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INTRODUCERE
Capitalismul generos –

cel mai bun mod de a iubi planeta
¿i oamenii

Capitalismul poate fi generos?, exclama cu uimire un tânår
student, zâmbind sarcastic. Nu-i o contradic¡ie în
termeni, ceva de genul „bunåtate crudå“, sau „moarte

vie“? Cuvintele astea nici måcar nu merg împreunå!
¥n ultimii patru-cinci ani, toatå lumea m-a cam luat peste picior

în legåturå cu obsesia mea, aceea a unui capitalism generos. Nici nu
¿tiam cå acest cuvânt poate fi atât de periculos ¿i poate dezbina
într-atât oamenii, evocând imagini de co¿mar, ale unor îmbogå¡i¡i
prin furt, ale copiilor extenua¡i în fabrici încå de la o vârstå fragedå,
sau ale furnalelor revårsând fuioare de fum negru ce polueazå cerul
senin.

– Capitali¿tii reu¿esc tocmai pentru cå nu sunt genero¿i, îmi
explica nervos un coleg, dupå o prezentare pe care-o fåcusem elevilor
lui.

– Dar fårå capitalism, nu ar exista generozitate, i-am råspuns,
iar studen¡ii må priveau neîncrezåtori, ca ¿i cum tocmai a¿ fi spus
cå påmântul stå pe loc, sau cå marea este plinå de balauri.

¥n acel moment de tåcere mi-am dat seama cât de important
devenise pentru mine acest proiect al capitalismului generos. ¥n
timp ce majoritatea oamenilor se gråbesc så îmbrå¡i¿eze ideea
capitalismului, noi, cei care ne-am bucurat de roadele sale, suntem
încå agasa¡i de slåbiciunile acestuia, ¿i ne concentråm asupra
e¿ecurilor lui. Ba chiar mai råu, milioane de americani nu ¿tiu nici
måcar cum func¡ioneazå capitalismul generos, sau cum îi poate ajuta
acest sistem så tråiascå mai bine ¿i så aibå o via¡å mai frumoaså.

De ce oare atâ¡ia profesori universitari sau ziari¿ti ¿i reporteri
uitå sau refuzå så recunoascå meritele, puterea incredibilå ¿i succesul
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capitalismului? De ce oare se aga¡å de concepte învechite despre
socialism sau comunism, când este deja evident cå promisiunile fåcute
de aceste sisteme economice au fost încercate ¿i gåsite defectuoase,
cå ele nu pot func¡iona?

Bineîn¡eles, capitalismul are ¿i el defectele sale. Au existat ¿i
e¿ecuri, desigur, ¿i trebuie så încercåm så le evitåm pe viitor. Dar, în
ciuda acestor defecte, capitalismul a devenit op¡iunea economicå a
unei lumi întregi, ¿i nu e greu de în¡eles de ce. De¿i aceastå carte
vorbe¿te în bunå parte despre corpora¡ia Amway, aceastå poveste a
succesului Amway din ultimii treizeci de ani este un exemplu
excelent de capitalism generos în ac¡iune.

Fidel Castro ¿i alia¡ii såi comuni¿ti au preluat conducerea Cubei
pe 16 ianuarie 1959, promi¡ând så reclådeascå economia acestei
na¡iuni altådatå înfloritoare. ¥n aceea¿i såptåmânå, Jay Van Andel
¿i cu mine înfiin¡am Corpora¡ia Amway, în subsolurile caselor noastre
din Ada, Michigan. Pe vremea aceea, socialismul era privit ca „cea
mai mare speran¡å economicå a lumii“. Libera ini¡iativå era moartå
¿i îngropatå. Cel pu¡in asta ni s-a spus, mie ¿i lui Jay. Capitalismul
american era pe cale de a „ie¿i din scenå“, în timp ce comunismul
marxist exportat de Rusia ¿i China era „nåscut pentru a învinge“.

– Astea nu sunt timpuri så începi o afacere pe cont propriu, ne-au
avertizat unii. Zilele acelea au apus de mult. Apoi, gesticulând
încrunta¡i, continuau: Capitalismul ne-a în¿elat a¿teptårile ¿i o va
face din nou. Socialismul este singura noastrå speran¡å.

Am ascultat criticile la adresa liberei ini¡iative. Le-am mul¡umit
pentru sfaturile lor ¿i le-am ignorat pe toate.

– Compania noastrå se nume¿te Amway (n. trad.: „Amway“,
AMerican WAY, modul/modelul american), le spuneam eu oamenilor
în acele discursuri de început, deoarece modelul american de
proprietate privatå ¿i liberå ini¡iativå este cel mai bun model de
urmat.

Am ¡inut acel discurs de mii de ori în urmåtorii câ¡iva ani, ¿i nu
doar la întâlnirile Amway, ci ¿i în licee, biserici, sau cluburi private.
Americanii î¿i pierdeau încrederea în sistemul economic care ne
adusese cel mai înalt standard de via¡å din istorie.
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– Am clådit aceastå na¡iune pornind de la conceptul proprietå¡ii
private ¿i cel al liberei ini¡iative, le spuneam celor care doreau så
må asculte. Capitalismul nu este perfect, dar numai el poate sus¡ine
aceastå na¡iune ¿i o poate påstra puternicå.

Cei care ne criticau vorbeau despre politica de economie socia-
listå a pre¿edintelui Mao, a premierului Hru¿ciov, ¿i a tovarå¿ului
Castro ca fiind noul val al viitorului. Acum, cei care ne criticau nu
mai râd de noi.

Visul comunist e mort. ªi cât de repede s-a transformat el într-un
co¿mar! Economiile marxist-socialiste s-au pråbu¿it. Iatå, se fac 34
de ani de când Castro a preluat controlul asupra Cubei, promi¡ând
prosperitate ¿i reforma. Iar aståzi, majoritatea cubanezilor tråiesc
în såråcie ¿i disperare.

¥n aceea¿i perioadå, Amway, pe de altå parte, a devenit o
corpora¡ie de 4 miliarde de dolari, cu peste douå milioane de
distribuitori independen¡i care sunt propriii lor patroni în 54 de
¡åri ¿i teritorii de pe tot cuprinsul lumii (n. trad.: Cifrele se referå la
anul 1993).

Goana dupå o via¡å mai bunå

Eu iubesc compania Amway ¿i pe distribuitorii såi din întreaga
lume. ¥n aceastå carte, am så povestesc despre oameni genero¿i ¿i
despre companii generoase, dar Amway ¿i re¡eaua sa mondialå de
distribuitori independen¡i sunt subiectul meu preferat, fiindcå despre
asta ¿tiu så vorbesc cel mai bine. Lee Iacocca scrie despre Ford ¿i
Chrysler. Generalul Norman H. Schwarzkopf ¿i-a în¡esat autobiografia
cu istorisiri din cariera lui militarå ¿i din opera¡iunea Furtunå în
De¿ert. Prietenul meu Max DePree ¿i-a ilustrat, cel pu¡in în parte,
cele douå cår¡i despre lideri cu experien¡ele sale personale ca
pre¿edinte al consiliului de administra¡ie la Corpora¡ia Herman Miller,
¿i ambele cår¡i sunt pline de în¡elegere ¿i de idei valoroase. Astfel
încât, dorind ¿i eu så råmân fidel experien¡elor mele, voi folosi multe
dintre istorisirile despre Amway ¿i oamenii såi în aceastå carte.

De exemplu, dezvoltarea Amway în ¡årile fostului bloc comunist
este doar unul dintre exemplele care demonstreazå cå acest capitalism
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generos func¡ioneazå cu adevårat, dacå i se då o ¿anså. Oamenii vor
så tråiascå într-o ¡arå în care sunt liberi så încerce idei noi, så facå
comer¡ fårå restric¡ii ¿i så poatå fi ståpânii propriilor lor afaceri. Ei
au obosit så tot vadå rafturi goale ¿i promisiuni gåunoase. ¥¿i doresc
lucruri pe care noi le avem, ¿i cu care ne-am obi¿nuit atât de mult,
încât nici nu ne-am gândi ca via¡a este posibilå fårå ele.

Când a cåzut Zidul Berlinului, care despår¡ea Germania în douå
(RDG ¿i RFG), est-germanii au plecat cu miile peste grani¡å, dar ¿i
distribuitorii Amway din Germania Federalå s-au gråbit så treacå
în partea esticå a ¡årii, pentru a le oferi fra¡ilor nem¡i ¿ansa de a
avea propria lor afacere de vânzåri directe Amway. Iar întreprin-
zåtorii est-germani au prins din zbor aceastå oportunitate. Aståzi,
avem peste o sutå de mii de distribuitori Amway în fosta Germanie
democratå, peste o sutå de mii de oameni care se bucurå pentru
prima oarå în via¡a lor de avantajele liberei ini¡iative.

Jay Leno, gazda talk-show-ului Tonight Show, citind despre
„goana“ Amway de a aduce libera ini¡iativå în Europa de Est, a
comentat, ironic: „ªi când te gânde¿ti cât le-a luat ¡årilor åstora så
scape de comunism...“ Am luat aceasta ca pe un compliment, ca pe
un tribut adus tenacitå¡ii membrilor Amway din lumea întreagå. Unul
dintre liderii Amway din Europa, Peter Mueller-Merkatz, spunea:

– Noi credem în capitalism. Suntem convin¿i cå democra¡ia ¿i
libera ini¡iativå sunt singura speran¡å economicå a lumii. De ce n-am
împårtå¿i ¿i altora metodele ¿i crezul nostru?

Pe lângå sutele de mii de distribuitori Amway din jumåtatea esticå
a Germaniei (fosta RDG), afacerea noastrå a convins deja 40.000
de unguri, ¿i mii de polonezi se pregåtesc pentru intrarea noastrå,
anul acesta, pe pia¡a din Polonia. Iar aceastå „goanå“ de a lua parte
la o economie de pia¡å liberå, de a crea o nouå genera¡ie de
întreprinzåtori, nu are loc doar în fostele ¡åri comuniste, ci ¿i în
alte pår¡i, peste tot unde barierele economice sunt doborâte.

¥n 1990, când pre¿edintele Mexicului, Salinas, a avut curajul så
dårâme cortina de fier care bloca schimbul comercial dintre Mexic
¿i SUA, Amway a intrat pe aceastå nouå pia¡å. Acum, peste o sutå
de mii de mexicani încânta¡i, devota¡i ¿i hotårâ¡i au propria lor
afacere. ªi ei descoperå cum libera ini¡iativå în ac¡iune poate ajuta
la depå¿irea acelor ani de såråcie ¿i disperare.
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¥n Indonezia existå peste cincizeci de mii de distribuitori
independen¡i Amway. Chiar ¿i în Japonia, atunci când angaja¡ii au
descoperit oportunitatea de a avea propria lor afacere, ¿i de a avansa
astfel într-o påturå socialå superioarå ¿i exclusivistå, cea a patronilor,
denumi¡i metaforic shoguni, sau de a avansa la un nivel avansat de
manageriat, intrând în rândurile a¿a-zi¿ilor samurai, au abandonat
siguran¡a unui loc de muncå pe via¡å ¿i au început afaceri de vânzåri
directe. Aståzi, Japonia se poate mândri cu un milion de distribuitori
independen¡i Amway, iar Amway Japonia a devenit a treia
organiza¡ie, ca mårime, din lume.

Kaoru Nakajima, unul dintre distribuitorii no¿tri cei mai
importan¡i, care î¿i desfå¿oarå afacerile din sediul central al firmei
sale din Japonia, a spus cum nu se poate mai simplu:

– Timp de opt ani, am fost un salariat obi¿nuit, care lucra într-o
firmå. Acum sunt propriul meu patron. Acum sunt liber. Acum vând
produse de care sunt mândru. Iar când våd cå tot mai mul¡i î¿i pot
crea o via¡å mai bunå prin metoda Amway, må simt ¿i mai
impulsionat. Nici måcar nu consider cå muncesc. Mai curând a¿
spune cå må joc.

Goana dupå un trai mai bun

Nu må în¡elege¡i gre¿it. Aceastå ini¡iativå liberå nu implicå doar
mai mul¡i bani. Desigur, oamenii î¿i doresc siguran¡å financiarå,
pentru ei ¿i familiile lor. ªi de ce nu? Dar ei vor mai mult. Mult,
mult mai mult.

Oamenii din fosta RDG, din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia,
sau China, ca ¿i oamenii de pretutindeni din aceastå lume, î¿i doresc
¿i altfel de satisfac¡ii decât cele materiale, satisfac¡ii mai profunde
¿i mai importante. Ei î¿i doresc libertatea de a deveni persoane
independente ¿i împlinite. ¥si doresc libertatea de a putea fi ceea ce
Dumnezeu ne dore¿te så fim. ¥¿i doresc libertatea min¡ii ¿i a
imagina¡iei, care poate exista doar într-o societate cu adevårat
democraticå. Sau pe cea de a gåsi satisfac¡ii autentice în via¡å, nu
doar de a supravie¡ui de pe o zi pe alta.

¥n inima acestei dorin¡e profunde de schimbare pe care o au
fostele ¡åri comuniste se aflå un fapt simplu: comunismul a adus cu
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sine o adâncå crizå spiritualå. Nu numai economiile comuniste erau
falimentare. Valorile gåunoase ¿i false ale acestui sistem au dus în
final la pråbu¿irea sa. Fondatorul mi¿cårii comuniste moderne, Karl
Marx, avea o viziune foarte såracå asupra spiritului uman. Aceasta
s-a dovedit incapabilå de a constitui funda¡ia pe care så se clådeascå
na¡iuni sau vie¡i omene¿ti.

¥n 1969, în iulie, Jay Van Andel, prietenul meu de-o via¡å ¿i
partenerul meu în construirea Amway, a demonstrat pe viu viziunea
pe care capitalismul generos o are asupra oamenilor: la una dintre
uzinele noastre din Ada, Michigan, un incendiu a fost cât pe ce så
ne distrugå visul. Explozia fatalå a avut loc chiar înainte de miezul
nop¡ii. Când Jay a ajuns acolo, o clådire mare, care adåpostea ¿i
liniile de asamblare, dar ¿i birourile noastre, era pe punctul de a fi
înghi¡itå de flåcåri. Angaja¡ii î¿i riscaserå deja vie¡ile încercând så
scoatå anumite ma¿ini precum tractoare, trailere ¿i un rezervor, din
clådirea cuprinså de foc. Al¡ii erau deja pe cale så intre în uzina
enormå, de 500 de metri påtra¡i, care ardea, pentru a încerca så
salveze dosare cu documente importante. Jay i-a oprit pe to¡i, cu
aceste cuvinte de neuitat:

– Låsa¡i hârtiile! Scoate¡i oamenii afarå!
Pårerea noastrå despre oameni conteazå foarte mult. Dacå îi

consideråm ca fiind cu to¡ii copiii lui Dumnezeu, având o scânteie
divinå în ei, ar trebui så ne purtåm cu fiecare în consecin¡å:
acordându-le respect ¿i demnitate. Dar dacå îi privim într-un sens
pur materialist, fårå spiritualitate ¿i având o oarecare valoare doar
prin condi¡ia lor socialå, unde vom ajunge? Nu este nevoie decât så
privim în urmå, la istoria comunismului, pentru a råspunde acestei
întrebåri.

Deciziile pe care le luåm se bazeazå foarte mult ¿i pe filozofia
noastrå vizavi de frumoasa Terra, de rezervele sale bogate ¿i
generoase. Dacå privim acest Påmânt minunat ca pe un dar al lui
Dumnezeu cåtre om, ¿i pe noi ca fiind aceia care trebuie så avem
grijå de aceste daruri nepre¡uite pe care planeta ni le oferå, înseamnå
cå tot ceea ce facem va trebui så fie în concordan¡å cu dragostea ¿i
grija noastrå fa¡å de mediul înonjuråtor.
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Capitalismul: o formulå simplå
de început

¥n luna mai a anului 1986, peste 8000 de americani, elevi de
clasa a XI-a ¿i a XII-a din 42 de state ale SUA, au fost supu¿i unui
test, pentru a se afla ceea ce ¿tiau (sau mai bine zis, ceea ce nu
¿tiau) despre capitalism. La evaluarea rezultatelor, nu micå a fost
surpriza organizatorilor: ¿aizeci ¿i ¿ase la sutå dintre cei chestiona¡i,
adicå 5415 de tineri americani, nu ¿tiau destul despre capitalism
cât så defineascå profitul.

Toate ziarele din ¡arå au publicat rezultatele cu litere de-o
¿chioapå, ¿i cu titluri precum: „Elevii americani iau note mici la
testele de economie“. Compara¡iile fåcute cu elevii din Germania
sau Japonia, cårora li se cere så aibå unele cuno¿tin¡e elementare
de economie pentru a absolvi liceul, au fost dezastruoase. La fel au
fost ¿i rezultatele testului. Acestea au fost anun¡ate în cadrul unei
conferin¡e de preså la nivel na¡ional, de cåtre distinsul economist
american Paul A. Volcker, fost pre¿edinte al comitetului de
administrare a Agen¡iei de Rezerve Federale. Un tânår reporter l-a
întrebat pe dr. Volcker dacå dânsul studiase economia la liceu, iar
acesta din urmå a trebuit så mårturiseascå, în fa¡a întregii lumi, cå
nu, nu studiase aceastå materie.

Uråsc testele. Mi-aduc aminte câte am picat ¿i eu la via¡a mea.
ªi-mi pare råu pentru elevii care au fost supu¿i acestui test-surprizå
de economie, dar în acela¿i timp, în¡eleg de ce l-au organizat oficialii
de la departamentele de muncå ¿i economie. Na¡iunea aceasta nu-¿i
poate permite încå o genera¡ie de americani care nu în¡eleg capi-
talismul ¿i mecanismele sale interne.

Så începem cu întrebarea la care elevii nu au ¿tiut så raspundå.
Ce este profitul? Dintre mai multe råspunsuri posibile, cel corect
este „venit minus cost“. Oliver Wendell Holmes a råspuns aceleia¿i
întrebåri printr-o poezioarå scurtå:

A¿ vrea Fortuna så-mi trimitå
Ceva mai mult decât eu cheltui.

Dacå cineva vrea så afle unul dintre modurile esen¡iale în care
un capitalist î¿i evalueazå succesul, ar fi bine så nu uite aceste versuri.
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Profitul se reduce la a face mai mul¡i bani decât cheltui. Dacå are
profit, afacerea ta va avea ¿i succes, ¿i astfel te vei putea extinde, vei
putea så intri în alte sectoare ale economiei ¿i î¡i vei putea ameliora
nivelul de trai, ¿i pe cel al altora. Fårå profit, afacerea ta va da
faliment, iar visurile tale de a acumula capital se vor duce ¿i ele pe
apa sâmbetei.

Pentru a vå ajuta så în¡elege¡i cum func¡ioneazå capitalismul, ¿i
cum se face profit, am o formulå simplå. Ea aratå astfel:

BE = RN + EU x U

Nu, nu este solu¡ia unei probleme de fizicå cuanticå. E mult mai
simplå decât pare. De fapt, s-ar putea chiar så cåde¡i de acord cu cei
care spun cå teoria mea este prea simplistå. Nu conteazå. Ea na¿te
discu¡iile, ¿i, adesea, exprimårile simpliste ne ajutå så în¡elegem
lucrurile prea complicate.

Mai pe lung, formula sunå a¿a: bunåstarea economicå (BE)
provine din resursele naturale (RN) care sunt transformate de cåtre
energia umanå (EU), ajutatå (înmul¡itå) la rândul såu de folosirea
uneltelor (U). Så privim acum fiecare membru al formulei.

Bunåstarea economicå. Capitalismul este procesul producerii
¿i/sau distribuirii de capital, un alt cuvânt pentru materie. Motivele
pentru care te-ai putea  gândi så devii capitalist sunt urmåtoarele:
dore¿ti så asiguri o bunåstare materialå, pentru tine ¿i pentru cei
care sunt (sau vor fi) dependen¡i de sprijinul tåu. Nu låsa cuvântul
materie, sau materialism, så te îndepårteze, ¿i nu deveni defensiv
când îl auzi rostit. Casele, ¿colile ¿i bisericile noastre sunt construite
din materie, dintr-un anume material. Materialul este cel care
hråne¿te ¿i îmbracå oamenii acestui påmânt. Materia este esen¡a
vie¡ii, ¿i nu este deloc gre¿it så vrei så ai o parte mai decentå din
acest material, pentru a avea o via¡å mai u¿oarå, mai împlinitå, ¿i
mai bogatå.

Resursele naturale. Majoritatea materialelor provin din
påmânt, din mare sau din cer. Direct sau indirect, fiecare capitalist
este dependent de rezerva de resurse naturale a påmântului. Uitå-
te în jurul tåu în camerå. Este ceva acolo care provine, oricât de
indirect, dintr-o resurså naturalå? Fibra costumului pe care îl port
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vine dintr-o oaie care månâncå iarbå din påmânt ¿i bea apå dintr-un
râu. Firele din cravata mea au fost produse de minusculi viermi de
måtase care au mâncat frunze de dud ¿i au båut apa picåturilor de
ploaie venite din cer. Biroul meu este fåcut din lemnul copacilor ale
cåror radåcini se înfig în sol ¿i care se hrånesc cu apa din pânzele
freatice. Calculatorul pe care îl folosesc este fåcut din plastic, care la
rândul lui provine din petrol, din aluminiu, care provine din bauxitå,
¿i din o¡el, care provine din zåcåminte de fier: toate acestea sunt
minerale îngropate adânc sub scoar¡a påmântului. Dar fiecare dintre
aceste resurse naturale a fost transformatå de cåtre energia umanå,
cealaltå surså fundamentalå de material.

Energia umanå. Resursele naturale care se aflå în habitatul
lor, acolo unde le-a plasat natura, nu servesc la nimic. Oaia nu då
lâna ¿i firele fragile ale gogo¿ii viermelui de måtase nu devin ¡esåturå
¿i nu se cos sau taie singure. Le trebuie ajutorul min¡ii ¿i mâinilor
oamenilor. Nu po¡i introduce cuvinte în petrol, bauxitå, sau aluminiu,
dacå ele stau acolo, sub påmânt, î¡i trebuie un calculator fåcut din
toate aceste materii prime. Trebuie så gåse¿ti resursele, så le culegi,
så le pregåte¿ti ¿i så le transformi în ceva mai folositor, prin
inteligen¡å umanå ¿i muncå fizicå.

Uneltele. Am våzut o datå în Peru un om care cåra cel pu¡in 50
de kilograme de cherestea în spate. Singurele unelte pe care le avea
la îndemânå pentru a cåra acele trunchiuri de copac erau mâinile
lui noduroase ¿i aspre ¿i spatele såu musculos. Aståzi, må uitam la
un ¿ofer Amway care se urca în camionul såu, pornea motorul, ¿i
cåra 20.000 de kilograme de material la 30 de km depårtare, într-o
orå, ascultând radioul în cabina de ¿ofer izolatå fonic. Acum este
deja atât de simplu, de u¿or, de sigur, de ieftin ¿i de productiv så faci
¿i så folose¿ti unelte în procesul de creare a bunåstårii materiale.

Unealta de care a depins cel mai mult succesul Amway nu este
ceva tangibil, o ma¿inårie cåreia så-i po¡i da drumul, sau pe care så
o po¡i opri, a¿a cum faci cu un motor. Unealta fundamentalå din
spatele cre¿terii fenomenale a acestei corpora¡ii este planul nostru
unic de vânzåri ¿i marketing. Comuni¿tii aveau ¿i resurse naturale,
¿i energie umanå la dispozi¡ie, dar angaja¡ii lor nu aveau nici o
motiva¡ie de a munci cu drag. Planul nostru de multi-level marketing
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(MLM), cu ideea sa de proprietate independentå ¿i cu primele
acordate la mai multe niveluri, pur ¿i simplu aprinde scânteia de
entuziasm, devotament ¿i angajare în inimile a douå milioane de
distribuitori independen¡i din întreaga lume.

Comuni¿tii au dat gre¿ din mai multe motive, dar esen¡a pråbu¿irii
acestui sistem economic a fost aceasta: oamenii nu erau motiva¡i så
facå o muncå de calitate, sau nici måcar så o facå pânå la capåt. Nu
puteau så posede propria lor bucå¡icå din resursele naturale. Nu
puteau avea dreptul de proprietate nici måcar asupra uneltelor cu
care lucrau. Iar ca urmare, nu aveau dreptul de proprietate nici
asupra propriei lor energii umane. La fel ca ¿i resursele naturale,
sau ca ¿i uneltele, muncitorul era în proprietatea statului.

Iatå de ce am cålåtorit prin toatå America în ultimii 25 de ani,
vorbind despre libera ini¡iativå ¿i sus¡inând-o, amintind mereu în
discursurile mele de cei patru piloni pe care aceasta este clåditå:
libertatea, råsplata, recunoa¿terea ¿i speran¡a. Capitalistul are drept
de proprietate asupra resurselor naturii ¿i asupra uneltelor necesare
profesiei sale. Iar prin aceasta, el este liber. ªi ce mare diferen¡å
aduce libertatea!

Så ne gândim la istoria marxismului. De fiecare datå când un
guvern comunist a preluat dreptul de proprietate asupra unei alte
resurse naturale sau asupra unui nou mijloc de produc¡ie, pro-
ductivitatea înså¿i a scåzut. Iar de fiecare datå când guvernul a dat
oamenilor drepturile de proprietate ce li se cuveneau, productivitatea
a crescut. Motivele sunt clare.

Când fiul meu Dick a împlinit ¿aisprezece ani, i-am dåruit un
automobil. Era propria mea ma¿inå. Eu i-am cumpårat benzinå,
cauciucuri, i-am reparat frânele. Este oare de mirare cå Dick a låsat
urme de cauciuc pe ¿osea, s-a întors din ora¿, unde se dusese cu
prietenii ¿i cu noua lui ma¿inå, pe care o fåcuse praf, ¿i a låsat-o
apoi în garaj, ca så o repar eu?

Când a împlinit optsprezece ani, am pus ma¿ina pe numele lui.
Deodatå, nu mai erau urme de cauciuc în fa¡a casei: Dick frâna cu
grijå. Plimbårile cu ma¿ina au devenit mai scurte. A cumpårat el
însu¿i benzinå. ªi, bineîn¡eles, nu ¿i-a mai luat to¡i prietenii la
plimbare prin ora¿, accelerând ca un bezmetic, numai ca så le arate
cât este el de curajos. ¥ntre¡inerea ma¿inii era acum responsabilitatea
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lui Dick. Fiul meu a devenit apoi pre¿edintele propriei sale companii,
Windquest Group. Acum, el este pre¿edintele corpora¡iei Amway ¿i
un lider responsabil al ora¿ului. Undeva, pe parcurs, a învå¡at ce
înseamnå libertatea ¿i care sunt responsabilitå¡ile dreptului de
proprietate.

Atunci când resursele naturale ¿i uneltele sunt proprietatea
oamenilor care lucreazå cu ele, se întâmplå douå lucruri importante:
acestea dureazå mai mult ¿i sunt folosite mai eficient. Iatå de ce
fermierii americani, care au propriile lor påmânturi ¿i tractoarele
cu care le lucreazå, î¿i ¡in påmânturile bine îngrijite ¿i ma¿inile în
condi¡ii bune. Atunci când vine timpul recoltei, fermierul american
då drumul motorului de la tractor ¿i munce¿te ¿i noaptea. Iar ca
urmare a acestui fapt, el prime¿te recompense tot mai mari pentru
o muncå bine fåcutå.

Så privim încå o datå formula:

BE = RN + EU x U

Ani de zile, am cålåtorit prin Statele Unite ale Americii, folosind
aceste litere pentru a explica oamenilor cum func¡ioneazå
capitalismul. Dar din aceastå formulå lipse¿te totu¿i un ingredient.

Secretul unui succes real ¿i durabil în afaceri este generozitatea.
Acum, ori de câte ori prezint aceastå formulå celorlal¡i, adaug
generozitateaa în fiecare etapå a procesului. Formula capitalismului
generos este urmåtoarea:

BE = (RN + EU x U) x G

Atunci când înmul¡im puterea fiecårui element al formulei cu
generozitatea (G), se întâmplå lucruri uimitoare. Trebuie så ne låsåm
generozitatea så ne conducå pe drumul spre bogå¡ie. Ea trebuie så
ne cålåuzeascå de asemenea ¿i utilizarea resurselor naturale, a
energiei umane ¿i a uneltelor.

Unii râd când spun cå generozitatea, ¿i nu profitul, este scopul
ultim al capitalismului. Pute¡i så o numi¡i oricum, dar nu uita¡i:
atunci când generozitatea inspirå ¿i informeazå libera ini¡iativå,
profitul vine de la sine, calitatea traiului uman este îmbunåtå¡itå,
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iar påmântul este refåcut ¿i reînnoit. Dacå, în schimb, generozitatea
nu este un ingredient activ în acest proces, profitul poate veni pentru
un timp, dar pe termen lung, costurile în suferin¡å umanå ¿i în
epuizarea resurselor naturale sunt mult mai mari decât am îndråzni
måcar så ne gândim.

¥n acest crez sau afirmare a convingerilor mele, am så încerc så
explic viziunea personalå asupra unui capitalism generos, care mi-
a acaparat spiritul întreprinzåtor ¿i care îmi direc¡ioneazå ¿i
cålåuze¿te fiecare zi de afaceri. ªi doresc så vå fac cuno¿tin¡å cu
compania prietenilor mei, ale cåror idei despre capitalismul generos
vå vor informa ¿i inspira, a¿a cum au fåcut-o ¿i cu mine.

¥n acest moment, cred cå este de ajuns så spunem cå ceea ce
numim capitalism a devenit sistemul economic viabil al întregii lumi,
deoarece el garanteazå oamenilor de pretutindeni libertatea de a
visa la profit (banii care ne råmân dupå ce ne-am plåtit toate
facturile) ¿i mijloacele de a-¿i pune în practicå acele vise. Capitalismul
nu este atât de puternic pentru cå face posibil ca o mânå de oameni
så facå milioane de dolari. El este puternic deoarece face posibil ca
milioane de al¡i oameni så devinå ceea ce ei vor så fie.

Din påcate, au existat ¿i vor exista dintotdeauna capitali¿ti lacomi,
fårå scrupule ¿i haini, care cred cå este perfect normal ca ei så aibå un
profit, chiar dacå provoacå suferin¡a oamenilor ¿i a planetei. ªi
capitalistul generos dore¿te så aibå profit, dar ¿tie cå adevåratele profituri
vin atunci când binele oamenilor ¿i al planetei sunt pe primul loc.

„Profitul“ adunat pe socoteala suferin¡ei umane sau planetare
nu este deloc profit. Adevåratele costuri nu sunt luate în calcul.
Acele balan¡e de credit nu ar trebui så arate profit, ci pier-
dere.„Profitul“ care minimalizeazå ¿i dezumanizeazå oamenii, sau
care epuizeazå ¿i distruge påmântul, nu poate så ducå decât la pieirea
noastrå, a tuturor, la fel cum dorin¡a regelui Midas ca tot ce atingea
el så se prefacå în aur a dus la distrugerea tuturor visurilor sale ¿i la
moartea celor pe care îi iubea cel mai mult.

Capitalismul generos face diferen¡a între profitul real ¿i aurul
nebunilor. El dore¿te så elibereze oamenii, pentru ca ei så poatå
visa, ¿i le då posibilitatea de a pune acele visuri în practicå.

¥n paginile acestei cår¡i, voi folosi pove¿ti din compania noastrå
¿i din afara ei, pentru a ilustra principiile capitalismului generos,
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a¿a cum le în¡eleg eu. Pentru a spune aceste pove¿ti, îmi asum un
oarecare risc. ¥n primul rând, deoarece aceia care au tråit aceste
pove¿ti ¿i mi le-au împårtå¿it apoi ¿i mie ar fi mai în måsurå så le
spunå ¿i ar ¿ti så o facå mult mai bine. Iar în al doilea rând, deoarece
sunt atâtea pove¿ti, la fel de emo¡ionante, ¿i nu le pot include pe
toate aici. Nu uita¡i, chiar dacå povestea voastrå nu se aflå în rândurile
de mai jos, ve¡i fi mereu cu to¡ii prietenii mei!

Fundamentul capitalismului generos

Lumea se schimbå într-un ritm ame¡itor. Oamenii de peste tot
simt greutå¡ile cu care se confruntå planeta noastrå. Eu simt aceastå
povarå ori de câte ori iau un ziar în mânå, sau må uit prin rafturile
libråriei din ora¿ul meu. Iar ceea ce nelini¿te¿te pe toatå lumea este
starea proastå a economiei. Oamenii pot ignora sau nega cât doresc
acest lucru, dar nu-¿i pot ignora portofelele goale, nu pentru mult
timp.

Schimbårile structurale masive care au zguduit societatea au
determinat istoricii så inventeze termenul de „erå post-modernå“.
Futuri¿tii spun cå suferim de „¿ocul viitorului“. Sociologii vorbesc
despre o „muta¡ie paradigmaticå“. Oamenii de ¿tiin¡å au descris
lumea vesticå drept o lume care se aflå „într-un punct de råscruce“.
Statisticienii raporteazå „schimbåri masive“ în formele familiilor.
Economi¿tii ne avertizeazå cå în economia noastrå se petrec „alteråri
esen¡iale“.

Toate acestea ne fac så ne sim¡im nelini¿ti¡i. Schimbarea este
dificilå, chiar ¿i dacå este fåcutå sub cele mai bune auspicii. Oamenilor
nu le place. Au tendin¡a så se aga¡e de vechile råspunsuri ¿i solu¡ii.
Tensiunile se acumuleazå. Thomas Kuhn a inventat termenul deja
popular, de muta¡ie paradigmaticå. ¥n cartea sa, The Structure of
Scientific Revolutions („Structura revolu¡iilor ¿tiin¡ifice“), el descrie
reac¡ia oamenilor de ¿tiin¡å în fa¡a noilor descoperiri, ¿i cât le este
acestora de greu så-¿i schimbe convingerile intime, fundamentale.

Kuhn a observat cu câtå îndârjire neagå adesea oamenii de ¿tiin¡å
validitatea noilor teorii ¿i cât de greu le este så gândeascå diferit. El
descrie simptomele asociate cu schimbårile esen¡iale: negare
insistentå, refuz de a vedea adevårul, criticarea ideilor noi,
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încercarea de a ponegri pe cei care emit aceste idei, ¿i nemul¡umirea
de a trebui så se abandoneze vechile dogme.

Nici noi nu suntem prea diferi¡i de acei oameni de ¿tiin¡å. Ne
sim¡im stânjeni¡i de schimbårile din vie¡ile noastre: restructurarea
socialå, nesiguran¡ele economice. Lumea pare deja cam prea
imprevizibilå ¿i nu ne place. Ne-am bucurat cu to¡ii la cåderea
comunismului, dar acum ne întrebåm cu îngrijorare ce-i va lua locul,
care va fi noul sistem ce trebuie aplicat în locul unuia care nu a
func¡ionat. Avem senza¡ia cå, desigur, capitalismul a fost råzbunat,
dar avem ¿i tendin¡a de a-i cåuta tot mai multe defecte sau de a le
sublinia mai puternic pe cele deja existente.

Cu aceastå carte, inten¡ionez så lansez Funda¡ia Capitalismul
Generos. So¡ia mea, Helen, eu ¿i câ¡iva prieteni care am creat aceastå
funda¡ie avem câteva ¡eluri simple: dorim så reînnoim încrederea
în libera ini¡iativå, så reclådim speran¡a de a crede cå se poate så te
obi¿nuie¿ti cu schimbarea ¿i så ie¿i învingåtor, adoptând-o, cå se
poate lupta cu nesiguran¡a; farul nostru cålåuzitor în acest proiect
este conceptul capitalismului.

De asemenea, am înfiin¡at ¿i un premiu anual al Capitalistului
Generos. ¥ncepând cu 1994, vom începe så acordåm premii, mai
mari sau mai mici, indivizilor ¿i institu¡iilor din Statele Unite ale
Americii ¿i din toatå lumea care reprezintå modele ale capitalismului
generos. ¥mi dau seama cå nu mi-am dedicat destul din via¡å
generozitå¡ii fa¡å de ceilal¡i. Iatå de ce m-am hotårât så investesc
bani, timp ¿i energie pentru a ajuta oamenii ¿i planeta. De fapt,
Helen ¿i cu mine ne-am hotårât så donåm tot ce avem acestei funda¡ii,
atât cât suntem încå în via¡å. Dacå a¿tep¡i så fii generos dupå ce
mori, låsând mo¿teniri, va fi altcineva care va avea parte de toatå
bucuria actului de a dårui, în locul tåu. Timp de foarte mul¡i ani, m-
am mul¡umit så stau pe ¡årmul capitalismului generos; acum, în
ultimii ani ai vie¡ii mele, vreau så explorez cât pot de mult acest
tårâm, a¿a cum nu am mai fåcut-o niciodatå pânå acum.

Atunci când se face vinul, el este pus în butoaie ¿i låsat så
fermenteze. ¥n vinåriile moderne, butoaiele noi au sticle mari sub
ci¿mele. Pe måsurå ce se înveche¿te, vinul nou eliminå dioxid de
carbon. Dacå un butoi este bine cepuit, va exploda. Sticlele dau
vinului posibilitatea så „respire“. ¥n vremurile biblice, Iisus a spus
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cå de aceea nu se pune niciodatå vin nou în burdufuri vechi: acestea
erau prea inflexibile ¿i se puteau sparge.

– Nu, a spus Iisus, voi trebuie så pune¡i vinul nou în burdufuri
noi; ¿i astfel amândouå vor fi påstrate.

Dupå pårerea mea, sarcina noastrå este aceea de a-i ajuta pe
oameni så sådeascå un nou capitalism, dintr-o recoltå anterioarå –
cele mai bune vinuri vin din butuci vechi – ¿i så punå acest vin nou
în „burdufuri noi“. Cred cå noul burduf este generozitatea.

„Acum suntem liberi,
putem face orice!“

Andrei Zubail este un neam¡ din fosta RDG, care are 23 de ani.
El tråie¿te acum la periferia ora¿ului Leipzig, împreunå cu so¡ia sa,
Maria, ¿i cu cei doi gemeni ai lor, Rolf ¿i Heinz. Când l-am întâlnit
pentru prima oarå pe Andrei, era împreunå cu copiii såi, amândoi
foarte frumo¿i, ¿i încerca så-¿i facå loc, pe lângå so¡ia sa, în sala de
conferin¡e aglomeratå a unui hotel: încercau de fapt så se îndrepte
spre mine, pentru a-mi vorbi, dupå unul dintre discursurile mele.
Tocmai vorbisem despre capitalismul generos la o conferin¡å a noilor
distribuitori din Berlin. ¥ncet-încet, Andrei ¿i familia sa ¿i-au croit
drum cåtre estrada unde må aflam.

– Domnule DeVos, spuse el cu blânde¡e, într-o englezå cu un
puternic accent german, eu sunt Andrei Zubail. Aceasta este so¡ia
mea, ¿i ei sunt cei doi fii ai mei.

Apoi, timp de o clipå, privirea lui s-a îndreptat asupra so¡iei ¿i
copiilor såi, ¿i i-am våzut un zâmbet pe fa¡å – un zâmbet de dragoste.
Dupå aceea ¿i-a mutat brusc privirea de la ei înspre mine. Era
evident cå se lupta så-¿i gåseascå cuvintele. Atunci când a vorbit în
sfâr¿it, buzele-i tremurau ¿i o lacrimå îi curgea pe obraz. Mâinile cu
care-¿i ¡inea copiii îi tremurau vizibil.

– Atunci când Germania s-a eliberat de comunism, mi-a spus el,
nu ¿tiam ce så fac mai întâi. Doream så le ofer tot ce e mai bun
Mariei ¿i copiilor mei, Rolf ¿i Heinz, tot ce nu au avut, nici ei, nici
eu, în to¡i acei ani. Dar nu ¿tiam de unde så începem... ¿i nu era
u¿or de aflat. Nu aveam bani, nu aveam – cum se spune, „garan¡ii“?




