE

[Burghezia] sileºte toate naþiunile sã-ºi însuºeascã modul de pro-
ducþie al burgheziei dacã nu vor sã piarã; ea le sileºte sã introducã
aºa-zisa civilizaþie, adicã sã devinã burgheze. Într-un cuvânt, ea îºi
creeazã o lume dupã chipul ºi asemãnarea ei. 

— Marx ºi Engels, Manifestul Partidului Comunist (1848)*

Din momentul în care s-au fãcut aceste descoperiri [ºi anume
Americile ºi Indiile de Est], balanþa puterii s-a înclinat atât de mult
de partea europenilor, încât aceºtia au fost capabili sã comitã orice
fel de nedreptate în acele þãri îndepãrtate, fãrã a li se cere nicio so-
cotealã. Nativii acestor þãri pot deveni ulterior mai puternici ºi cei
din Europa pot deveni mai slabi, iar locuitorii din toate aceste zone
diferite ale lumii pot ajunge la acea egalitate de curaj ºi forþã care,
inspirând teamã reciprocã, poate depãºi nedreptatea adusã naþiu-
nilor independente, într-un fel de respect al drepturilor reciproce.
Dar nimic nu pare mai probabil sã stabileascã aceastã egalitate de
forþe decât comunicarea reciprocã a cunoaºterii ºi a tuturor îm-
bunãtãþirilor pe care le poartã în mod natural comerþul extins din
toate þãrile, cãtre toate þãrile.

— Adam Smith, Avuþia naþiunilor (1776)

* Editura Politicã, Bucureºti, 1962 (n.t.).
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1.1 Capitalismul ca singurul 
sistem socioeconomic

Am început acest capitol cu douã citate. Primul, din Karl
Marx ºi Friedrich Engels, dateazã de aproximativ 170 de
ani; cel de al doilea, din Adam Smith, de aproape 250 de
ani. Aceste pasaje din douã opere clasice ale economiei
politice surprind, poate mai bine decât oricare alte scrieri
contemporane, esenþa a douã schimbãri epocale prin care
trece lumea. Prima constã în instaurarea capitalismului nu
doar ca sistem dominant, ci ca singurul sistem socioeco-
nomic din lume. Cea de a doua constã în reechilibrarea
puterii economice între Europa ºi America de Nord pe de
o parte ºi Asia pe de altã parte, ca urmare a ascensiunii
acesteia din urmã. Pentru prima datã de la Revoluþia In-
dustrialã, veniturile de pe cele trei continente sunt similare,
revenind la aproximativ aceleaºi niveluri relative pe care le
aveau înainte de Revoluþia Industrialã (acum, desigur, la
un nivel absolut al veniturilor mult mai ridicat). Din punct
de vedere istoric, dominaþia capitalismului ºi renaºterea
economicã a Asiei sunt evoluþii remarcabile – care pot fi
corelate.

Faptul cã întregul glob funcþioneazã acum conform
aceloraºi principii economice – producþia organizatã pen-
tru profit folosind muncã salariatã liber aleasã ºi capital în
mare parte privat, cu management descentralizat – este
fãrã precedent istoric. În trecut, capitalismul, fie el în Impe-
riul Roman, în Mesopotamia secolului al VI-lea, în oraºele
medievale italiene sau în Þãrile de Jos în epoca modernã,
a trebuit întotdeauna sã coexiste – uneori în cadrul
aceleiaºi unitãþi politice – cu alte modalitãþi de organizare
a producþiei. Acestea includeau vânãtoarea ºi culesul, scla-
via de diferite feluri, iobãgia (cu lucrãtori care erau legaþi
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de pãmânt prin lege ºi nu aveau voie sã îºi punã forþa de
muncã la dispoziþia altora) ºi mica producþie de mãrfuri
realizatã de meºteºugarii independenþi sau de micii fer-
mieri. Chiar ºi acum o sutã de ani, când a apãrut prima în-
trupare a capitalismului globalizat, lumea a continuat sã
foloseascã toate aceste forme de producþie. Dupã Revoluþia
Rusã, capitalismul a împãrþit lumea cu comunismul, care
a pus stãpânire peste þãri care includeau aproximativ o
treime din populaþia globului. Doar capitalismul mai exis-
tã în zilele noastre, cu excepþia unor zone marginale care
nu au influenþã asupra dezvoltãrii globale.

Victoria capitalismului la nivel global are multe impli-
caþii care au fost anticipate de Marx ºi Engels în 1848. Ca-
pitalismul faciliteazã – ºi atunci când profiturile externe
sunt mai mari decât cele interne chiar îºi doreºte – schim-
bul transfrontalier de bunuri, circulaþia capitalurilor ºi, în
unele cazuri, circulaþia forþei de muncã. Prin urmare, nu
este un accident faptul cã globalizarea s-a dezvoltat cel mai
mult în perioada dintre Rãzboaiele Napoleoniene ºi Primul
Rãzboi Mondial, când capitalismul a dominat în mare
parte. ªi nu întâmplãtor, globalizarea de astãzi coincide cu
triumful absolut al capitalismului. Dacã ar fi triumfat
comunismul asupra capitalismului, nu existã nicio îndoialã
cã, în ciuda crezului internaþionalist profesat de fondatorii
sãi, acesta nu ar fi dus la globalizare. Societãþile comuniste
au fost predominant autarhice ºi naþionaliste, iar circulaþia
transfrontalierã a mãrfurilor, a capitalurilor ºi a forþei de
muncã s-a realizat la cote minime. Chiar ºi în cadrul blo-
cului sovietic, comerþul s-a desfãºurat numai pentru a vinde
bunuri în exces sau în conformitate cu principiile mercan-
tiliste ale negocierilor bilaterale. Acest lucru este complet
diferit de capitalism, care, dupã cum au remarcat Marx ºi
Engels, are o tendinþã inerentã de a se extinde.
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Dominaþia incontestabilã a modului de producþie ca-
pitalist se reflectã în concepþia ideologicã la fel de necon-
testatã conform cãreia câºtigul de bani nu numai cã este
respectabil, ci este ºi cel mai important obiectiv în viaþã, un
imbold înþeles de oamenii din toate pãrþile lumii ºi din
toate clasele. Poate fi dificil sã determinãm o persoanã
care diferã de noi prin experienþã de viaþã, gen, rasã sau
mediu de provenienþã sã adopte o parte din convingerile,
preocupãrile ºi motivaþiile noastre. Dar aceeaºi persoanã va
înþelege cu uºurinþã limba banilor ºi a profitului; dacã
explicãm cã obiectivul nostru este sã obþinem cea mai bunã
afacere posibilã, îºi va putea da seama cu uºurinþã dacã cea
mai bunã strategie economicã de urmat este cooperarea
sau concurenþa. Faptul cã (pentru a folosi termeni mar-
xiºti) infrastructura (baza economicã) ºi suprastructura
(instituþiile politice ºi judiciare) sunt atât de bine aliniate
în lumea de astãzi nu numai cã ajutã capitalismul global sã
îºi menþinã dominaþia, ci face ºi obiectivele oamenilor mai
compatibile ºi comunicarea lor mai clarã ºi mai uºoarã,
deoarece toþi ºtiu ce urmãreºte cealaltã parte. Trãim într-o
lume în care toatã lumea respectã aceleaºi reguli ºi înþelege
acelaºi limbaj al generãrii de profit.

O astfel de declaraþie generalã necesitã totuºi o anumitã
clarificare. Existã într-adevãr unele comunitãþi mici îm-
prãºtiate în întreaga lume care evitã sã facã bani ºi existã
anumiþi indivizi care dispreþuiesc aceastã preocupare. Dar
aceºtia nu influenþeazã forma lucrurilor ºi mersul istoriei.
Afirmaþia conform cãreia convingerile individuale ºi sis-
temele de valori sunt aliniate la obiectivele capitalismului
nu ar trebui sã sugereze cã toate acþiunile noastre sunt în
întregime ºi întotdeauna conduse de profit. Oamenii între-
prind uneori acþiuni care sunt cu adevãrat altruiste sau
sunt impulsionate de alte obiective. Dar pentru majoritatea
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dintre noi, acestea joacã doar un rol mic în viaþa noastrã,
dacã le evaluãm în funcþie de timpul petrecut sau de banii
investiþi. Aºa cum este greºit sã îi numim pe miliardari
„filantropi”, dacã dobândesc o avere enormã prin practici
neloiale ºi apoi doneazã o micã parte din bogãþia lor, tot
aºa este greºit sã ne concentrãm exclusiv asupra unei mici
pãrþi din acþiunile noastre altruiste ºi sã ignorãm faptul cã
probabil 90% din viaþa noastrã activã se petrece în activitãþi
voluntare al cãror obiectiv este îmbunãtãþirea nivelului
nostru de trai, în principal prin câºtigul de bani.

Aceastã aliniere a obiectivelor individuale ºi sistemice
este un succes major obþinut de capitalism – unul pe care
îl explic mai detaliat în Capitolul 5. Susþinãtorii necondi-
þionaþi ai capitalismului explicã acest succes ca fiind rezultat
din „naturalitatea” capitalismului, adicã din presupunerea
cã acesta reflectã perfect eul nostru înnãscut – dorinþa
noastrã de a face comerþ, de a câºtiga, de a ne lupta pentru
condiþii economice mai bune ºi pentru o viaþã mai plãcutã.
Dar nu cred cã, dincolo de unele funcþii primare, este
corect sã vorbim despre dorinþe înnãscute ca ºi cum ele ar
exista independent de societãþile în care trãim. Multe
dintre aceste dorinþe sunt produsul socializãrii în cadrul
societãþilor în care trãim – ºi în acest caz în cadrul socie-
tãþilor capitaliste, care sunt singurele care existã.

Este o idee veche, susþinutã de scriitori distinºi precum
Platon, Aristotel ºi Montesquieu, aceea cã un sistem politic
sau economic se aflã într-o relaþie armonioasã cu valorile
ºi comportamentele predominante ale unei societãþi. Acest
lucru este cu siguranþã adevãrat pentru capitalismul actual.
Capitalismul a avut un succes remarcabil în transmiterea
obiectivelor sale cãtre oameni, determinându-i sau con-
vingându-i sã îi adopte obiectivele ºi astfel realizând o con-
cordanþã extraordinarã între ceea ce necesitã capitalismul
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