Antropologie economică
Florin Faje
Curs obligatoriu – Antropologie II/Curs op ional – Sociologie, Resurse umane II i III
Semestrul I
Descriere: Cursul de antropologie economică urmărește două obiective principale: însușirea
noțiunilor de bază pentru studiul antropologic al relațiilor economice și familiarizarea cu cele
mai importante contribuții și dezbateri din cadrul subdisciplinei. Fiecare dintre temele angajate
este dezvoltată în jurul unui text reprezentativ, fie o contribuție teoretică majoră, fie un studiu de
caz relevant. Este absolut necesară parcurgerea cu atenție a fiecărui text.
Obiective:
- Înțelegerea noțiunilor de bază din antropologia economică și economia politică
- Înțelegerea importanței etnografiei în studiul relațiilor economice
- Utilizarea adecvată a conceptelor însușite în raportarea la fenomene economice din trecut
și prezent
- Familiarizarea cu principalele direcții și dezbateri din cadrul subdisciplinei
- Familiarizarea cu studii exemplare de antropologie economică
Evaluare:
Nota finală:
Pentru Grupa Antropologie: examen scris curs (40%) + examen parțial (30%) +
prezentare seminar (20%) + prezența seminar – minim 9 prezențe (10%)
Pentru studenți Grupe Resurse Umane i Sociologie: examen scris curs + examen
parțial (op ional), unde studenții pot obține un maxim de 4 puncte din nota finală
Tematică i bibliografie
1.

Introducere. Economia umană (10 Octombrie 2016/ Pt. seminar 17 Octombrie 2016)

Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani. 2010. Ch.1: Building the Human
Economy Together. In Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani (Eds.) The
Human Economy: A Citizen’s Guide. Cambridge, Malden, MA: Polity Press, p. 1-20.
2.

Antropologia economică i economia politică (17 Octombrie 2016)

Hann, Chris and Keith Hart. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique.
Cambridge: Polity Press, p. 55-99.
3. Antropologia economică i economia politică II (24 Octombrie 2016)
Robotham, Don. 2005. Political Economy. In Carrier, James (Ed.) A Handbook of Economic
Anthropology, Cheltenham, Northamption: Edward Elgar Publishing, p. 41-58.
Narotzky, Susana. 1997. New Directions in Economic Anthropology. London, Chicago: Pluto
Press. Capitolul 4 – Social Reproduction, p. 158-189.

4.

Rela ii de produc ie (31 Octombrie 2016)

Wolf, Eric R. 2010 [1982]. Europe and the People without History. Berkeley, Los Angeles:
University of California Press. Foreword by Thomas Hylland Eriksen; Introduction, p. 324, 3. Modes of Production, p. 73-101.
5.

Rela ii de produc ie – Studiu de caz (7 Noiembrie 2016)

Mintz, Sidney W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New
York: Penguin Books, p. 3-73.
!!! TEST PAR IAL (14 Noiembrie 2016)
6.

Distribu ie i schimb (21 Noiembrie 2016)

Parry, Jonathan, Maurice Bloch (Eds.). Money and the Morality of Exchange. Cambridge:
Cambridge University Press. Introducere, p. 1-33.
7.

Distribu ie i schimb – Studiu de caz (28 Noiembrie 2016)

Taussig, Michael. 2010 [1980]. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel
Hill: University of North Carolina Press. Part I: Fetishism: The Master Trope, p. 3-40; 5.
The Devil and the Cosmogenesis of Capitalism, p. 93-111.
8.

Consum (5 Decembrie 2016)

Miller, Daniel. 1995. Consumption as the Vanguard of History: a Polemic by Way of an
Introduction. In Miller, Daniel. Acknowledging Consumption: a Review of New Studies.
London: Routledge, p. 1-57.
9.

Consum – Studiu de caz (12 Decembrie 2016)

Miller, Daniel, Sophie Woodward (Eds). 2011. Global Denim. Oxford, New York: Berg.
Introducere, Capitolele 4 si 7.
10.

Perspective în antropologia economică – Analiza locală (19 Decembrie 2016)

Yanagisako, Sylvia. 2002. Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton:
Princeton University Press. Ch. 1: Producing Culture and Capital, p. 1-34; Ch. 3:
Patriarchal Desire, p. 70-109.
11.

Perspective în antropologia economică – Analiza regională (9 Ianuarie 2017)

Narotzky, Susana, Gavin Smith. 2006. Immediate Struggles: People, Power and Place in Rural
Spain. Berkeley: University of California Press. 1. Toward an Anthropological

Framework for Studying Contemporary Europe, p. 1-32; 8. The Culture of Politics, the
Politics of Culture, p. 169-202.
12.

Economia politică a României contemporane (16 Ianuarie 2017)

Ban, Cornel. 2014. Dependență și dezvoltare: economia politică a capitalismului românesc.
Cluj: Editura Tact. Introducere, Cap. 6, Cap. 7, Epilog.

Curs 1 – Introducere. Economia umană
Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani. 2010. Ch.1: Building the Human
Economy Together. In Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani (Eds.) The
Human Economy: A Citizen’s Guide. Cambridge, Malden, MA: Polity Press, p. 1-20.
Hann, Chris and Keith Hart. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique.
Cambridge: Polity Press, p. 1-54.
Scopurile antropologiei economice
- A testa dacă o ordine economică mondială poate fi constiutită pe baza pretențiilor de
universalitate ale societăților industriale occidentale
- Probleme: inegalitatea socială/reducerea inegalității/justiție socială
Poziționare
Particularismul antropologiei a ajuns opus universalismului economiei
Terminologie
-

Oikonomia – organizarea gospodăriei, sens opus tranzacțiilor pe piață. Conform lui
Aristotel scopul organizării gospodăriei era auto-suficiența (autarkia)
Termenul de „economie” a ajuns să aibă valențe politice, morale, culturale,
representaționale și chiar spirituale
Sensuri ale termenului: Ordine, management, gestiune/conservarea eficientă a
resurselor/Chestiuni practice/Bani, bogăție/Piață

Concepții
-

-

-

Înțelegerea dominantă a „economiei” ca ansamblu de bunuri și servicii cumpărate și
vândute în cadrul unui teritoriu național (Ex. Economia românească)
Implicații:
 Economia e cuantificabilă
 Accentul cade pe producție
 Consumul este crucial pentru funcționarea economică
Observații:
 În timp ce numeroși oameni nu au acces la bunuri strict necesare (apă, mâncare),
alții nu mai au grija supraviețuirii
De explicat:
 De ce sunt oamenii dispuși să îndure dificultățile muncii pentru a achiziționa
bunuri care nu sunt esențiale vieții lor. Răspuns: pentru că aceste bunuri sunt
valorizate social, cultural și personal.

Noțiunile economiei politice
-

Producție/Distribuție/Schimb/Consum

Noțiunile economiei clasice și neoclasice
-

Utilitate/Utilitate marginală/Costuri-Beneficii/Cerere-Ofertă/Calcul rațional

Revoulția marginalistă/nașterea economiei neoclasice „această revoluție a fost neoclasică prin
aceea că celebra în continuare piața ca sursă principală a creșterii bunăstării economice, dar a
înlocuit viziunea clasică a valorii economice ca proprietate obiectivă a bunurilor produse, valoare
decisă în lupta dintre clase, cu accentul pe calculele subiective ale indivizilor ce caută să-și
maximizeze utilitatea.” (p. 37)
„Dimensiunile politice și sociologice ale activităților economice au fost astfel ascunse. Valoarea
a fost concepută nu ca o medie socială, ci ca un increment „la margine”, date fiind acțiunile
totale ale unui actor.” (p. 37)
-

Piața/Piața liberă

„De ce sunt piețele atât de subversive pentru aranjamentele sociale tradiționale? Deoarece
comerțul nu cunoaște limite – toate piețele sunt într-un anume sens piețe mondiale - și asta pune
în pericol sistemele locale de control. Ele oferă un posibilitate de scăpare celor dominați: iobagi
și sclavi, minorități etnice, tineri, femei.” (p. 25)
„Economia umană se referă la bunăstare, la satisfacerea tuturor nevoilor umane – nu doar a
celor ce pot fi îndeplinite prin tranzacții private de piață, ci și a a celor nevoi de bunuri publice,
precum educația, securitatea și un mediu sănătos, și calități intangibile precum demnitatea ce nu
poate fi redusă la calculul dolarilor cheltuiți pe unitate.” (p. 9)
Antropologie critică ce își are originile în revoluțiile democratice și filozofia raționalistă din
secolul 18.
Critică „a examina fundamentele civilizației contemporane prin recurs la judecată. Judecata este
abilitatea de a forma o opinie pe baza analizei atente și dincolo de asta, de a discerne relații ce
leagă elemente particulare și principii mai generale.” (p. 10)

Economia umană
„Două condiții sunt necesare pentru a fi uman: trebuie să învățăm să fim de sine-stătători (selfreliant) într-un grad înalt și să aparținem altora, contopindu-ne identitățile într-o varietate
extraordinară de relații sociale. O bună parte a ideologiei moderne subliniază dificultatea de a fi
atât auto-interesat cât și mutual, de a fi economic dar și social, am putea spune.” (p. 4)
„Obiectul economiei a fost întotdeauna reproducerea vieții umane și prezervarea a tot ceea ce
susține viața. În era modernă, se presupune că economia servește binelui comun și în acest caz șia schimbat procuparea dinspre supraviețuirea materială spre a îndeplini o paletă largă de nevoi
culturale. Însă de mult timp obiectul economiei a fost acela de a face bani prin producerea și
vânzarea de bunuri, cu viața umană doar secundară, un mijloc către un scop. Economia, ce ar
trebui să fie o știință a emancipării umane, a devenit ideologie dezumanizată a experților departe
de preocupările practice ale oamenilor și de abilitățile lor de a înțelege ce să facă.” (p. 6)
Două lecții ale secolului 20 „Societatea de piață susținută de preocuparea cu libertatea
individuală a generat inegalități uriașe; subsumarea economiei voinței politice sub pretextul
egalității a condus la suprimarea libertății. Aceste două soluții au pus democrația sub semnul
întrebării, fie în forma sistemelor totalitare fie, cu un rezultat similar, prin subordonarea puterii
politice banilor. Dacă respingem aceste opțiuni, atunci problema devine una de a dezvolta
instituții capabile să garanteze o economie plurală într-un cadru democratic, exact ceea ce e
compromis când idea câștigului material fără limită deține monopolul.”
Neoliberalism/Washington Consensus
- Dominația piețelor/privatizare/financializare/creșterea inegalității/erodarea democrației
Criza financiară din 2008/Crizele capitalismului
- Creștere economică bazată pe credit ieftin
- Proliferarea riscului în sistemul financiar, îndeosebi pe piața derivatelor de credit
- Producerea de „acțiuni toxice” și achiziționarea lor pe bani publici pentru a salva bancile
„Economia umană” e un concept umbrelă care se referă atât la ceea ce oamenii fac pentru ei
înșiși și la nevoia de a găsi soluții care să implice într-un fel sau altul întreaga umanitate.”
„Antropologii și sociologii au arătat că Homo economicus – idea că o economie bazată pe interes
îngust, caracterizată de practica de a cumpăra ieftin și a vinde scump – este absentă din
numeroase societăți și nu reflectă ceea ce este mai bun despre noi.” (p. 2)
Economia umană trebuie să includă cel puțin patru lucruri:
1. Este făcută și refăcută de către oameni; economia trebuie să aibă un uz pratic în viața
noastră de zi cu zi.
2. Trebuie să adreseze o mare varietate de situații particulare în complexitatea lor
instutițională
3. Trebuie să fie bazată pe o concepție holistică a nevoilor și intereselor tuturor
4. Trebuie să adreseze umanitatea și societatea mondială pe care le constituim în
ansamblu

Teniunea dintre aspirații universale/interese locale
Trei principii de bază
1. Rațiune și gestionare rațională
2. Solidaritate în și între generații
3. A articula strâns teoria și practica

Curs 2 – Antropologia economică și economia politică
Hann, Chris and Keith Hart. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique.
Cambridge: Polity Press, p. 55-99.
Narotzky, Susana. 1997. New Directions in Economic Anthropology. London, Chicago: Pluto
Press. Capitolul 4 – Social Reproduction, p. 158-189.
Background istoric
-

-

Boom-ul economic de după al Doilea Război Mondial. Cea mai lungă perioadă de
creștere economică din istorie.
În lumea occidentală bunăstarea a părut să fie asigurată și permanentă
1971 – renunțul unilateral al SUA la standardul aur (Nixon), prăbușirea acordului de la
Breton Woods – valoarea dolarului nu mai este fixată în raport cu aurul, ci este definită
pe piață
Criza severă în America Centrală și Latină
1973 – criza petrolului – embargoul țărilor arabe impus SUA în contextul războiului de
Yom Kippur – creșterea dramatică a prețului petrolului
Lungă periodă de stagnare a economiei mondiale ce continuă până azi

Substantivism vs. Formalism
-

Formalismul pune accentul pe modul în care operează ideile (modele formale de
funcționare a economiei)
Substantivismul pleacă de la circumstanțe materiale și informație empirică și se opune
posibilității de a surpinde conceptual întreaga complexitate a vieții economice
Opoziția reproduce distincția modernă clasică între idealism și materialism
Karl Polanyi – Marea Transformare – este o istorie a dezvoltării „pieței libere” în
Marea Britanie a sec. 19 și a reacției societății la aceasta

„În filozofia istoriei lui Polanyi ruptura creată de industrializare - și mai ales crearea unei piețe a
muncii libere salariate în Anglia victoriană – a condus la „de-încastrarea” economiei. Această
ridicare „utopică” a principiului pieței la rangul de formă dominantă a integrării economice era
sortită eșecului. Societatea nu putea tolera cumpărarea și vânzarea naturii, umanității și societății
însăși în forma „mărfurilor fictive” (fictitious commodities): pământ, muncă și bani; astfel că a
încercăt să se apere. Polanyi a identificat o „dublă mișcare”: pe de o parte economia laissezfaire și pe de alta rezistența socială la aceasta, care în Marea Britanie a secolului 19 a luat
formele Chartismului, sindicalismului și a protecționismului național. Dinamica ce a rezultat de
aici a condus inevitabil la crizele și războaiele mondiale din secolul 20. Polanyi a susținut că
mentalitatea pieței, responsabilă pentru aceste catastrofe, era acum depășită și că Noul Pact (New
Deal) și consolidarea statelor bunăstării (welfare states) în Europa au ajutat la impunerea unei
noi ere a social democrației chemată a pune punct pentru totdeauna iluziilor pieței.” (p. 58)
-

Reciprocitate/Redistribuție/Piață

1

-

Banii și piețele își au originea în efortul de a extinde societatea dincolo de spațiul ei
local. Polanyi credea că banii, asemeni statelor suverane de care sunt strâns legați, au fost
adesea introduși din afară. De aceea încercarea de a instituționaliza separarea economiei
de politică și de a naturaliza piața ca ceva intern societății este atât de subversivă. (ex:
monede la Nueri – Sharon Hutchinson)

-

Piață/bani/Valori culturale
Formalism

-

Accent pe raționalitate/calcul cost-beneficii/maximizarea utilității
Pretenții de universalitate
Ambiția de a modela matematic ansamblul tranzacțiilor economice

-

Alexander Chayanov – mod domestic de producție (1925) – „Gospodăriile țărănești
din Rusia care produceau aproape întreaga hrană necesară subzistenței și aveau puțină
nevoie de a obține bunuri prin intermediul pieței, nu se comportau asemeni firmelor
capitaliste preocupate să își maximizeze profitul. Atunci când prețurile cresc, firmele
capitaliste au un stimulent să mărească producția, însă gospodăriile țărănești era mai
probabil să folosească acest prilej pentru a reduce cantiatea de bunuri produse deoarece
puteau realiza aceeași bani cu mai puțin efort. Atunci când prețurile scad, țăranii vor
munci mai mult pentru a obține același nivel de venit. Aceste reacții opuse la semnalele
pieței erau ambele bazate pe decizii raționale privind cât pământ să utilizeze și cât de
mult să muncească.” (p. 66)

Marxismul
-

Althusser/structuralismul francez
Structură și supra-structură
Depășirea dualismului – Gramsci (bloc istoric, hegemonie)/Raymond Williams, E.P.
Thompson (experiență, structura sentimentelor)/Bourdieu (habitus)

„Suma totală a acestor relații de producție constituie structura economică a societății, baza reală
pe care se ridică o suprastructură legală și politică și care corespunde unor forme specifice de
conștiință socială. Modul de producție al vieții materiale, condiționează procesele sociale,
politice și ale vieții intelectuale în general. Nu conștiința oamenilor determină ființa lor, ci
dimpotrivă, ființa lor socială le determină conștiința.” (Marx)
-

Efortul
de
a
analiza
în
ansamblu
producție/distribuție/schimb/consum
Munca umană este centrală acestui efort

Feminismul
-

Critica ordinii patriarhale
2

totalitatea

relațiilor

de

-

Subordonarea femeii odată cu ascensiunea capitalismului
Problema reproducerii sociale

-

Munca în gospodărie (modelul de femeie gospodină) – muncă nerecunoscută
Precarizarea condiției femeilor (munca lor e mai ieftină, controlul asupra lor mai
puternic) – Exemplu Kalb – familism flexibil
Munca femeilor nu este adesea „liberă”

-

Reproducere socială/Reproducerea forței de muncă/Reproducerea biologică

3

Curs 3
Robotham, Don. 2005. Political Economy. In Carrier, James (Ed.) A Handbook of Economic
Anthropology, Cheltenham, Northamption: Edward Elgar Publishing, p. 41-58.
Hann, Chris and Keith Hart. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique.
Cambridge: Polity Press, p. 100-141.
Dezvoltare inegală
-

Preocuparea inițială a antropologiei cu evoluția – asocierea cu imperialismul rasist

Semnificații ale „dezvoltării”
1. Expansiunea extraordinară a populațiilor și inegalitatea accentuată din ultimele două
secole o dată cu ascensiunea capitalismului.
2. Încercarea de a înțelege cum creșterea capitalistă este generată și cum funcționează în
cicluri de creație și distrugere (Schumpeter - distrugere creativă)
3. Statul dezvoltării - guvernele sunt cel mai bine poziționate să producă creștere economică
prin redistribuție. Modele fasciste și comuniste, statul bunăstării
4. Promisiunea țărilor bogate de a sprijini țările sărace. Cea mai populară accepțiune.
Teorii ale dezvoltării
-

1950-1960: modernizarea, țările și oamenii săraci îi vor ajunge pe cei bogați. Modele de
stagii de dezvoltare
1970: teorii marxiste ale subdezvoltării, dependenței prin participarea într-un sistem
mondial controlat de țările capitaliste bogate
1980: neoliberalism – accentual pe funcționarea piețelor și formarea prețurilor.
Abandonarea rolului statelor în a gestiona capitalismul național, prin controlul piețelor, al
banilor și acumularea prin intermediul unor birocrații central
În prezent: înlocuirea rolului statelor cu ONG-uri și instituții de suport/tensiuni
majore între populații locale și birocrațiile naționale și internaționale

„A existat de la început o tendință de a curăța birocrația dezvoltării de orice considerații legate de
putere, clasă sau politică. Ignorarea reacțiilor sociale violente și a luptelor ce caracterizează
dezvoltarea face dificil de înțeles inegalitatea brutală a Sudului global. James Ferguson (1990) a
propus termenul foarte potrivit de „mașină anti-politică” pentru a descrie această tendință.” (p.
112)
Ajustare structurală
-

Ascensiunea neoliberalismului de la începutul anilor 1980, după criza petrolului și
„stagflation”
Deschiderea economiilor naționale pentru fluxurile de capital
Crearea de noi și noi piețe în toate domeniile de activitate
Datoriile țărilor sărace le-au pus în situații imposibil de gestionat
1

Accentuarea inegalităților
-

Diviziuni bogați/săraci
Segregare spațială în mediul urban
Imperialismul Occidental – divizarea lumii în țări cu muncă ieftină și scumpă
Migrația crescută dinspre periferie înspre centru

Economia informală
-

Termenul de formă trimite la definiția lui Max Weber: „întreprinderea rațională” se
bazeză pe reguli, calcul și evitarea riscului
Economia formală – a firmelor ce beneficiază de protecția statului
Munca este organizată și disciplinată
Economia informală: practici economice și de organizare a muncii care scapă logicii
formale
Arată că economia nu este niciodată ruptă de societate și politică

Alternativa socialistă/Socialismul real
-

Modernizare accelerată
Urbanizare/Industrializare/Prosperitate relativă în rural
Problema proprietății private/a pieței
Plan și planificare centrală
Putere alocativă (Verdery)
Economia de penurie (Shortage economy)
Diferențiere socială (apariția nomenclaturii de partid)
Apariția practicilor de corupție

Post-socialism
- Tranziția și tranzitologia
- Rolul experților internaționali și a agențiilor de expertiză
- Terapii de șoc
- Privatizare graduală
- Scăderea dramatică a producției și productivității
Ascensiunea unor forme politice non-democratice, populiste.
Economia politică
-

Accentual cade pe producție
Componentele centrale: mod
producție/mijloace de producție

de

producție/relații

2

de

producție/forțe

de

Idea de progres
Doua asumptii:
- Prima asumptie este aceea că există o realitate socială „în afară” care există
independent de conștiința antropologului. Cu alte cuvinte, realitatea socială și culturală
nu este „construită”, ci „descoperită”, într-un proces cognitiv complex și contradictoriu.
Această realitate socială obiectivă, modul de producție, este subiectul disciplinei
antropologie economică.
Acest întreg complex de economie, politică și inegalități sociale este adesea numit
„formațiune socială”
-

A doua, este o noțiune mult disputată că aceste moduri de producție și formațiunile
sociale care apar din ele se dezvoltă în istorie într-o logică evoluționistă. Idea este aceea
că e posibil a construi o istorie economică globală teoretic coerentă și obiectivă, o istorie
unificată a umanității care este în același timp o istorie a progresului uman.

„Modul de producție este înțeles ca fiind constituit de un aranjament particular al „relațiilor de
producție”. Relațiile de producție au în primul rând de a face cu controlul „forțelor de
producție”. Din acest punct de vedere, a înțelege cine (ce pătură sau clasă) controlează
mijloacele de producție este cheia înțelegerii oricărei economii și societăți.” (p. 43)
-

Relațiile de producție – criteriul pentru a distinge între moduri de producție (ex. Modul
de producție sclavagist antic, unde o clasă aristocrată deținea atât mijloacele de producție,
cât și ființele umane care munceau)
Forțele de producție – dintre care mijloacele de producție sunt o parte (materii prime,
instrumente, tehnologie) și munca umană o altă parte

„Cea mai importantă „forță de producție” nu este nici instrumentul, nici obiectul muncii.
Aceasta este „puterea de muncă umană”. Cu alte cuvinte, o teorie a valorii din perspectiva
muncii este centrală pentru economia politică. De asemenea centrală este concluzia politică,
filozofică, ce decurge de aici: aceea că munca umană, deci „oamenii muncii” sunt motorul
istoriei umane.” (p. 44)
Trăsătura distinctivă în istoria economică a Vestului este apariția timpurie a proprietății
private în relațiile de producție.
”In cazul capitalismului exploatarea este ascunsă în ceea ce Marx numește „spațiul acoperit”
(hidden abode) al procesului de producție.
Modul de producție capitalist este culminarea tradițiilor anterioare de proprietate privată
din Vest. Crucială aici este nu comodificarea în general, ci comodificarea puterii de muncă în
particular.”
”Capitalistul cumpără numai puterea de muncă a muncitorului pentru care muncitorul
este platit prin salariu. În schimb, capitalistul extrage munca muncitorului de-a lungul întregii
zile de muncă. Muncitorul lucrează pentru a se plăti pe sine (o mică parte a zilei de lucru), pentru
a înlocui stocul existent de capital (o altă parte a zilei de lucru), și pentru a produce plus-valoare
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pentru capitalist (adesea ce mai mare parte a zilei de lucru). Acest surplus este apropriat ca profit
și acumulat drept capital. Deoarece ziua de muncă nu este împărțită în trei secțiuni separate și
denumite întocmai, ci este doar o zi de lucru neîntreruptă, pare că muncitorul este plătit de către
capitalist pentru întreaga valoare of zilei sale de lucru. De fapt capitalistul plătește doar pentru
o parte a valorii ce corespune puterii de muncă a muncitorului. Organizarea procesului de
producție ascunde astfel maniera în care surplusul este extras.
În capitalism, spre deosebire de alte moduri exploatative de producție, surplusul este
extras în bună măsură prin mijloace economice: salarii, prețuri, profituri, credit, datorii,
amenințarea șomajului, comodificarea locuirii și organizarea procesului de producție.”
-

Pentru extragerea de surplus relația dintre dominație și producție este esențială:
hegemonie (Gramsci), fetișism (Comaroff)

Economia politică capitalistă presupune:
-

O teorie a valorii – munca umană este sursa valorii
O teorie a banilor – valoare de uz vs. valoare (de schimb) – problema formării
prețurilor
O teorie a „realizării” – producția este realizată abia prin consum, ce permite
reproducerea producției

4

Curs 4
Wolf, Eric R. 2010 [1982]. Europe and the People without History. Berkeley, Los Angeles,
London: University of California Press.
Moduri de producție – Capitalist/Tributar/Bazat pe rudenie
Producție și muncă socială
Pentru a caracteriza aceste interdependețe și consecințele lor am preluat conceptul lui Karl Marx
de „mod de producție”.
Accentul pe modul în care o societate mobilizează munca socială atrage în același timp atenția
asupra relațiilor umane cu mediul natural, a relațiilor sociale dintre oameni, a structurilor
instituționale ale statului și societății care dirijează aceste relații, și a ideilor prin care aceste
relații sunt exprimate. Utilizarea unor asemenea concepte relaționale este una dintre cele mai
importante forțe ale tradiției marxiene.
„Conceptul de muncă socială face posibilă conceptualizarea modurilor majore în care ființele
umane își organizează producția. Fiecare mod major constituie un mod de producție - un tip
specific, un set istoric constituit de relații sociale prin care munca este repartizată să extragă
energie din natură prin intermediul instrumentelor, abilităților, organizării și cunoașterii.”
În formularea conceptului de mod de producție Marx a plecat de la două axiome pentru
înțelegerea condiției umane:
1. Homo sapiens sunt parte a naturii
2. Homo sunt o specie socială, indivizii săi fiind mereu legați de alții în relații sociale
Munca - conceptul ce permite să înțelegem conexiunea complexă dintre umanitatea
interrelaționată social și natură. Umanitatea se adaptează la natură și o transformă spre
propriul uz prin muncă.
Munca este întotdeauna socială.
Lucru vs. muncă (work vs. labor)
-

Lucru – activitatea desfășurată singur sau în grup prin care este consumată energie
pentru a produce energie
Muncă – întotdeauna socială – fenomenul social prin care oamenii transformă natura și
pe ei înșiși

„Diferitele tipuri de muncă au putut fi subsumate categoriei de muncă în general, doar o dată cu
apariția banilor.”
Marx a folosit termenul de producție pentru setul complex de relații mutual dependente
dintre natură, lucru, muncă socială și organizare socială.
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„A înțelege cum oamenii transformă natura în folos propriu nu se oprește la o descriere și analiză
a interacțiunii tehno-industriale. Muncitorul, producătorul direct, nu este niciodată un
Robinson Crusoe izolat, ci stă întotdeauna într-o relație cu alții, ca rudă, iobag, sclav sau
muncitor salariat. În mod similar, cei care controlează munca socială nu trebuie văzuți doar ca
tehnicieni care ghidează operațiunile muncii. Ei sunt repartizați în pozițiile lor de un sistem de
repartizare a muncii sociale, care îi pune în rolul de bătrân, șef, lord, sau capitalist. Această
concepție a mobilizării sociale, repartizării și alocării muncii ne permite să înțelegem cum
transformarea tehnică a naturii este unită cu organizarea socialității umane.”
„Utilitatea conceptului [mod de producție] nu rezidă în clasificare, ci în capacitatea lui de a
evidenția relațiile strategice implicate în repartizarea muncii sociale de către pluralități umane
organizate. Deoarece ne propunem să angajam răspândirea modului capitalist și a impactului său
în arii ale lumii unde munca socială era alocată diferit, vom construi doar acele moduri care ne
permit să prezentăm această întîlnire în modul cel mai simplu. Pentru aceste scop vom defini
doar trei: un mod capitalist, un mod tributar și un mod bazat pe rudenie.”
Modul de producție capitalist
„Modul de producție capitalist prezintă trei caracteristici legate între ele.
- Prima, capitaliștii dețin controlul asupra mijloacelor de producție.
- A doua, muncitorilor le este refuzat accesul independent la mijloacele de producție
și trebuie astfel să-și vândă forța de muncă capitaliștilor.
- A treia, maximizarea surplusului produs de muncitori cu mijloacele de producție
deținute de capitaliști presupune „o acumulare neîntreruptă acompaniată de schimbări ale
metodelor de producție”. (p. 78)
„Modul de producție capitalist este în mod necesar bazat pe o diviziune în clase. Acesta
inițiază o diviziune între segmentele unei populații care produce surplusuri și segmentele
popluației care controlează mijloacele de producție și re-creează în mod continuu această
diferențiere. În același timp, acesta diferențiază intern fiecare clasă. În competiția pentru
productivitate crescută, proprietarii mijloacelor de producție sunt diferențiați între învingători și
pierzători. În mișcarea continuă între geneza a noi surse de surplus și recesiune, forța de muncă
se zbate între angajare completă, subangajare și șomaj. Aceste două procese de diferențiere
sunt de fapt legate, capitaliștii sunt în continuu în căutarea unor noi rezerve de muncă ieftină și
mobilă sau a înlocui cu mașini munca scumpă și dificil de mobilizat.” (p. 79)

”Aserțiunea centrală a acestei cărți este accea că lumea umană constituie un proces multiplu,
o totalitate de procese interconectate și acele investigații care dezasamblează acestă totalitate
și nu reușescă să le reasambleze falsifică realitatea. Concepte precum „națiune”, „societate”, și
„cultură” numesc părți și ameniniță să transforme nume în lucruri. Numai înțelegând aceste
nume ca seturi de relații, și plasându-le înapoi în spațiile din care au fost abstrase, putem să
evităm inferențe înșelătoare și să îmbunătățim partea noastră de înțelegere.”
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Critica teoriilor dezvoltării
Dacă avem peste tot de a face cu conexiuni, de ce insistăm să transformăm fenomene dinamice,
interconectate în lucruri statice, de-conectate? Poate că asta se datoreză, în parte, modului în care
am învățat propria noastră istorie. Am fost învățați, în sala de clasă și în afara ei, ca există o
entitate numită Occident, și că ne putem gândi la aceast Occident ca fiind o societate și o
civilizație independentă de și în opoziție cu alte societăți și civilizații. Mulți dintre noi au ajuns
să creadă că aceast Occident are o genealogie, una potrivit căreia Grecia antică a creat Roma,
Roma a creat Europa creștină, Europa creștină a creat Renașterea, Renașterea a creat
Iluminismul, Iluminismul a adus democrația politică și revoluția industrială. Industria,
împreună cu democrația, au produs Statele Unite, încarnarea drepturilor la viață, la libertate, și
la urmărirea fericirii. (p. 4-5)
O asemenea schemă de dezvoltare este înșelătoare.
- În primul rând pentru că transformă istoria într-o poveste morală de succes, o
competiție în care fiecare alergător predă torța libertății următorului. Istoria devine astfel
o poveste despre avansul virtuții și despre modul în care virtutea învinge împotriva celor
răi. Adesea, această victorie este o poveste despre cum învingătorii își dovedesc virtutea
prin aceea că câștigă. Dacă istoria este operația scopului moral în timp, atunci cei care
pretind că posedă acest scop sunt de fapt agenții predilecți ai istoriei.
- În al doilea rând, schema dezamăgește pentru că în logica manifestării unui scop moral,
fiecare dintre alergătorii din genealogie este un precursor al unei apoteoze finale și
nu o parte a unui proces social și cultural multiplu la lucru în propiul său timp și spațiu.
Implicații
-

Procesele globale trebuie studiate în contextele lor locale
Intersecția dintre cultură și putere
Denunțarea naționalismului metodologic
Atenția îndreptată permanent spre interconexiuni
Un cadru pentru a studia: globalizarea și alterglobalizarea / Ecologismul vs.
Dezvoltare / Cosmopolitanism vs. politica identității / Incluziunea și excluziunea /
Uniformitatea și diversitatea / Autonomia culturală vs. efortul pentru recunoaștere
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Curs 5
Mintz, Sidney W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New
York: Penguin Books, p. 3-150.
Recapitulare
-

Interconexiuni economice, politice, culturale (Wolf)
Moduri de producție
Problema articulării modurilor de producție
Capacitatea capitalismului de a subsuma forme de relații economice specifice altor
moduri de producție

Integrarea relațiilor:
- de la producție la consum (problema diviziunii muncii și a aproprierii profitului)
- de la centru la periferie (problema dominației politice)
- analiza circuitului mărfurilor strategie metodologică de integrare
- zahărul (Mintz) este cazul exemplar pentru acest tip de studiu
”De îndată ce cineva își pune întrebarea unde ajung produsele tropicale, cine le utilizează, în ce
scop, și cât sunt utilizatorii dispuși să plătească pentru ele - la ce vor renunța, și cu ce preț, pentru
a le avea - atunci avem de-a face cu întrebări legate de piață. Dar în acest caz cineva întreabă de
legăturile dintre metropolă, centrul puterii, și colonia dependentă, obiectul și ținta puterii.
De îndată ce cineva încercă să pună împreună consumul și producția, să așeze colonia în
relație cu metropola, apare o tendință ca unul sau altul - „centrul” sau „marginea” - să
scape atenției. În timp ce cineva se uită la Europa pentru a înțelege mai bine coloniile drept
producători pentru consumatorul european, sau invers, cealaltă parte a relației pare mai puțin
clară. În timp ce relațiile dintre colonii și metropole sunt în sens imediat clare, în alte sens ele
sunt mistificatoare.” (p. xvii)
-

Fenomenele studiate se dezvoltă în relație
Producția presupune consum
Consumul este constituit istoric (Ex. Nevoia de zahăr, de dulce)

Fetișismul mărfii/Ascunderea relațiilor de producție
- Separarea spațială și temporală a producției și consumului
”Atunci când locul manufacturii și cel al utilizării sunt separate în timp și spațiu, atunci când cei
care fac și cei care utilizează sunt puțin cunoscuți între ei așa cum sunt procesele de manufactură
și utilizare, misterul se va adânci.”
Problema constituirii cererii este esențială pentru înțelegerea relațiilor de producție
„Deoarece zahărul pare să satisfacă o dorință specifică (pare în același timp să o și reproducă),
trebuie să înțelegem ce face cererea să funcționeze: cum și de ce crește în anumite condiții. Nu
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putem asuma că toată lumea are o dorință infinită pentru dulce, așa cum nu putem asuma o
doință infinită pentru confort sau bogăție sau putere.”
Odată creată cererea, problema menținerii unui flux constant de marfă
Problema principală
„Sunt preocupat de o singură substanță numită sucroză, un tip de zahăr extras în primul rând din
trestie de zahăr și ceea ce s-a întâmplat cu ea. Povestea poate fi rezumată în câteva propoziții. La
anul 1000 puțini europeni știau de existența sucrozei sau a trestiei de zahăr. În scurt timp au aflat
despre ce e vorba. La 1650 nobilimea engleză și cei bogați au devenit consumatori înveterați
de zahăr, zahărul era parte a medicamentelor, a imaginilor literare și a prezentărilor de statut. Nu
mai devreme de 1800 zahărul a devenit o necesitate - deși una scumpă și rară - în dieta fiecărei
persoane engleze; la 1900, zahărul oferea o cincime din caloriile din dieta engleză.” (p. 5-6)
„Semnificația, pe scurt, este o consecință a activității. Asta nu înseamnă că o cultură este (sau
poate fi redusă) doar comportament. Dar a ignora modul în care semnificațiile intră în
comportament, a citi produsul fără producție, înseamnă a ignora din nou istoria. Cultura
trebuie înțeleasă „nu ca un simplu produs ci ca o producție, nu doar ca fiind constituită social, ci
și constitutivă socialului.” (p. 14)
Istoria răspândirii – de la Est la Vest (arabi), din Europa în Caraibe, Brazilia, etc.
Constrângeri datorate producției specifice zahărului – colectarea, prelucrare imediată, etc.
„Datorită legăturilor dintre tăiere și zdrobire, și a celor dintre fierbere și cristalizare, pământul și
moara (mill) trebuie coordonate, munca trebuie sincronizată. O consecință majoră este aceea că
plantațiile de zahăr nu au fost de obicei divizate prin moștenire, deoarece valoarea lor (cu
excepția unor situații speciale) depinde de păstrarea intactă a combinației pământ-fabrică. Alte
consecințe au fost planificarea atentă la vârf și aplicarea unei discipline de fier la bază. Fără
un regim integrat de control al pământului și fabricii o asemenea planificare și disciplină nu ar fi
fost posibilă.”
Apariția unor triunghiuri de schimb:
„Astfel au apărut două triunghiuri de schimb, ambele începând cu secolul 17 și ajunse la
maturitate în secolul 18:
- Primul și cel mai faimos triunghi lega Marea Britanie cu Africa și Lumea Nouă: bunuri
finite erau vândute în Africa, sclavi africani erau vânduți în Americi și mărfuri tropicale
americane (în primul rând zahăr) ajungeau în țara mamă și vecinii ei importatori.
- Al doilea triunghi a funcționat de o manieră ce contrazicea idealul mercantilist. Din
noua Anglia romul ajungea în Africa, sclavii de acolo ajungeu în Indiile de Vest, și
melasele se întorceau în Noua Anglie (și ajungeau rom). Maturitatea acestui al doilea
triunghi a pus coloniile din Noua Anglie pe un curs de coliziune politică cu Marea
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Britanie, dar problemele de dedesubt erau economice, luând importanță politică tocmai
deoarece aduceau împreună interese economice opuse.” (p. 43)
Funcționarea triunghiurilor de schimb:
-

Munca sclavilor vânduți ca marfă
Eliberarea muncii în Anglia dependentă de sclavia din colonii
Apariția unei piețe de masă pentru zahăr

Consecința apariției triunghiurilor de schimb:
„Pe măsură ce producția de zahăr a devenit semnificativă economic, astfel încât a ajuns să
afecteze decizii politice, militare (și economice), consumul de către cei puternici a ajuns să
conteze mai puțin; în același timp, producția de zahăr a căpătat importanță tocmai deoarece
masa populației engleze consuma din ce în ce mai mult și își dorea mai mult zahăr decât își putea
permite.”
Plantația – sistem agro-industrial
-

Disciplina – caracteristică esențială pentru buna desfășurare a activității
Organizarea forței de muncă - parțial calificată/parțial necalificată
Conștiința timpului (time consciousness) în organizarea producției
Separarea producției de consum
Separarea muncitorului de uneltele sale

”Funcțiile” zahărului
-

Medicinal
Condiment
Material decorative
Îndulcitor
Conservant

„Răspândirea zahărului în jos și în afara cercurilor înalte a însemnat pierderea unei părți a
puterii de ai distinge pe cei care-l consumă, zahărul a devenit o nouă substanță. În secolul 18 a
produce, livra, rafina și taxa zahărul au devenit surse de putere pentru cei puternici proporțional
mai eficiente, deoarece sumele de bani implicate erau deja mult mai mari. Aproape inevitabil,
zahărul și-a pierdut multe dintre semnificațiile sale speciale atunci când săracii au început
să-l consume. Dar mai târziu a face zahărul disponibil în cantități tot mai mari pentru cei
săraci a devenit un act patriotic și profitabil.”
Legătura zahăr – ceai/cafea/ciocolată
Munca femeilor în afara gospodăriei – schimbarea meniului gătit – relevanța zahărului
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Curs 6 – Distribuție și schimb
Parry, Jonathan, Maurice Bloch (Eds.). Money and the Morality of Exchange. Cambridge:
Cambridge University Press. Introducere, p. 1-33.
Hart, Keith. 2001. Money in an Unequal World. New York: Texere, Capitolul 3: Making Money
with Money, p. 73-116.
Recapitulare
-

Conexiuni în spațiu și timp
Dezvoltare inegală
Producție și consum

„Capitalul este bogăție utilizată pentru a crea mai multă bogație. Bogația sunt toate acele resurse
care au valoare economică. Valoarea este prețuită în general și tinde să fie măsurată printr-un
universal echivalent – banii. Astfel esența capitalului este bogăția (de obicei bani) capabilă să
își mărească valoarea.”
„Pentru Marx, capitalismul modern a fost acea formă de a face bani din bani în care capitalul
liber era schimbat cu muncă liberă salariată.” (p. 84-85)
Piețe și bani
-

Piețele:
o rețele de cumpărători și vânzători
o inerent democratice
o bazate pe mișcarea bunurilor și serviciilor = dificil de controlat de structuri fixe

-

Critica piețelor
 Într-o lume profund inegală conduc la polarizare
 Au fost asociate cu state-națiune care au folosit puterea împotriva
cetățenilor

-

Exemplu: privatizarea post-socialistă – introducerea piețelor

-

John Locke






Banii au făcut posibilă acumularea de surplus
A rezultat o societate din ce în ce mai inegală
Munca – sursă a valorii
Controlul asupra banilor poate garanta libertatea întreprinderii și a face vizibilă
secțiuni ascunse ale economiei(împotriva aristocrației/statului)
Argument în favoarea burgheziei



Karl Marx
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Capitalismul a atras bunuri și oameni înspre piețe
Contractele au individualizat proprietatea și relațiile sociale
Munca – sursă a valorii
Banii – schimbul capitalist de mărfuri vs. schimb simplu de mărfuri
o Constituirea pieței forței de muncă libere
o Intrarea banilor și piețelor în producție
o Banii – „muncă congelată”

Max Weber
-

Capitalismul – sistem economic bazat pe întreprinderea rațională
 Întreprindere = incertitudine
 Raționalitate = calcul, orientare spre obiectiv
 Transformarea capitalistă presupune o transformare culturală majoră
 Etica protestantă și spiritul capitalismului

Keith Hart – Frafra – Ghana




Economia informală
Forme de muncă și viață
Implicații metodologice

Banii și moralitatea schimbului
-

enorma variație culturală în aprecierea banilor
o unitate remarcabilă a ansamblului de tranzacții

„...totalitatea tranzactiilor formeaza un pattern general care este parte a reproducerii sistemelor
sociale si ideologice la o scala temporala mult mai mare decat viata umana individuala.”
Ordinea tranzacțională
Trebuie să ne îndreptăm atenția de la semnificațiile banilor către a considera semnificațiile
sistemelor tranzacționale luate în ansamblu și către procese transformative. Astfel găsim
numeroase regularități ce califică puternic concluzii extrem de relativiste.
Reproducerea socială și culturală
„Fiecare dintre studiile noastre de caz arata o preocupare extrem de similara între relatia dintre
un ciclu de schimb de scurta durata care este domeniul legitim al individului - adesea
achizitiv - și un ciclu de schimburi pe termen lung preocupat de reproducerea ordinii sociale
si cosmice; în fiecare caz cele doua cicluri sunt articulate in moduri foarte similare.”
Banii în concepția Occidentală
-

poziție ambiguă: sursă a erodării sociale/sursă a ordinii
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-

imaginea comerciantului care nu produce nimic
Albert Hirschman – pasiunea și interesele

„... ceea ce toate aceste variante ale traditiei noastre culturale par sa sugereze ca - de bine sau de
rau - ban
ii actioneaza ca un agent extrem de puternic al transformarii sociale si culturale. Indiferent
de contextul cultural si de natura relatiilor de productie si de schimb existente, banii sunt adesea
creditati cu o putere intrinseca de a revolutiona cultura si societatea si cateodata se asuma ca
aceasta putere va fi recunoscuta in modul in care actorii insisi consturiesc simbolic banii.
Eseurile noastre pun sub semnul întrebării ambele propoziții. Banii, credem noi, sunt in
pericol de a fi fetișizați atât de cercetători, cât și de agenții de bursă.”
Georg Simmel
„Pentru Simmel, banii au avut o semnificație majoră în dezvoltarea lumii cognitive pe care o
locuim deoarece au ajutat la promovarea calculului rațional în viața socială și au încurajat
raționalizarea caracteristică societății moderne. (...) Încapsulând spiritul modern al raționalității,
calculabilității și anonimității, banii reprezintă o instanță privilegiată pentru studiul totalității.”
Karl Marx
„Dacă teoria valorii bazată pe muncă a invitat o critică a capitalismului (și a mediului abstract al
banilor cu care este asociat) pe baza echității, noul mod de producție a adus și îndoieli grave împărtășite și de autori ne-marxiști - că bloca acele ”legături morale ce unesc oamenii unii cu
alții” care pentru Durkheim erau baza întregii solidarități sociale. (...)
Comuntăți independente devin dependente și indivizi dependenți devin independenți (Roberts
and Stephenson 1983:14). Schimbul și forma abstractă a banilor de care este inseparabilă, stau
astfel ca ageți condamnați ai individualizării și a disoluției legăturilor comunale care apăreau
într-o lume a producției pentru uz.”
Marcel Mauss – banii permit posesiunea la distanță

-

„Impersonalitatea și anonimitatea banilor se pretează relațiilor impersonale și de
suprafață caracteristice piețelor și favorizează o anonimitate a schimbului. Distrugatori
pentru comunitate, banii depersonalizează și relațiile sociale.”
„Banii ca standard generalizat al valorii reprezintă greșit producția prin aceea că fac ca
valoarea mărfii exprimată în bani să apară drept o caracteristică a mărfii înseși - ca una
dintre proprietățile ei fizice - și nu a muncii care a fost necesară pentru producție, care
este ascunsă.”

-

Societăți monetare vs. non-monetare/tradiționale vs. modern

-

Daruri vs. mărfuri

-

3

„În formularea lui Gregory (1982) primele se bazează pe un schimb de obiecte
inalienabile între actori interdependenți; a doua este un schimb de obiecte alienabile
între actori independenți.”
-

Impactul banilor asupra societăților tradiționale

-

Banii și problema răului
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Curs 7
Taussig, Michael. 2010 [1980]. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel
Hill: University of North Carolina Press, p. 3-142.
Recapitulare
-

Banii: etalon unic al valorii
Standardizare/Uniformizare/Convertibilitate/Obiectificare
Schimb și dimensiunea morală a schimbului

Fetișismul mărfii
-

„Fetișismul se referă la atribuirea de viață, autonomie, putere și dominație unor
obiecte altfel inanimate și presupune extragerea acelor calități din actorii umani care fac
această atribuire.”

-

Comodificarea muncii în capitalism

„În cultura capitalistă orbirea în legătură cu baza socială a categoriilor esențiale face o lectură
socială a lucrurilor presupus naturale o experiențe foarte perplexă. Aceasta datorită caracterului
specific al abstracțiilor asociate cu organizarea de piață a relațiilor umane: calități esențiale ale
ființelor umane și produsele lor sunt convertite în mărfuri, în lucruri de cumpărat și de
vândut pe piață. Să luăm exemplul muncii și al timpului de muncă. Pentru ca sistemul nostru
industrial de producție să opereze, capacitățile productive ale oamenilor și resursele naturii
trebuie organizate în piețe și raționalizate conform costurilor: unitatea producției și a vieții
umane este ruptă în subcomponente din ce în ce mai mici și cuantificabile. Munca, o
activitate a vieții înseși, devine astfel ceva separat de viață și abstractizat în marfa numită timp
de lucru, care poate fi cumpărată și vândută pe piața muncii. Această marfă pare a fi substanțială
și reală. Încetând să mai fie o abstracție ea pare acum ceva natural și neschimbat, deși nu este
nimic mai mult decât o convenție și o construcție socială ce apare dintr-un mod specific de
organizare a persoanelor relativ unele la altele și la natură. Tratez acest proces drept
paradigmatic pentru procesul de obiectificare într-o societate industrială capitalistă: în mod
specific, concepte precum timpul de lucru sunt abstrase din contextul lor social și apar a fi lucruri
reale.” (p. 4)
-

Separația muncă/viață trăită

-

Societate bazată pe marfă - consecințe:
- refuzul membrilor societății că realitatea socială este construită
- atitudinea schizoidă cu care confruntăm obiectele fanasmă care au fost abstrase
din viața socială

-

Valoare de uz (întrebuințare) vs. valoare de schimb

1

„Interpretarea pe care vreau să o elaborez este că credințele în diavol sunt o mediere dinamică
de opoziții care apar la un moment crucial și sensibil al dezvoltării istorice. Aceste credințe pot
fi gândite ca mediind între două moduri radical distincte de înțelegere și evaluare a lumii
persoanelor și lucrurilor. După Marx, numesc aceste moduri de evaluare valori de uz și valori de
schimb.”

Procesul de proletarianizare
-

Populații rurale – culturi organice
Fragmentarea muncii și a culturii în regimul capitalist

„Concepția organică a societății este dizolvată de două procese sinergistice: comunalitatea
și mutualitatea lasă locul interesului personal, și mărfurile, nu persoanele, domină ființa
socială. Rata de schimb dintre mărfuri mediază și determină activitățile oamenilor. Astfel,
relațiile sociale dintre persoane devin relații între lucruri. Mai mult, prețurile mărfurilor variază
constant dincolo de capacitatea de întrevedere și control a persoanelor; astfel, indivizii sunt din
ce în ce mai mult la cheremul pieței. Oamenii se raportează unii la alții nu direct, ci prin
medierea pieței care ghidează circulația și relația dintre bunuri. Viețile lor depind the relații
prestabilite între mărfuri și piața devine garanția coerenței spirituale. Viața constituită pe baza
pieței devine astfel o rutină zilnică trăită, care asemeni oricărei rutine, conectează semnificații
altfel disparate într-un tot aparent na
tural și coerent de rețele de asocieri. Paradigma mărfii pentru a înțelege umanitatea, relațiile
sociale, și lumea predomină.”
-

Diavolul - simbolul alienării resimțite de țărani odată cu intrarea în rândurile
proletariatului

„Reamintind această fabulă a diavolului omul virtuos confruntă lupta dintre bine și rău în
termeni ce simbolizează unele dintre cele mai acute contradicții ale economiilor de piață.
Individul este dislocat din comunitate. Bogația există alături de sărăcia cruntă. Legile economice
câștigă asupra celor etice. Producția, nu omul, este scopul economiei și mărfurile guvernează
asupra creatorilor lor.”
Istoria ideilor economice în Occident
„Întregul mister al mărfurilor”, scria Marx într-un capitol celebru dedicate fetișismului
mărfurilor, unde a atacat categoriile principale ale gândirii burgheze, „toată magia și necromanția
ce înconjoară produsele muncii cât timp ele iau forma mărfurilor, dispare de îndată ce ajungem
să ne uităm la alte forme de producție.”
Cu ajutorul acestor „alte forme de producție” această carte încearcă să interpreteze
formele capitaliste de înțelegere a realității sociale. Strategia mea estea de vedea anumite
reacții magice și fantastice la realitatea noastră nonfantastică ca parte a criticii modului
modern de producție. Ar fi o greșeală să subliniem calitatea exotică a reacțiilor acestor țărani
dacă, printr-o asemenea sublinierea, am trece cu vederea credințele și condamnările etice
similare care au caracterizat gândirea economică în istoria culturii occidentale până la sfârșitul
2

evului mediu și chiar mai târziu. De la Aristotel până la învățăturile Părinților Creștini și la
scolastici o ostilitate similară s-a manifestat la adresa cămătăriei, a profitului sau al schimbului
injust. Această ostilitate s-a intensificat și a fost asociată cu credința în diavol numai la
sfârșitul evului mediu, în aceeași perioadă în care capitalismul era în ascensiune.”
Istoria Bisericii în America Latină: biserica oficială/credințe populare
Economii țărănești vs. Agricultură industrial
Botezul banilor
Contractul cu diavolul – creșterea productivității
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Curs 8
Miller, Daniel. 1995. Consumption as the Vanguard of History: a Polemic by Way of an
Introduction. In Miller, Daniel. Acknowledging Consumption: a Review of New
Studies. London: Routledge, p. 1-57.
Dependența politicii de economie
„Vreau să argumentez că consensul politic în opoziție (stânga/dreapta) și protecția acestuia de
realitățile globale s-a datorat creșterii puterii unei discipline academice care a încercat, unde a
fost posibil, să schimbe lumea în direcția acordului cu modelele sale abstracte. Pe scurt,
politica modernă a devenit dependentă de economia modernă. Ambele au rezistat
schimbării istorice care amenință să le facă din ce în ce mai lipsite de putere împotriva puterii
proceselor de consum.”
Deficitul democratic
„Atunci când consumul Primei Lumi va ajunge inevitabil pe agendă, acesta va expune una
dintre problemele cele mai severe ale lumii contemporane: deficitul tot mai crescut al
noțiunii de politică democratică. Oficial, politica în societățile democratice este exercițiul
suprem al voinței suverane a unei populații prin intermediul votului. Odată la câțiva ani acest
proces prilejuiește ridicarea la conștiință și responsabilitate a populației privind o decizie
crucială, consecința căreia va trebui suportată în perioada imediat următoare.”
Integrare verticală
„Prin integrare verticală vânzătorii (retailers) informează departamentele de marketing și
publicitate privitor la schimbările trendurilor cererii, iar acest feedback ajunge la producători
și designeri chemați să aducă noi versiuni ale unor mărfuri familiare (e.g. mai puțină grăsime,
mai multă atenție la siguranță, mai puțin genizate). Acest proces reprezint o schimbare în
raport cu perioada în care producătorii își determinau prioritățile și căutau mijloace de
persuadare a populației în a achiziționa un produs.”
Problema valorii
„Astăzi, o bună parte a „valorii” extrase din muncă nu ia forma profiturilor, ci se manifestă în
beneficii pentru consumatorii din Prima Lume. În termeni reali, prețurile produselor
alimentare nu imediat necesare au scăzut. Lanțurile de magazine a căror perspectivă pe
termen lung a fost de a tăia prețurile, în loc de a face profituri rapide, și-au îmbunătățit cota de
piață și au supraviețuit mai bine.”
Locul gospodinei în economia globală
„Ironiile puterii pot fi direct confruntate dacă de concentrăm asupra gospodinei ca dictator
global. Ironie în sensul în care gospodina este ea însăși stereotipizată drept modestă și este
denigrată. Ea primește puțin respect în lumea ei socială. Munca ei: cumpărături, abilitățile de
gospodărire și achiziție sunt adesea ignorate și nevalorizate. Totuși, ea este (sau cel puțin
consumul pe care-l susține) cea care a dislocat capitalistul de top ca „dictator global” agregat.
Astfel, ea ține locul obiectificării potențiale a fricii și puterii pentru țărănimea din lumea în
curs de dezvoltare, din ce în ce mai conștientă că șansele lor de viață depind de aceasta.”

Relația secundară cu bunurile
„Pentru a fi un „consumator”, în opoziție cu a fi producător, implică faptul că avem doar o
relație secundară cu bunurile. Această relație secundară apare atunci când oamenii trebuie să
trăiască cu și prin servicii și bunuri pe care nu ei le-au creat. Societatea de consum există
atunci când, precum în societățile industriale de azi, majoritatea oamenilor au doar o relație
minimală cu producția și distribuția, iar consumul oferă singura arenă putem potențial lega o
relație cu lumea.”
Mitul 1: Consumul de masă cauzează omogenizare globală și heterogenizare globală
Mitul 2: Consumul este opus socialității
Mitul 3: Consumul este opus autenticității
Mitul 4: Consumul creează tipuri particulare de ființe sociale
„Consumul este un proces de obiectificare – adică, o utilizare a bunurilor și serviciilor în
care obiectul sau activitatea devin simultan o practică în lume și o formă în care ne construim
înțelegerea de sine în lume.”

Curs 9
Miller, Daniel, Sophie Woodward (Eds). 2011. Global Denim. Oxford, New York: Berg.
Introducere, Capitolele 4 si 7.
Consum
-

În critica economiei politice: unul dintre momentele producției
În critici contemporane: motor independent al schimbării sociale și culturale

-

Societăți afluente:




consumul marchează identitatea, apartenența
domeniu autonom de producție/schimb/distribuție
consumatorul – modelul central al economiei/politicii

Global Denim
-

Jeanșii






-

Analiza: accentul pe materialitate și semnificație culturală (material culture)

-

Modul în care materialitatea este investită cu sens/este animată

-

Problema individualismului

-

Adaptare (Distressing)

intersecția globalului și localului
rezoluție materială a tensiunii dintre cele două scale
uniformizare și personalizare simultană
anxietate modernă – reducere materială a anxietății
intim și împărtășit

„Dacă adunăm implicațiile acestor întrebări și a acestei prime analize a denimului global ca
fenomen de îmbrăcăminte, datele arată că blugii par să fi luat un rol de a exprima ceva despre
lumea în schimbare așa cum nici un alt obiect de îmbrăcăminte nu a putut obține. Pare că blugii
s-au extins pe măsură ce lumea s-a extins. Cu cât lumea a devenit mai globală cu atât blugii
au devenit mai globali, dar și cu cât lumea a creat o sferă personală și intimă cu atât aceasta
a inclus și s-a aplicat blugilor. Cu cât au încercat oamenii să aducă împreună extremele
globalului și intimului cu atât au purtat mai mult blugi ca un instrument de a menține
simultaneitatea experiențelor locale și globale. La un anumit nivel, blugii par doar o simplă
pereche de pantaloni, dar ei prezintă trei caracteristici extraordinare: blugii sunt printre cele
mai globale piese de îmbrăcăminte din lume, ei exprimă capacitatea de a deveni cea mai
intimă îmbrăcăminte din lume și au devenit obiectul de siguranța pentru nesiguranța de a
nu ști ce să îmbrăcăm. Pentru a-i înțelege trebuie să începem cu relația dintre aceste trei puncte.
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De exemplu, că adaptarea (distressing) ca abilitate a blugilor de a deveni legați de corpul nostru
și astfel intimul și personalul există ca un fenomen tocmai pentru că jeanșii sunt globali.”
Autenticitate și comercializare
„Denimul apare ca expresie și rezoluție a acestei contradicții. Exprimată în adaptare
(distressing), jeanșii sunt o emblemă a personalizării și individualizării, îmbrăcămintea
noastră cea mai intimă care se uzează până se identifică cu contururile corpului nostru, o
practică și un mod de a angaja lumea. Pare că viețile noastre sunt atât de pline de viață și muncă
încât jeanșii noștri se dezintegrează într-un model ce exprimă această viață abundentă. De fapt, în
practică, suntem atât de ocupați încât pare că nu mai avem timpul să trăim viețile noastre pline și
comerțul ne oferă jeanșii pre-adaptați. Astfel, chiar în momentul în care suntem confirmați în
dorința noastră pentru singularitate purtăm o îmbrăcăminte care știm prea bine este una dintre
cele mai omogenizante prezențe în lumea de azi.”
Jeanșii sunt un mediu prin care ne simțim sentimentele.
Daniel Miller – Kerala
-

Reacția conservatoare la denim
Jeanșii mediază relațiile între:
 Hinduși și musulmani
 Femei și bărbați
 Copii și adulți

Sophie Woodward – Anglia
-

Jeanșii – obiect al intimității
Depozitar ar relațiilor interumane
Păstrează ceva din persoana celui care-i poartă (vezi Mauss – hau)
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Curs 10
Yanagisako, Sylvia. 2002. Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy. Princeton:
Princeton University Press, p. 1-109.
Recapitulare
-

Economii globale – interconexiuni (Wolf)
de la local la global – joncțiuni critice – articulări
spațiul local – locul privilegiat al antropologiei

-

Capitalismul – fenomen global/manifestări locale

-

Relația muncitori/burghezie – neglijarea burgheziei

Producția de cultură și capital
-

Captalism occidental vs. capitalisme non-occidentale:




Raționalitate, calcul vs. cultură indigenă
Economii avansate vs. economii primitive
Subiecți moderni vs. subiecți tradiționali

„... investighez procesele culturale prin care un grup de oameni produce o formă de „capitalism
occidental”. Am ales o industrie manufacturieră europeană avansată tehnologic drept obiect de
cercetare pentru a contracara idea larg răspândită că doar capitalismul „non-occidental” este
modelat de cultură. În loc să atribui strategii raționale capitaliștilor din industria de mătase din
Como, Italia, motivate de un interes universal burghez înspre acumularea de capital, întreb ce
sentimente culturale, semnificații și subiectivități motivează și modelează acțiunile lor
antreprenoriale.”
-

Economia globală post-1970:
 Firmele mici, catalist al inovării (The Second Industrial Divide, Michael J.
Piore, Charles F. Sabel)
 Limitele sistemului industrial de masă integrat vertical
 Descentralizarea producției/diferențierea consumului – postmodernitate
(David Harvey)
 Acumularea flexibilă (Harvey)

„Acumularea flexibilă are efecte culturale însemnate și durabile asupra identităților politice, a
angajamentelor și a percepției spațiului și timpului, dar nu este la rândul ei modelată de cultură
(!!!). „Viața culturală” este invadată de o logică a circulației capitalului și este prinsă în
îmbrățișarea logicii capitaliste a vremii noastre, însă modul de producție capitalist rămâne în
afara culturii. Precum în majoritatea modelelor economiei globale, capitalismul târziu și noile
structuri instituționale pe care le-a produs sunt prezentate drept forțe aculturale mereu orientate
spre a penetra comunități locale și a le absorbi într-un regim omogen de acumulare.”
1

Muncitori vs. capitaliștii – constituirea lor în relație – între ei și unii cu alții
„Muncitorii sunt întotdeauna constituiți prin procese culturale situate istoric, ca tipuri de
persoane specifice a căror muncă este angajată, extrasă, valorificată și comodificată în forme
particulare. Această etnografie demonstrează că, asemeni muncii, capitalul nu este niciodată
abstract, cu excepția teoriei economice. Asemeni muncitorilor, capitaliștii sunt întotdeauna
constituiți ca tipuri particulare de persoane prin procese culturale istorice specifice. Drept
consecință, capitalul este acumulat, investit, dispersat și reprodus în procese culturale specifice
istoric.”
„Prin definirea clasei muncitoare în raport cu puterea de muncă și burghezia în raport cu
proprietatea asupra capitalului poate conduce la a neglija faptul că capacitățile productive ale
burgheziei sunt produse și reproduse prin procese culturale și materiale. Pe scurt, capitaliștii,
asemeni muncitorilor sunt făcuți, iar nu născuți.”
Constituirea strategiilor și acțiunilor capitaliștilor
-

Raționalitate vs. sentimente

„În locul tentației de a asuma o logică utilitar-reducționistă, întreb în schimb cum strategiile și
acțiunile capitaliste sunt negociate și formulate de către membrii familiilor antreprenoriale care
au dorințe, sentimente și țeluri eterogene; cum acestea se schimbă în timp; și cum produce
acestea firme capitaliste ca relații complexe de iubire și profit, acumulare și distribuție,
solidaritate comunală și câștig individual.”
Interesul și pasiunile (Albert Hirschman)
-

Interesul – rezolvarea tensiunii dintre rațiune și pasiune

„Conceptul de „interes” a fost crucial în a aluneca de la o teorie marxistă a conflictului de
clasă la o teorie subiectivității și acțiunii sociale burgheze. (...) Cu alte cuvinte, interesul a
oferit o cale de a rezolva vechea tensiune dintre pasiune și rațiune din gândirea occidentală. Mai
mult, a fost perceput drept posedând predictibilitate și constanță. În particular a face bani, această
„dorință calmă” care acționează cu raționalitate și calculabilitate, ar permite trimful asupra unei
varietăți turbulente și destructive de pasiuni.”
Sentimentul – forță de producție
„... o analiza culturală a emoției și acțiunii economice care readuce emoția ca produs al
practicilor sociale, precum și o forță ce modelează producția, reproducerea și transformarea
acțiunii economice.
În acest studiu, utilizez termenul de sentiment pentru a conecta dihotomia dintre emoție
și gândire. Ca idei afective și idei cu afect, sentimentele sunt atât orientări emoționale, cât și
dispoziții încorporate.”
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Reproducerea socială
- Generații
- Familie
- Poziția femeilor
„Prin „reproducere” feministele au înțeles mai mult decât procesele biologice prin care noi
generații de oameni sunt produse; ele au înțeles și producția socială a unor ființe umane cu
capacitate de muncă. Ele au angajat formulările marxiste androcentrice care au omis „relațiile
domestice” din analiza capitalismului deoarece ele nu produc valoare de schimb, argumentând că
o asemenea excludere trece cu vederea reproducerea socială de care depinde producția
capitalistă.”
Capitalismul Italian – „este poziționat în mod ciudat în diviziunea cultural esențialistă undeva
între capitalismele „estice” și „vestice”
-

Imagini populare despre familii mafiote, relații de familie, jurăminte

Cazul Italian
- Unificarea târzie
- Diviziunea nord-sud
- Mișcări politice antitetice
-

Industria mătăsii în regiunea Como

Apariția firmelor
-

Povești standard – bărbatul fondator (eforturi proprii) – depășirea obstacolelor –
consacrarea firmei
Ascensiunea socială – moralitatea independeței
Transmiterea firmei din generație în generație
De fapt: femeile și alianțele prin căsătorie ocupă un loc central în constituirea
firmelor

Dorințe patriarhale
-

Transmiterea firmei de la tată la fiu
Împlinirea tatălui/dependența fiului
Neîncrederea față de cei neînrudiți
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Prezentare – analiza regională în antropologia economică
Narotzky, Susana, Gavin Smith. 2006. Immediate Struggles: People, Power and Place in Rural
Spain. Berkeley: University of California Press, p. 1-55 și p. 121-202.

Background
-

Procesele economice sunt încastrate (embedded) în relații sociale și în instituții care
evoluează în timp și spațiu

-

Acestea funcționează drept articulații spațiale între scale (sunt interscalare)

-

Asemenea articulații apar la joncțiunea (critical junctions) unor procese politice,
economice și culturale (cu temporalități și spațializări specifice) cu evenimente
contingente

-

Regiunile sunt constituite la intersecția proceselor locale și globale

-

Regiunile păstrează astfel proprietăți și deschideri atât locale, cât și globale

-

Pentru antropologi cel puțin două consecințe sunt centrale: PRIMA, resemnificarea
vocabularului local (termenii rămân aceeași însă semnificația lor e schimbată), A
DOUA, incorporarea structurilor sociale și politice locale în procese de acumulare
globale

„Analiza noastra include trei tipuri întrepătrunse de atentie la realitate:
1. Puterea structurala - Wolf. Abstractii concrete - Marx/Harvey. A considera formele istorice
specifice de utilizare a muncii sociale si modul in care oamenii sunt atrasi intr-un ansamblu
social.
2. Practici sociale instituite - similar cu habitus - Bordieu.
3. Structuri ale experientei (Structures of feeling) - Raymond Williams, care descrie de o
maniera istoricista sensibiliatea colectiva a unei epoci.” (p. 4-5)
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Argumente pentru selecția textului – Immediate Struggles


Este un exemplu de studiu antropologic ce consider in mod serios implicațiile
încastr rii relațiilor economice și sociale



O crtic acerb a dezvolt rii regionale în Uniunea European



Un exemplu de etnografie istoric



Autorii reușesc să dep șeasc barierele de gen



Cazul unei regiuni spaniole care se preteaz

la comparații cu regiuni

românești.

Noțiunile centrale


Regiuni economice

„Termenul „regional” în sintagma „economie regional ” perfomeaz

o funcție similar

statului în favoarea unei economii dispersate, flexibile, care a fost în mod tradițional numită
„informală”. Asemeni statelor ce mobilizeaza, cu mai mult sau mai puțin succes, culturi
naționale imaginate, regiunile mobilizează culturi regionale imaginate. De asemenea, așa cum
versiunile de stat ale culturii naționale au o capacitate de închidere care aplatizează istoria reală a
conflictului între identități colective, la fel și la nivel regional.” (p. 200)


Capital social

„Obiectul studiului nostru il constituie relatiile sociale care produc - istoric - un "factor"
economic ce a fost recent descris drept "capital social" si a fost atasat unor spatii sau teritorii
particulare in ceea ce cercetatorii sociali si istoricii economiei au numit "economie regionala",
"district industrial", sau chiar "nationalism economic".” (p. 3)


Cultură locală a muncii

2

Argumente principale
-

În perioada „corporatist neoliberal ” a Spaniei post-Franco Vega Baja a înregistrat o
tranziție de la o regiune agricol-industrial

la una industrial-agricol . În practică

aceasta a însemnat reconfigurarea istoriei, relațiilor de muncă și a culturii locale pentru a
atrage capital. Prin trecerea sub tăcere a specificului și variației locale regiunea a fost
prezentată drept una în care forța de muncă docilă și bine calificată e larg răspândită.
Aceasta a însemnat un amplu proces de depolitizare a relațiilor publice, a oricărei culturi
politice capabile să angajeze status-quo-ul. Capitalul social local este astfel pus în slujba
acumul rii globale prin instituirea unei regiuni de dezvoltare economică.
-

Constituirea istorică a unui tip de relații de producție în care femeile și copiii sunt
exploatați de către liderul familiei prin munca la domiciliu; acesta este la rândul său întro relație subordonată față de firmele care-i oferă de lucru; un aranjament extrem de
favorabil firmelor din regiune.

-

Guvernare prin intermediul „crizei” și insecurit ții. Practici economice la limita
legalității (externalizarea muncii la domiciliu; absența contractelor de muncă, etc.)
creează și reproduc insecuritatea și fragmentează posibilitatea unui răspuns colectiv. Ex:
IPOTECA UMAN

„Lumea pe care o descriem a ajuns să fie configurată de recentul discurs hegemonic al
economiilor regionale – „o Europă a regiunilor” – în urma unei serii de atacuri. Aceastea sunt
configurații noi care reduc importanța structurală și politică a clasei în înțelegerea proceselor
istorice. Ele favorizează în schimb înțelegerea practicilor sociale, a experiențelor și a relațiilor în
termenii unor valori colective corporatiste, a cunoașterii locale și a unor propensități emoționale.
În locul unei istorii complexe încărcată de tensiuni, contradicții, conflict, rezoluții și
transformări, avem un audit al posibilităților „sociale” și „culturale” antreprenoriale, o fișă
contabilă a plusurilor și minusurilor legate de „producția flexibilă”, „reducerea și dispersarea
firmelor” sau „capital social” (p. 10)

3

Curs 12
Ban, Cornel. 2014. Dependență și dezvoltare: economica politică a capitalismului românesc.
Cluj-Napoca: Editura Tact.
Noțiuni
-

Încastrare (Polanyi)
 tensiunea piață/societate (economie de piață/societate)
 marketizarea societății – politici sociale ce urmăresc principiile pieței
 dezîncastrarea relațiilor economice din societate

„Cadrul analitic polanyian are o contribuție distinctă la studiul economiei politice a
capitalismului. Teza de la care se revendică școala (neo)polanyiană este că economia nu e un
domeniu separate de societate, un fel de dronă neoclasică pe pilot automat, ci este un domeniu
încastrat întotdeauna în societate; departe de a fi condiția „naturală” a omenirii, economia
capitalistă a fost planificată de stat în zorii revoluției industriale.”

-

Liberalism
 mediatorul dintre conservatorism i socialism (Wallerstein)
 piață i intervenționism al statului
 protejarea individului i proprietății
 statul liberal – eforturi de reducere a inegalității sociale
Neoliberalism
 Fundamentalism al pieței
 Dominația formalismului economic
 Capturarea statului de către capital
 Dominația ideilor neoliberale în politici sociale
 Cre terea inegalităților sociale

-

Durabilitatea neoliberalismului – capitalismul de criză

-

Exploatarea crescută a muncii

-

România – capitalism dependent de tip neoliberal
„Modelul de capitalism dependent și neoliberal care caracterizează România de azi este construit
pe permanentizarea precarității majorității cetățenilor, pe o politică de stimulare a
investițiilor întemeiată pe principiul ieftinătății i flexibilității „bazinului de mână de lucru”
și a vacanțelor fiscale acordate unei mari părți a capitalului activ din România. Cu așa ceva
nu se ajunge departe.” (p. 18-19)
-

Urmărirea în analiză a dezvoltării economice i a dezvoltării sociale

-

Constrângeri externe/dinamici interne

-

Importanța birocrației statale în:
 Constituirea unui cadru coerent de dezvoltare
 Menținerea sub control a capitalului
 Redistribuție

-

„Terapia de oc” (1996-2000)

„Pachetul FMI avea partu linii de forță:
1. O limitare masivă a subvențiilor pentru restructurarea companiilor publice, prin
mutarea creditării preferențiale din bilanțul Băncii Naționale a României în cel al
guvernului,
2. Abținerea de la orice intervenții în piața cursului valutar,
3. Închiderea tuturor companiilor considerate neviabile i privatizarea băncilor
deținute de stat și
4. Mutarea finanțării guvernamentale a deficitelor bugetare spre instrumente bazate
pe piață, pentru a supune politica fiscală votului investitorilor în obligațiuni suverane
(Gabor 2010).
Principala consecință a acestor măsuri a fost înjumătățirea fluxurilor de credit bancar, eliminarea
cursurilor valutare multiple (prin care guvernul regal raportul dintre exporturi și importuri) și
înlocuirea lor cu un curs liber. Se lansa, de asemenea, o ofensivă fără precedent asupra politicii
bugetare. Noul guvern înjumătățea cheltuielile cu serviciile publice, se apropia de finish în zona
liberalizării prețurilor, impunea o devalorizare amplă a salariilor și reducea tarifele la importurile
de produse agricole și industriale.
Toate aceste măsuri de liberalizare au fost urmate de reforme de impozitare inspirate de
tezele neoliberale provenite din teoria economiei ofertei: reduceri ale impozitului pe profit și
ale impozitului maxim pe venit, însoțite de reducerea numărului de trepte de impozitare.
Redistribuția profitului și veniturilor obținute din muncă devenea astfel mai favorabilă unei
dinamici sociale mai inegalitare.”
-

Migrație urban-rural

-

Migrație internațională

-

Prăbu irea producției agricole

Preaderarea la UE (2000 – 2007)
-

Emigrația masivă a tinerilor omeri

-

Radicalizarea filosofiei neoliberale

-

Liberalizare i privatizare (bănci, utilități, energie, industrie grea)

Penetrarea i adaptarea ideilor neoliberale
-

Banca Națională (stagii, burse, conferințe)

-

coala Doctorală de Finanțe Bănci (DOFIN)

-

Neoliberalism cultural – Societatea civilă neoliberală
 Proclamația de la Timi oara – „de stânga”
 Revista 22
 ONG-uri pro-democrație
 Think-tank-uri economice (SAR, CEROPE)
 Anticomunism neoliberal

-

E ecul politicilor neoliberale – „marea baricadare”

„O strategie familiar a neoliberalilor occidentali fusese să dea vina pentru eșecul terapiei de șoc
pe intensitatea insuficientă a șocului. Neoliberalii români nu făceau excepție. Când austritatea și
reformele structurale au dezlănțuit o dezindustrializare masivă, cu falimente și șomaj la niveluri
record, neoliberalii au început „Marea Baricadare”, solicitând și mai multe astfel de reforme,
subliniind reluarea creșterii sub mandatul de prim-ministru al guvernatorului Băncii Naționale
Mugur Isărescu.”
-

Cota unică de impozitare

Financializarea sistemului economic
Obligațiuni guvernamentale – bază a speculației financiare
„Bănci prea mari să cadă”
Trei opțiuni în fața crizei:
-

Solidaritatea membrilor UE
Intervenția Băncii Central Europene
Austeritate coordonată de guvern/bail-out

Fragilitatea rezistenței
-

Social-democrația la dreapta
ubrezirea sindicatelor
Mi cări indignados/Occupy

Implicații pentru muncă
„În loc să fie o sursă a unei reînnoiri industriale sustenabile, capabile să atace tragedia șomajului
persistent (mai ales la tineri), discursul despre „reformele structurale” a devenit un fel de plasă de
camuflaj al continuării demontării drepturilor angajaților și slăbirii pe mai departe a sindicatelor.
Într-adevăr, multe țări vest-europene au suferit un val fără precedent de privatizare și marketizare
a asistenței medicale și sănătății, val care amintește de experiența Europei postcomuniste. În

schimb, cu excepția câtorva inițiative unilateral, evitarea impozitării cu ajutorul paradisurilor
fiscale a continuat în mare parte neabătut, mai ales în Europa”.

