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„Economia se referă la bani 
și ne spune de ce e bine să-i ai.“

Woody Allen





În cel mai celebru fragment din Avuția națiunilor, Adam Smith, 
fondatorul teoriei economice moderne, își ilustrează viziunea des-
pre mecanismul pieței libere răspunzând la o întrebare simplă: cui 
i se datorează faptul că în fiecare seară poate să își savureze cina? 
Nu pentru că brutarul, măcelarul și berarul îi poartă de grijă, spre 
a-i fi de folos, mânați de altruism; dimpotrivă, fiecare dintre ei își 
urmărește interesul egoist de a face profit, vânzând produsele lor. 
Dar „mâna invizibilă“ a pieței libere săvârșește un miracol cvasi-di-
vin: din agitația frenetică a indivizilor egoiști rezultă, la nivelul între-
gii societăți, o armonie desăvârșită, în care toate nevoile sunt satis-
făcute la prețul corect și în care toți participanții la jocul economic 
au de câștigat. Totul se tulbură atunci când Katrine Marçal pune o 
întrebare la fel de simplă, pe care Adam Smith și întreaga teorie eco-
nomică de până în zilele noastre au ignorat-o cu desăvârșire: cine 
i-a gătit și i-a pus pe masă cina lui Adam Smith? Nimeni alta decât 
mama sa, fără de care Adam Smith nu ar fi dispus de timpul necesar 
pentru reflecțiile sale filosofice și economice.

Katrine Marçal ne convinge cu farmecul unor calități remarca-
bile, rar de găsit în una și aceeași persoană: documentare solidă în 
istoria doctrinelor economice, forță analitică, umor acid, scriitură 
alertă și neconvențională, curajul de spune lucrurilor pe nume și de 
a-și asuma propunerea unor soluții de schimbare a lumii noastre 
într-una mai bună și mai echitabilă.
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Disclaimer

Eroul principal din această carte este fictiv și se aseamănă 
foarte puțin cu persoane în viață sau decedate. Realitatea 
descrisă nu există, de fapt. Teoriile economice din care este 
derivat personajul principal au foarte puțin de-a face cu reali-
tatea. Orice asemănări între cititori și protagonistul cărții sunt 
întâmplătoare.

Asta pentru că vreți să fiți ca el. Și nu pentru că sunteți.





 Cine i-a gătit cina lui Adam Smith?      13

Prolog

Feminismul s-a referit întotdeauna la economie. Virginia 
Wolf își dorea o cameră proprie, iar asta costă bani.

La sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX, 
femeile s-au unit ca să ceară dreptul de moștenire, dreptul de 
proprietate, dreptul de a-și înființa propriile lor companii, 
dreptul de a lua bani cu împrumut, dreptul la muncă, salariu 
egal pentru muncă egală și opțiunea de a se întreține singure, 
astfel încât să nu mai fie nevoite să se căsătorească pentru 
bani, putând să se mărite, în schimb, din dragoste.

Feminismul continuă să se refere la bani.
În ultimele decenii, țelul feminismului a fost să obțină din 

partea bărbaților bani și privilegii în schimbul unor lucruri mai 
puțin cuantificabile, precum „dreptul de a plânge în public“.

Sau cel puțin așa prezintă lumea lucrurile.
Au trecut mai bine de șase ani de la 15 septembrie 2008, ziua 

în care banca americană de investiții Lehman Brothers și-a 
declarat falimentul. În câteva săptămâni i-au călcat pe urme 
bănci și companii de asigurări din toată lumea. Milioane de 
oameni și-au pierdut locurile de muncă și economiile. Familiile 
au fost nevoite să renunțe la casele lor, guvernele s-au prăbușit, 
piețele s-au cutremurat. Panica s-a rostogolit dintr-o parte a 
economiei în alta și dintr-o țară în alta, pe măsură ce un sistem 
care nu se mai putea ține pe picioare se împleticea.

Am urmărit evenimentele cuprinși de uimire.
Dacă toată lumea muncește, își plătește impozitele și își 

ține gura, totul se aranjează de la sine.
Așa am fost învățați.
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Dar a fost fals.
După criză, conferințele internaționale s-au ținut lanț. S-au 

scris cărți una după alta despre ceea ce a mers prost și ceea ce 
trebuie făcut. Brusc, se părea că toată lumea critică sistemul 
capitalist, de la politicienii conservatori și până la Papa de la 
Roma. S-a spus că această criză a fost o schimbare de paradig-
mă, că totul va fi de acum încolo diferit. Era necesar ca siste-
mul financiar global să se schimbe. Noi valori aveau să domine 
economia. Am citit despre lăcomie, despre dezechilibre globa-
le și despre inegalitatea veniturilor. Am auzit până la greață că 
termenul chinezesc pentru „criză“ este alcătuit din două ideo-
grame, una însemnând „pericol“, cealaltă – „posibilitate“.

(Ceea ce, pentru că veni vorba, este incorect.)
După șase ani, sectorul financiar și-a revenit. Profiturile, 

salariile, dividendele și bonusurile au redevenit ceea ce fuse-
seră și înainte.

Ordinea economică și istoria economică despre care atâția 
au crezut că vor urma să dispară după criză s-au dovedit a fi 
încăpățânate. Robuste din punct de vedere intelectual. 
Întrebarea este: de ce? Sunt multe răspunsuri. Această carte 
urmărește să vă ofere o perspectivă asupra următoarei chesti-
uni: sexul.

Și nu așa cum ați putea crede.
Dacă Lehman Brothers ar fi fost Lehman Sisters*, criza 

financiară s-ar fi sfârșit altcumva, a spus Christine Lagarde în 
20101, pe când era încă ministrul de Finanțe al Franței.

Probabil nu a vorbit pe de-a-ntregul serios.
Audur Capital, un fond privat de investiții în acțiuni din 

Islanda, condus numai de femei, a fost singurul fond de acest 
tip care a trecut prin criză fără să sufere nici măcar o zgârietură, 

*  Brothers = frați; Sisters = surori� (n�t�)
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a subliniat ea. Și există studii care arată că bărbații cu niveluri 
mai ridicate de testosteron sunt mai predispuși să riște.2 
Asumarea excesivă de riscuri este ceea ce face ca băncile să se 
prăbușească și crizele financiare să izbucnească, iar de aici 
rezultă că bărbații sunt prea hormonali ca să conducă 
economia?

Există alte studii care arată că femeile sunt cel puțin la fel 
de predispuse să riște pe cât sunt și bărbații, dar numai atunci 
când se află la mijlocul ciclului menstrual. Problema banche-
rilor masculi este că seamănă cu femeile la ovulație? Ce legă-
tură există între ciclul afacerilor și ciclul menstrual?3

Alte studii observă că fetele din școlile numai pentru fete 
sunt la fel de dornice să își asume riscuri pe cât sunt și băieții. 
Pe de altă parte, fetele din școlile mixte sunt mai precaute. Cu 
alte cuvinte, par să conteze acele norme și idei despre ceea ce 
este sexul tău în relație cu așa-numitul sex opus.4

Cel puțin atunci când sexul opus este prezent.
Putem să glumim pe seama acestor lucruri ori să le luăm în 

serios, dar un fapt rămâne cert: Lehman Brothers nu ar fi fost 
niciodată Lehman Sisters. O lume în care Wall Street ar fi fost 
dominat de femei ar fi trebuit să fie atât de diferită de lumea 
actuală, încât descrierea sa nu ne-ar fi spus nimic despre lumea 
în care trăim. Ar fi nevoie să se rescrie mii de ani de istorie ca 
să fim conduși până la momentul ipotetic în care o bancă de 
investiții numită Lehman Sisters ar fi putut să rezolve proble-
mele supraexpunerii sale pe o piață imobiliară americană 
supraîncinsă.

Experimentul mintal ar fi lipsit de sens.
Nu se poate pur și simplu înlocui termenul „frați“ cu 

„surori“.
Istoria femeilor și cea a teoriei economice sunt mult mai 

cuprinzătoare.
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Feminismul este o tradiție de gândire și acțiune politică ale 
cărei începuturi datează cu mult înainte de ultimii două sute de 
ani. Este una dintre marile mișcări democratice din vremurile 
noastre, indiferent de ce credeți despre concluziile sale. Și femi-
nismul explică, de asemenea, ceea ce este probabil cea mai 
mare schimbare a sistemului economic din ultimul secol.

Unii ar spune că din toate timpurile.
„Femeile au început să muncească în anii 1960“: așa sună, 

de regulă, această istorie.
Dar nu este adevărat. Femeile nu „au mers la muncă“ în anii 

1960 sau în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Femeile au muncit întotdeauna.
Ceea ce s-a întâmplat în ultimele decenii este faptul că 

femeile și-au schimbat joburile.
De la munca prestată acasă, ele au trecut la ocuparea unor 

poziții pe piață și au început să fie plătite pentru munca lor.
De la situația în care au muncit ca infirmiere, îngrijitoare, 

profesoare și secretare, au început să concureze cu bărbații în 
medicină, avocatură și biologie marină.

Aceasta reprezintă o schimbare socială și economică gigan-
tică: jumătate din populație și-a mutat pe piață cea mai mare 
parte din munca prestată acasă.

Am trecut de la un sistem economic la altul, fără să fim real-
mente conștienți de acest proces.

În același timp, viața de familie s-a transformat.
Cu puțin timp în urmă, în anii 1950, femeile americane nășteau 

în medie câte patru copii fiecare. Astăzi numărul a scăzut la doi.
În Marea Britanie și SUA, modelele familiale ale femeilor 

s-au modificat în acord cu nivelul lor de educație. Femeile bine 
educate fac mai puțini copii și îi nasc la o vârstă mai înaintată. 
Femeile cu mai puțină educație au mai mulți copii și îi nasc 
când sunt mult mai tinere.5
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În mass-media, ambele grupuri sunt descrise caricatural.
Femeia de carieră cu bebelușul urlând în geanta diplomat, 

una care a așteptat până la patruzeci de ani ca să-și scoată 
odrasla din pântec, iar acum nici măcar nu are timp să se 
ocupe de ea.

Este egoistă, iresponsabilă și o femeie rea.
Tânăra mamă din clasa muncitoare instalată în locuința ei 

socială, trăind din ajutoare sociale și fără un bărbat în viața ei.
Și ea este, de asemenea, egoistă, iresponsabilă și o femeie rea.
Adeseori, dezbaterea privind colosala schimbare econo-

mică prin care am trecut începe și se sfârșește în acest punct: 
în opinii despre modul în care femeile individuale sau carica-
turile lor ar trebui să-și trăiască viața.

În Scandinavia, unde societatea investește sume enorme în 
creșterea copiilor și în concedii plătite pentru îngrijirea lor, 
modelul familial al femeii este mai unitar, indiferent de nivelul 
de educație. În general, o femeie naște și mai mulți copii. Însă 
chiar și în aceste state ale bunăstării, renumite în întreaga 
lume, femeile câștigă mai puțin decât bărbații,6 iar numărul 
femeilor cu funcții în managementul superior al afacerilor este 
mic în comparație cu multe alte țări.7

Există pe undeva o ecuație pe care nimeni nu a reușit să o 
rezolve.

Poate că nu dispunem, încă, nici măcar de limbajul în care 
să vorbim despre ea, dar este, fără îndoială, o ecuație 
economică.

Mulți oameni se tem de teoria economică. Se tem de ter-
menii săi, de autoritatea sa, de ritualurile și aparenta ei incom-
prehensibilitate atotcuprinzătoare. Perioada care ne-a condus 
spre marile crize financiare a fost un timp în care ni s-a cerut 
să lăsăm economia în seama experților. S-a spus că ei rezolva-
seră problemele pentru noi și că noi nu suntem destul de com-
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petenți să înțelegem soluția lor. A fost o perioadă în care liderii 
băncilor centrale puteau să devină celebrități și să fie desem-
nați „Omul anului“ de revista Time pentru că au redus ratele 
dobânzilor pentru a salva civilizația occidentală.

Acea eră aparține trecutului.
Aceasta este o poveste despre seducție. Povestea ne arată 

cât de insidios ni s-au strecurat pe sub piele anumite viziuni 
despre teoria economică. Cum i s-a permis acesteia să domine 
alte valori, nu numai în economia globală, ci și în propriile 
noastre vieți. Este o poveste despre bărbați și femei, precum 
și despre modul în care atunci când facem ca jucăriile să fie 
reale, acestea capătă putere asupra noastră.

Ca să le strângem pe toate laolaltă, trebuie să începem cu 
începutul.
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1 În care pășim în lumea teoriei 
economice și ne întrebăm cine era 
mama lui Adam Smith

Cum vă obțineți cina? Este întrebarea fundamentală a teoriei economice�  
Pare simplă, dar este extrem de complicată�

Cei mai mulți dintre noi producem numai un mic procent 
din ceea ce consumăm zilnic. Restul cumpărăm. Pâinea stă pe 
raft la magazin, iar curentul electric se scurge prin cabluri când 
aprindem lustra. Însă două pâini și un kilowat de electricitate 
necesită activitatea coordonată a mii de oameni din toată 
lumea.

Fermierul care cultivă grâul vândut fabricii de pâine. 
Compania care vinde pungile în care este ambalată pâinea. 
Fabrica de pâine care vinde pâinea unui supermarket și super-
marketul care vă vinde vouă pâinea. Toate acestea trebuie să 
se întâmple pentru ca pâinea să se afle pe raft în oricare zi de 
marți – și apoi există oamenii care vând unelte fermierilor, 
transportă alimentele la magazin, întrețin vehiculele, fac 
curățenie în supermarketuri și despachetează bunurile.

Tot acest proces trebuie să se desfășoare aproape la timp, 
în ordinea aproximativ corectă și de suficiente ori pentru ca 
rafturile brutăriei să nu fie goale. Trebuie să se întâmple nu 
numai pentru fiecare pâine, dar și pentru fiecare carte, păpușă 
Barbie, bombă, balon și orice altceva la care ne putem gândi 
că dorim să cumpărăm ori să vindem. Economia modernă este 
un lucru complicat.
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Iată de ce economiștii se întreabă: ce ține totul laolaltă?
Teoria economică a fost descrisă ca știința modului de con-

servare a iubirii.1 Ideea de bază este următoarea: iubirea este 
un lucru rar, greu de găsit. Este dificil să-ți iubești aproapele, 
ca să nu mai vorbim de aproapele aproapelui tău. Prin urmare, 
trebuie să ne conservăm iubirea și să nu o consumăm până la 
ultima picătură în mod inutil. Dacă alimentăm societatea cu 
iubire, nu ne va mai rămâne aproape nimic pentru viața noas-
tră privată. Iubirea este greu de găsit – și încă mai greu de 
întreținut. Iată de ce economiștii au stabilit că trebuie să orga-
nizăm societatea în jurul unui lucru diferit.

De ce să nu folosim în schimb interesul egoist? Acesta pare 
să se găsească din abundență, chiar în surplus.

În 1776, Adam Smith, părintele economiei politice, a scris 
cuvintele care au modelat înțelegerea noastră modernă a 
economiei: „Nu ne așteptăm să avem parte de cina noastră 
prin bunăvoința măcelarului, a berarului sau a brutarului, ci 
grație faptului că ei își urmăresc propriul interes“.

Ideea lui Smith era că măcelarul muncește ca să aibă clienți 
mulțumiți și, prin urmare, bani. Nu ca să fie amabil. Brutarul 
coace pâinea și berarul fermentează berea nu pentru că doresc 
să-i facă pe oameni fericiți, ci ca să obțină un profit. Dacă pâi-
nea și berea sunt bune, oamenii le vor cumpăra. Iată de ce își 
produc bunurile brutarii și berarii. Nu fiindcă le pasă realmen-
te ca oamenii să aibă parte de pâine bună și de bere gustoasă. 
Nu aceasta este forța motrice, ci interesul egoist.

Se poate avea încredere în propriul interes. Interesul egoist 
este inepuizabil.

Iubirea, pe de altă parte, este ceva rar. Nu se găsește în 
cantități suficiente pentru a fi risipită aiurea în societate; tre-
buie păstrată într-o cutie de conserve, destinată consumului 
personal. Altminteri, totul se va irosi.
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„Ce are 100 de metri lungime, înaintează cu viteza melcu-
lui și se hrănește numai cu varză?“

Răspuns: „Coada la o brutărie din Uniunea Sovietică“.2

Nu vrem ca lucrurile să arate ca în Uniunea Sovietică.
Adam Smith ne-a spus povestea motivului pentru care 

piețele libere sunt cea mai bună modalitate de a crea o econo-
mie eficientă. Ideile sale despre libertate și autonomie au fost 
revoluționare și radicale. Gata cu obligațiile și reglementările. 
Când pieței i se permite să opereze liber, economia va merge 
ceas, ticăind la nesfârșit pe baza unei oferte nelimitate de inte-
res egoist, gândea el. Odată ce toți oamenii muncesc în vede-
rea satisfacerii propriului interes, toți vor avea acces la bunurile 
de care au nevoie. Pâinea e la locul său pe raft, curentul elec-
tric circulă prin cabluri. Și voi vă primiți cina.

Interesul egoist al unuia și al tuturor asigură că întregul se 
armonizează. Fără ca nimeni să se gândească, de fapt, la 
întreg. Este ceva magic. Și aceasta a devenit una dintre cele 
mai renumite povești ale timpurilor noastre.

În perioada timpurie a teoriei economice era limpede că 
egoismul face lumea să se învârtă.

„Primul principiu al teoriei economice este că fiecare agent 
este pus în mișcare de interesul propriu“, așa scriau economiștii 
la sfârșitul anilor 1800.3 Teoria economică modernă a fost con-
struită pe „granitul interesului egoist“4 și este o minunăție pe 
care trebuie să o admirăm cu toții.

Teoria economică nu se referă la bani. De la început, a fost 
vorba despre modul în care îi vedem pe oameni. În esență, 
teoria economică a fost o poveste despre modul în care ne 
comportăm ca să profităm de orice situație dată. În orice 
situație. Indiferent de consecințe.

Acesta este încă punctul de start al teoriilor economice 
standard. Când discutăm colocvial despre ce înseamnă „să 
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gândești ca un economist“, asta înțelegem: oamenii fac ceea ce 
fac pentru că le aduce beneficii. Poate că nu este cea mai măgu-
litoare imagine a omenirii. Dar este cea mai exactă. Și, ni se 
spune, dacă vrei să duci un lucru până la capăt, trebuie să fii 
realist. Moralitatea reprezintă modul în care ne-ar plăcea să 
meargă lucrurile în lume, economiștii ne spun cum merg ele în 
realitate.5 Cel puțin, asta susțin ei înșiși.

Și nu trebuie să știm nimic mai mult. Așa trecem prin viață. 
Și, grație acestui fapt, societatea nu se destramă, ci își păstrea-
ză integritatea. Ca și cum ar fi dirijată de o mână invizibilă. 
Acesta este marele paradox.

Și, după cum o știm prea bine cu toții, Dumnezeu ne 
vorbește întotdeauna în formule paradoxale.

„Mâna invizibilă“ este cea mai bine cunoscută expresie din 
teoria economică. Adam Smith a inventat termenul, dar 
economiștii de după el sunt aceia care l-au popularizat.6 Mâna 
invizibilă atinge orice lucru, este pretutindeni, decide totul – 
dar nu puteți nici să o vedeți, nici să o simțiți. Ea se ivește în și 
printre acțiunile și alegerile indivizilor. Este mâna care pune 
sistemul în mișcare – dinlăuntru. Conceptul a jucat un rol mai 
central pentru economiștii de mai târziu decât pentru Adam 
Smith însuși. Părintele economiei politice menționează terme-
nul doar o singură dată în Avuția națiunilor, dar astăzi este 
adeseori considerat fundamentul teoriei economice și al uni-
versului său bizar.

Cu un secol înainte ca Adam Smith să fi scris despre mâna 
invizibilă, englezul Isaac Newton a publicat lucrarea  
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.

Astronom, matematician, naturalist și alchimist, Newton a 
explicat forțele care mențineau Luna pe orbita ei. A calculat 
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mișcările planetelor, atracția gravitațională și a arătat de ce 
merele cădeau pe pământ – totul fiind îndrumat de aceeași 
gravitație care poartă pe brațele sale corpurile cerești.

Newton ne-a dăruit știința modernă și o viziune cu totul 
nouă despre existență.

În vremea lui, matematica era considerată un limbaj divin. 
Prin intermediul matematicii, Dumnezeu făcuse inteligibilă 
pentru omenire „cartea naturii“. Dumnezeu ne-a dăruit mate-
matica pentru a-I înțelege creația. Descoperirile lui Newton au 
intoxicat întreaga lume.

Poate că mai presus de toate, pe Adam Smith și economia 
politică aflată în zorii săi.

Legile sistemului solar, pe care înainte le cunoscuse numai 
Dumnezeu, au putut fi citite, dintr-odată, folosind metoda 
științifică. Viziunea despre lume s-a modificat. În cea de odini-
oară, Dumnezeu intervenea, avea opinii, făcea minuni, despărțea 
oceanele, muta munții și deschidea însuși milioane de flori în 
fiecare zi. În noua viziune, Dumnezeu era absent, iar universul 
era un mecanism de ceasornic pe care El îl crease și căruia tot El 
îi răsucise arcul, dar care acum ticăia de sine stătător.

Lumea a devenit un aparat, un automat al naibii de mare, 
un spectacol gigantic, în care diferitele părți componente zbâr-
nâiau ca într-o mașină. Intelectualii din acea vreme credeau 
cu tot mai multă convingere că se poate explica orice altceva 
așa cum Newton explicase mișcarea planetelor. Isaac Newton 
dezvăluise legile naturii – și, odată cu ele, adevăratul plan al 
Lui Dumnezeu pentru mersul lumii.

Cu siguranță, aceeași abordare ar putea să dezvăluie legile 
societății, a gândit Adam Smith, și, odată cu ele, adevăratul 
plan al Lui Dumnezeu pentru omenire.

Dacă exista un mecanism în natură, trebuia să existe un 
mecanism și în societate.
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Dacă existau legi conform cărora se mișcau corpurile 
cerești, trebuia să existe legi conform cărora se mișcau și cor-
purile omenești.

Și trebuia ca ele să poată fi exprimate științific.
Dacă am fi în stare să înțelegem aceste legi, am putea să 

adaptăm societatea astfel încât să se lase purtată de ele. Am fi 
capabili să trăim în armonie cu adevăratul plan. Am înota în 
sensul curentului, nu împotriva forțelor sale motrice, și, pe 
deasupra, am înțelege totul. Societatea ar putea fi lipsită de 
fricțiuni, ca un mecanism de ceasornic, ticăind exact în cel mai 
bun mod pentru noi.

Aceasta a fost sarcina pe care și-au asumat-o Adam Smith 
și teoria economică. Și nu era nici pe departe o misiune ușoară. 
Cum realizăm armonia naturală?

S-a presupus că forța care îndeplinește în societate aceeași 
funcție pe care o deține gravitația în sistemul solar este inte-
resul egoist.

„Pot să calculez mișcarea corpurilor cerești, dar nu și nebu-
nia oamenilor“, a spus însuși Newton.7 Dar nimănui nu i-a 
păsat. Se părea că Adam Smith revelase adevăratul plan al Lui 
Dumnezeu pentru mersul lumii: un sistem al libertății naturale, 
zugrăvit ca o perfectă imagine în oglindă a fizicii newtoniene.

Dacă vrei să înțelegi ceva – fă-l bucăți. Aceasta era meto-
dologia lui Newton. Desfă întregul în părți componente mai 
mici. Dacă tot nu reușești să înțelegi – mai fă-l bucăți încă o 
dată. Descompune-l în părți și mai mici. Și așa mai departe. 
În cele din urmă, vei ajunge la componenta cea mai minusculă 
în care se poate descompune întregul. Piesa fundamentală de 
Lego din care sunt alcătuite toate. Particula elementară. 
Atomul. Cea mai măruntă componentă. După care poți să o 
studiezi. Dacă poți să înțelegi această piesă – poți să înțelegi 
totul.
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Schimbările întregului nu se produc fiindcă particulele 
însele se schimbă; particulele sunt întotdeauna independente 
de procesele la care participă. Orice schimbare nu este decât 
o nouă configurație, în care ele s-au aranjat singure. Mișcările 
lor sunt determinate de legile naturii. Iar lumea este la fel de 
logică pe cât este și un mecanism de ceasornic.

 Economiștii au încercat să reproducă această scamatorie. 
Dacă vrei să înțelegi economia – desfă-o în bucăți. Împarte fie-
care proces complex și coordonat de care este nevoie, pentru 
ca friptura să fie pe taraba măcelarului în fiecare marți. Dacă 
tot nu înțelegi, descompune fenomenul în părți componente 
încă o dată. Sparge-l în bucățele și mai mici. Pe măsură ce pie-
sele deveneau din ce în ce mai mici, economiștii au descoperit 
cea mai minusculă componentă posibilă în care ei credeau că 
se poate descompune întregul. Și au numit-o „individ“.

Dacă înțelegi individul, înțelegi totul, au gândit ei.8 Așa 
cum fizica din acele vremuri credea în atomii indivizibili, teo-
ria economică a crezut în indivizii autonomi. Societatea nu-i 
decât suma acestor indivizi. Dacă economia se schimbă, nu 
este din cauză că individul s-a schimbat – identitatea lui este 
întotdeauna neafectată de ceilalți. Dar el alege. Fiecare schim-
bare este numai o nouă configurație în care a intrat. Noi alegeri 
pe care le-a făcut în relație cu ceilalți. Ei nu se cunosc nicioda-
tă, dar interacționează. Ca bilele de biliard. Conștiința indivi-
dului, asupra căreia nimeni în afară de el nu se poate pronunța, 
va rămâne pentru totdeauna neschimbată.

Iar restul e tăcere.

Cea mai mare realizare a lui Adam Smith rezidă în faptul că, 
din capul locului, a trasat cu succes harta abia mijitei discipline 
a economiei conform viziunii despre lume a fizicii. Logică, 
rațională și previzibilă. Așa părea să fie fizica în acea perioadă. 
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Asta înainte ca timpul și spațiul să se fi contopit în indivizibilul 
spațiu-timp. Înainte ca Universul să se împartă cu ocazia fie-
cărei măsurători în tot atâtea lumi pe cât de multe erau rezul-
tatele posibile în momentul măsurării. Dar economiștilor nu 
le-a păsat niciodată prea mult de fizica modernă. Ei încă au 
privirile ațintite asupra stelelor de pe cerul lui Newton.

„Ceea ce mă interesează cu adevărat este dacă Dumnezeu 
a avut de ales în creația lumii“,9 s-a întrebat pe sine, la începu-
tul secolului XX, Albert Einstein, părintele fizicii moderne. 
Există o alternativă necunoscută față de legile fizicii enunțate 
de Newton? Un alt mod de a face lucrurile? Economiștii con-
temporani gândesc rareori în această direcție. Ei sunt siguri pe 
ei. Teoria economică este „un corp de generalizări, a căror pre-
cizie substanțială și importanță sunt puse la îndoială numai de 
un ignorant sau de un pervers“, a scris în 1945 economistul 
britanic Lionel Robbins.10 Ideea este tocmai faptul că nu există 
nicio alternativă. Piața a fost vie în natura umană. Iar 
economiștii au studiat piața, prin urmare, au studiat oamenii.

Cândva, regii angajau sfetnici de curte, care interpretau 
configurațiile ivite în intestinele animalelor moarte. Le studiau 
culorile și formele, ca să le spună stăpânilor cum era de așteptat 
ca zeii să reacționeze față de o decizie politică sau alta. În Italia 
preistorică, etruscii tăiau straturile exterioare ale ficatului de 
oaie în șaisprezece părți distincte. Dar lumea a evoluat de 
atunci. În prezent, rolurile acestor sfetnici au fost însușite de 
economiști. Cu mai multă sau mai puțină precizie, ei încearcă 
să emită profeții despre modul în care va reacționa piața față 
de o decizie sau alta, pe care politicienii o au în vedere.

Mulți dintre noi dirim să trăim într-o economie de piață, dar 
nu într-o societate de piață. Am fost învățați că trebuie să o 
acceptăm pe una odată cu cealaltă. Fidel Castro spune că sin-
gurul lucru mai rău decât să fii exploatat de capitalismul 
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multinațional este să nu fii exploatat de capitalismul 
multinațional. S-ar putea să aibă dreptate. „Nu există alterna-
tivă“, a spus Margaret Thatcher.11 Capitalismul părea să fi reușit 
(cel puțin până la criza financiară din 2008) acolo unde 
eșuaseră toate marile religii ale lumii: unificarea omenirii într-o 
singură frăție. Piața globală.

Piața poate să decidă cât trebuie să coste fierul și argintul, 
care sunt nevoile oamenilor, cât trebuie să câștige bonele, 
piloții și directorii generali. Cât trebuie să plătească ea pentru 
un ruj de buze, pentru o mașină de tuns gazonul și pentru a-i 
fi extirpat chirurgical uterul. Piața dictează care este valoarea 
prăbușirii unei bănci de investiții pentru rezervele contribua-
bililor (70 de milioane de dolari anual).12 Și cât valorează să ții 
de mână o bătrână înfricoșată de 87 de ani, în timpul ultimelor 
ei 700 de răsuflări într-un stat scandinav al bunăstării generale 
(96 de coroane – cam opt lire sterline – pe oră).13

 Când și-a primit cina, Adam Smith nu s-a gândit că le era 
simpatic măcelarului și brutarului – s-a gândit că motivul era 
faptul că interesele lor erau satisfăcute prin intermediul schim-
bului comercial. Interesul egoist îi pusese pe masă cina lui 
Adam Smith.

Oare așa să fi fost? Cine i-a gătit, de fapt, friptura?
Adam Smith nu s-a căsătorit niciodată. Părintele teoriei 

economice a locuit împreună cu mama sa aproape toată viața. 
Ea a avut grijă de casă și un văr s-a ocupat de finanțele lui 
Adam Smith. Când Adam Smith a fost numit comisar vamal 
la Edinburgh, mama lui s-a mutat împreună cu el. Toată viața 
a avut grijă de fiul ei și ea este acea parte din răspunsul la 
întrebarea privind modul în care ne procurăm cina pe care 
Adam Smith o omite.

Pentru ca măcelarul, brutarul și berarul să poată merge la 
muncă, în timp ce Adam Smith scria, soțiile, mamele sau surorile 
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lor erau nevoite să petreacă oră după oră, zi de zi având grijă 
de copii, făcând curățenie prin casă, gătind mâncarea, spălând 
rufe, ștergând lacrimi și ciorovăindu-se cu vecinele. Oricum 
ați privi piața, este întotdeauna construită pe o altă economie. 
O economie despre care discutăm rareori.

Fetița de unsprezece ani care merge în fiecare dimineață 
cincisprezece kilometri ca să strângă lemne pentru familia ei 
joacă un rol important în capacitatea țării sale de a se dezvolta 
economic. Dar munca ei nu este recunoscută. Fetița este invi-
zibilă în statisticile economice. În calculul PIB, care măsoară 
activitatea economică totală dintr-o țară, ea nu figurează15. 
Ceea ce face ea nu se consideră a fi ceva important pentru eco-
nomie. Sau pentru creșterea economică. Nașterea pruncilor, 
creșterea copiilor, munca din grădină, gătitul hranei pentru 
frații și surorile sale, mulsul vacii familiei, cusutul hainelor 
pentru rudele ei sau grija acordată lui Adam Smith pentru ca 
el să poată scrie Avuția națiunilor. Nimic din toate acestea nu 
contează ca „activitate productivă“ în modelele economice 
standard.

Dincolo de ceea ce acoperă mâna invizibilă se află sexul 
invizibil.

Autoarea și feminista franceză Simone de Beauvoir a 
descris femeia ca pe „al doilea sex“.16 Bărbatul ocupă primul 
loc. Bărbatul este acela care contează. El definește lumea, iar 
femeia este „celălalt“, tot ceea ce el nu este, dar de care depin-
de, ca să poată fi cine este.

Ca să fie cel care contează.
Așa cum există un „al doilea sex“, există o „a doua econo-

mie“. Munca pe care în mod tradițional o efectuează bărbații 
este ceea ce contează. Ea definește viziunea economică despre 
lume. Munca femeilor este „cealaltă“. Tot ceea ce nu face el, 
însă de care el depinde ca să poată face ceea ce face.
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Ca să facă lucrurile care contează.
Adam Smith nu a reușit să răspundă decât pe jumătate la 

întrebarea fundamentală a teoriei economice. El nu s-a bucu-
rat de cină doar pentru că niște negustori și-au urmărit propri-
ile interese egoiste făcând comerț. Adam Smith și-a primit cina 
pentru că mama lui a avut grijă să-i fie pusă pe masă în fiecare 
seară.

În prezent, se afirmă că economia este constituită nu doar 
cu o „mână invizibilă“, ci și cu o „inimă invizibilă“.17 Dar poate 
că acesta este un tablou supraidealizat al sarcinilor pe care, 
de-a lungul istoriei, societatea le-a încredințat femeilor. Nu 
știm de ce mama lui Adam Smith a avut grijă de fiul ei.

Știm doar că a făcut acest lucru.
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2 În care facem cunoștință cu omul 
economic și ne dăm seama că este 
incredibil de seducător

A� A� Milne, autorul cărților din seria Winnie the Pooh, nota că țâncii sunt 
în mod deosebit fascinați de poveștile despre insule pustii� Poveștile 
despre un naufragiat ajuns într-o lume nouă și izolată le aprind imaginația 
într-un mod cu totul aparte�

Milne credea că se întâmplă astfel deoarece insula izolată 
îi oferă copilului mijlocul cel mai eficient de evadare din viața 
reală. Fără mamă, fără tată, fără frați și surori; fără obligații, 
datorii, conflicte sau lupte pentru putere în sânul familiei. O 
întreagă lume nouă. Mai curată și mai simplă. Ești liber și sin-
gur, iar singurele urme pe nisip sunt ale tale.1

Aceasta este o lume în care copilul însuși poate fi stăpânul, 
poate să uzurpe tronul și să se proclame pe sine zeul-soare.

Ați putea spune că economiștii seamănă puțin cu copiii. 
Mulți dintre ei sunt cu totul obsedați de Robinson Crusoe. 
Majoritatea studenților de la facultățile de economie îl vor fi 
auzit pe profesorul lor repovestindu-le într-un fel oarecare 
istoria din romanul publicat de Daniel Defoe în 1719.2 V-ați 
putea întreba ce ne-ar putea spune despre economia din zilele 
noastre o poveste despre un bărbat alb și rasist, care trăiește 
de unul singur 26 de ani pe o insulă, până să se fi împrietenit 
cu un „sălbatic“.

În acest caz, înseamnă că nu ați înțeles marea enigmă a 
teoriei economice.
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Naufragiatul-erou al lui Daniel Defoe a devenit schița fun-
damentală a ceea ce economiștii numesc omul economic.* 
Crusoe eșuează pe o insulă pustie, lipsită de coduri sociale și 
legi. Nimeni nu-l inhibă și are mână liberă să acționeze mânat 
de interesul egoist. Pe insula lui Crusoe, interesul egoist, care 
este forța motrice a economiei, este desprins de alte conside-
rente și, prin urmare, povestea devine un instrument didactic 
pentru economiști.

Când participăm la operațiile de pe piață, se presupune că 
suntem cu toții anonimi. Iată de ce piața poate să ne elibereze. 
Nu contează cine ești. Trăsăturile personale și legăturile 
emoționale nu au ce să caute aici. Singurul lucru care contează 
este capacitatea cuiva de a plăti. Alegerile pe care le fac indivi-
zii sunt libere și independente, nu există istorie sau context, 
suntem insule izolate într-o mare altminteri pustie. Nimeni nu 
ne judecă, nimic nu ne silește și nu ne trage înapoi. Singurele 
limitări sunt de ordin tehnic: numărul finit al orelor dintr-o zi 
și resursele noastre naturale. Robinson Crusoe este liber, iar 
relațiile sale cu alți oameni au în vedere în primul rând ce pot 
face ei pentru el.

Nu acționează mânat de rea-voință, pur și simplu nu ar fi 
rațional – în măsura în care rațiunea face parte din poveste.

În roman, Robinson Crusoe s-a născut în York, Anglia.3 
Tatăl său era negustor și Robinson avea doi frați mai mari. 
Unul moare într-un război, iar celălalt dispare pur și simplu. 
Robinson studiază dreptul, dar nu este ispitit de tihna vieții 
duse de clasa mijlocie din Anglia. În schimb, se îmbarcă pe o 

*  În original, economic man; în limba engleză, man înseamnă deopotrivă „om“ în sens 
generic și „bărbat“; autoarea insistă pe această ambiguitate, de cele mai multe ori având în 
vedere „bărbatul economic“, în opoziție cu femeia ignorată de economiști, care o tratează ca 
pe o cantitate neglijabilă� În românește, vom traduce peste tot „omul economic“, dar avertizăm 
cititorul că este vorba despre ipostaza exclusiv masculină a umanității� (n�t�)
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corabie care se îndrepta spre Africa. După mai multe călătorii, 
debarcă în cele din urmă în Brazilia. Acolo descoperă ceea ce 
cu timpul va deveni o plantație de mare succes. Robinson 
Crusoe face avere. Însă Robinson Crusoe vrea să fie și mai 
bogat. Corăbii se îndreaptă spre Africa să aducă sclavi, iar el se 
îmbarcă pe una dintre ele. În ultima parte a călătoriei, vasul pe 
care se afla se scufundă și numai Robinson este aruncat pe o 
insulă pustie din apropiere.

Aici începe aventura.
Robinson petrece mulți ani în deplină singurătate, având 

drept companie doar câteva animale. „Sălbatici“ și canibali fac 
prăpăd pe plaje. În jurnalul său de bord, pe coloane paralele, el 
notează nu numai bani și materiale, dar și părțile de noroc și 
cele de nefericire.

Da, este adevărat că se află pe o insulă pustie – dar a scăpat 
cu viață.

Poate că este izolat de alții – dar nu moare de foame.
Poate că nu are haine – dar vremea este blândă.
Robinson calculează logic beneficiile fiecărei situații. Și este 

mai degrabă fericit. Eliberat de obligații, invidie și mândrie. 
Liber față de alți oameni. Triumfător, el scrie că poate face 
exact ce-i place. Se poate numi împărat sau rege al întregii insu-
le. Ce bucurie! Eliberat de distracții și dorințe carnale, el se 
concentrează în schimb asupra proprietății și stăpânirii. Insula 
este a lui să o cucerească și natura îi stă la dispoziție să o 
guverneze.

De obicei, Robinson Crusoe este repetată ca o poveste despre 
inventivitatea și ingeniozitatea individului. Robinson cultivă 
porumb, face oale și mulge capre. Își confecționează lumânări 
din seu de capră și fitile din urzici uscate. Dar nu numai inge-
niozitatea lui Robinson construiește această mică societate 
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formată dintr-un singur om. În realitate, el se întoarce de trei-
sprezece ori pe corabia eșuată ca să recupereze materiale și 
unelte. El le folosește ca să ia în stăpânire natura și, în cele din 
urmă, alți oameni.

Uneltele și materialele sunt făcute de alții, chiar dacă aceștia 
sunt departe. Și Robinson depinde întru totul de munca lor.4

În timpul celor 26 de ani petrecuți pe insulă, Robinson dă 
peste un băștinaș. Îl salvează de canibali și îl botează după ziua 
în care s-au întâlnit. Recunoștința lui Vineri nu are limite. 
Nutrește o iubire copilărească față de Robinson și muncește 
pentru el ca un sclav. Vineri, el însuși canibal, râvnește întru 
câtva după niște carne de om, dar își schimbă dieta, din res-
pect față de Robinson.

După cum ne relatează autorul romanului, petrec împreună 
următorii trei ani „perfect și pe deplin fericiți“. În cele din 
urmă, sunt salvați și călătoresc înapoi spre Europa.

Când sosesc la Lisabona, Robinson descoperă că era incre-
dibil de bogat. Plantația din Brazilia fusese îngrijită de munci-
torii lui și adusese mari profituri în anii în care el fusese plecat. 
Robinson își vinde acțiunile, se căsătorește și are trei copii. Pe 
urmă, soția lui moare. Această succesiune de evenimente – 
căsătoria, nașterea copiilor și moartea soției – este descrisă 
într-o singură frază din roman.

Iar Crusoe pleacă din nou pe mare.
În descrierea scriitorului irlandez James Joyce, Robinson 

întruchipează „independența masculină; cruzimea 
inconștientă; inteligența înceată, dar eficientă; apatia sexua-
lă... un taciturn care calculează“.5

Robinson Crusoe este izolat, iar economiștilor le place să-i 
izoleze pe oameni. Un Robinson naufragiat pe o insulă pustie 
face posibilă cercetarea modului în care ar acționa oamenii 
dacă nu s-ar găsi o lume în jurul lor. Majoritatea modelelor 
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economice standard se bazează exact pe asta. Ceteris paribus, 
predică profesorii de economie.6 „Toate celelalte rămânând 
neschimbate.“ Trebuie să izolezi o singură variabilă într-un 
model economic care cuprinde mai multe variabile – altmin-
teri nu merge. Economiștii inteligenți au fost întotdeauna 
conștienți de slăbiciunea acestei abordări, dar ea continuă să 
stea la baza „gândirii de economist“. Trebuie să simplifici 
lumea ca să poți face previziuni legate de mersul ei și, astfel, 
alegerea este, în spiritul lui Adam Smith, simplificarea lumii 
în exact acest mod.

În roman, Robinson Crusoe creează rapid o economie. Face 
schimb și cumpără, chiar dacă pe insulă nu există bani – 
bunurile sunt prețuite în funcție de cerere.

O altă poveste despre naufragiați este frecvent folosită de 
economiști ca să ilustreze principiul conform căruia valoarea 
este determinată de cerere.

Imaginați-vă doi bărbați pe o insulă pustie: unul posedă un 
sac cu orez, iar celălalt are 200 de brățări de aur. Acasă, pe 
continent, cu o brățară de aur s-ar fi putut cumpăra un sac de 
orez, însă cei doi bărbați nu sunt pe continent acum. Sunt 
naufragiați, iar valoarea bunurilor s-a schimbat.

Omul cu orezul poate, dintr-odată, să ceară toate brățările 
de aur pentru o singură porție de orez. Poate chiar să refuze 
schimbul cu totul. Întrucât ce ar face cu o brățară de aur pe o 
insulă pustie? Economiștii adoră să spună acest gen de povești; 
încuviințează dând din cap și cred că au dezvăluit ceva pro-
fund despre modul în care funcționează omenirea.

Aceste povești nu admit niciodată posibilitatea ca doi 
oameni abandonați pe o insulă pustie să înceapă să discute 
între ei, ca ei să fie apăsați de singurătate. Speriați. Având, 
poate, nevoie unul de celălalt. După ce stau de vorbă o vreme, 
ar putea să-și dea seama de faptul că amândoi detestau spana-


