
IV. Sfârșitul consensului neoliberal

Contestarea semnificativă a consensului neoliberal începe
în anii ‘90, odată cu Global Justice Movement, cunoscută
și ca mișcarea anti-globalizare. Mișcarea asta are câteva ca-
racteristici interesante: în primul rând, nu este o mișcare
propriu-zisă, ci o mișcare de mișcări – cu alte cuvinte, o
mișcare de tip rețea. Coordonarea ei se face pe orizontală,
prin deliberări, astfel încât nu apare niciodată un lider în
sensul formal. Modelul coordonării pe verticală, prezent
în variante diferite atât în capitalismul industrial, cât și în
cel laissez-faire (în interiorul firmelor în general, dar mai
ales în interiorul acelor mari birocrații private care sunt
corporațiile multinaționale) este respins radical.

Elementul cel mai contestat al consensului neoliberal 
a început să fie capitalismul de tip laissez-faire. Dar nu
dintr-o perspectivă protecționistă, ci dintr-una anti-cor-
poratistă. Corporațiile încep să fie văzute ca generatoare
de sărăcie și de inechitate – și ca forțe de opresiune, care
anulează libertatea indivizilor. Așa cum capitalismul indus-
trial – și proletariatul industrial – fuseseră percepute ca
retrograde, Social Justice Movement descoperă caracterul
retrograd al capitalismului comercial.

Comerțul liber, așa cum e el definit în cadrul consensu-
lui neoliberal, apare, pentru noua viziune în curs de formare,
ca expresie a nelibertății. Liber cu adevărat, din perspectiva
asta, nu e decât comerțul echitabil (fair trade), cel care ține
cont de drepturile sociale ale celor angajați în schimb, de
protecția mediului și de obiectivul dezvoltării durabile.
Evident, în acest nou sens libertatea este redefinită în pri-
mul rând ca împuternicire (empowerment).

Pe de altă parte, capitalismul de tip laissez-faire, care a
înlocuit rațiunea uniformizantă (și represivă) cu emoția
care individualizează, emancipând astfel individul de sub
tirania disciplinei colective, a ignorat de la bun început și
cu bună știință o emoție fundamentală: empatia. Co-
merțul liber în sens neoliberal este perceput ca opresiv și
din acest motiv: una dintre emoțiile fundamental umane
este constant reprimată.

Dincolo însă de formularea acestei noi viziuni, care se
opune atât consensului postbelic cât și celui neoliberal,
acesta din urmă a început să fie șubrezit chiar de unul din-
tre elementele care l-au făcut posibil: tehnologia. Pe de o
parte, noile tehnologii au făcut ca organizarea în rețea și
coordonarea pe orizontală să devină mult mai simple, mai
accesibile și mai eficiente decât organizarea firmelor de
comerț (a căror ierarhie e deja mult mai puțin rigidă decât
cea a firmelor industriale). Din perspectiva asta, organi-
zarea în rețea înseamnă eliminarea ultimelor rămășițe ale
disciplinei industriale.

Pe de altă parte, aceleași noi tehnologii au făcut ca prețul
de producție al unor bunuri și servicii să scadă până aproape
de zero, astfel că distribuția lor gratuită a ajuns să fie mai
eficientă decât distribuția comercială. Acesta e motivul
pentru care presa tradițională, de exemplu, a intrat în criză,
iar problema capitalismului neoliberal este că și alte indus-
trii se pregătesc să aibă aceeași soartă – mai ales odată cu
răspândirea și îmbunătățirea imprimantelor 3D.

Însă evenimentul care a destructurat definitiv consensul
neoliberal a fost criza financiară și economică declanșată
în 2008. Rezultatele cercetărilor sociologice confirmă fără
drept de apel acest lucru. În 2013, 61% dintre americani,
65% dintre britanici, 70% dintre francezi și 72% dintre
germani considerau că actualul sistem economic este ine-
chitabil întrucât îi favorizează pe cei avuți. Același lucru îl
credeau 61% dintre japonezi, 85% dintre sud-coreeni și,
previzibil, 86% dintre italieni, 89% dintre spanioli și 95%
dintre greci. Aceeași credință este răspândită inclusiv în statele
foste comuniste care între timp s-au integrat relativ bine în
sistemul occidental: ea e împărtășită de 75% dintre cehi și
de 79% dintre polonezi.

În același timp, pesimismul cu privire la viitor este foarte
accentuat. 90% dintre francezi, 76% dintre japonezi, 74%
dintre britanici, 73% dintre italieni, 67% dintre greci, 65%
dintre spanioli, 64% dintre germani, 62% dintre ameri-
cani, 61% dintre polonezi și 58% dintre cehi credeau în
2013 că viața copiilor lor va fi mai grea decât a lor. În fine,
inegalitatea socială era percepută ca o problemă foarte
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gravă de către 47% dintre americani, 50% dintre britanici,
51% dintre germani, 54% dintre cehi și polonezi, 65%
dintre francezi, 66% dintre sud-coreeni, 75% dintre span-
ioli și italieni și 84% dintre greci. (Dacă se adaugă și pro-
centul celor care consideră că inegalitatea socială este o
problemă gravă, majoritățile devin colosale.)

Pe scurt, în condițiile unui pesimism accentuat cu privire
la viitor, a unei neîncrederi masive în caracterul echitabil
al actualului sistem economic și a unei credințe robuste în
ideea că inegalitatea socială constituie o problemă gravă,
este (sau ar trebui să fie) evident pentru oricine că actualul
status quo nu mai poate fi menținut. Consensul neoliberal
e mort și îngropat, la fel ca vechiul consens postbelic. 

V. Noul consens social: noua nouă stângă

Noul consens social se conturează în jurul următoarelor
elemente: democrație deliberativă și participativă (combi-
nată sau nu cu democrația reprezentativă), inclusivitate
socială absolută (integrarea în corpul politic a tuturor 
ființelor umane care trăiesc pe teritoriul aceluiași stat), 
respectarea integrală a tuturor drepturilor politice, civile,
economice, sociale, culturale și de mediu și tratarea tuturor
acestor drepturi ca având importanță egală (cu alte cu-
vinte, egalitatea în drepturi a tuturor drepturilor), multi-
culturalism, coordonare pe orizontală și capitalism social,
global, just și echitabil.

Una dintre noutățile radicale ale acestui nou consens,
prin contrast cu cele anterioare, o constituie ideea că drep-
tatea socială și echitatea pot genera eficiență economică.
Atât în cadrul consensului postbelic, cât și în cel al con-
sensului neoliberal, dreptatea socială și eficiența econo-
mică erau interpretate opozitiv: nu o puteai obține pe una
decât în detrimentul celeilalte. Acum însă, dreptatea so-
cială și echitatea ajung să fie considerate condiții necesare
ale eficienței economice, astfel că politicile sociale sunt
reinterpretate ca politici de dezvoltare, generatoare de
creștere economică. Tocmai această reinterpretare radicală
a raportului dintre dreptatea socială și eficiența economică
face posibil dezideratul ca drepturile economice și sociale
să aibă același statut cu drepturile politice și civile.

Privit cu atenție, noul consens social este unul mai de-
grabă de stânga. Valorile pe care le exprimă sunt libertatea
individuală (înțeleasă simultan atât în sens neoliberal, 
cât și în sens de împuternicire), inclusivitatea, dreptatea
socială și echitatea. Temele sale tari sunt democrația 
deliberativă și participativă, filosofia de tip open source,
comerțul echitabil și venitul necondiționat (menit să îm-
puternicească orice ființă umană să își dezvolte pe deplin
personalitatea și să contribuie activ la activitățile econo-
mice, fără să mai fie constrânsă de nevoi).

Această nouă nouă stângă se deosebește fundamental
atât de vechea stângă muncitorească, de inspirație (sau cel

puțin de influență) marxistă, cât și de noua stângă neoli-
berală. Prin contrast cu vechea stângă, noua nouă stângă
respinge autoritarismul și organizarea disciplinată în struc-
turi ierarhice. În plus, ea respinge centrarea pe o clasă par-
ticulară și credința că o anumită clasă trebuie să aibă un
rol dominant, înlocuind toate astea cu viziunea unei inclu-
sivități absolute și a unei societăți pe de-a-ntregul deschise.
Prin contrast cu noua stângă neoliberală, noua nouă
stângă respinge ideea că dreptatea socială se opune efici-
enței economice, după cum respinge și lipsa de empatie
specifică neoliberalismului.

Cel mai probabil, partidelor politice derivate din con-
sensul neoliberal le vor trebui câteva cicluri electorale ca
să înțeleagă că lumea s-a schimbat și ca să se reformeze prin
asimilarea noilor valori (așa cum partidelor vechii stângi
le-au trebuit câteva cicluri electorale până să se transforme
în partide neoliberale). Până atunci, partidele noii noi stângi
care livrează promisiuni de politici în spiritul noului con-
sens social vor câștiga fără mari probleme alegerile. Iar
primul dintre aceste partide pare să fie Syriza – deși cel
mai promițător dintre ele este Podemos.

VI. Ce va urma?

E imposibil să știm cât de mult va dura acest nou con-
sens. Poate aproximativ 30 de ani, la fel ca precedentele două,
poate mai mult, poate mai puțin. E iarăși imposibil să mai
avem candoarea ideologilor neoliberali care vorbeau despre
„sfârșitul istoriei”, înțelegând prin asta perpetuarea în eter-
nitate a consensului neoliberal. Am văzut deja două con-
sensuri destructurându-se și e puțin probabil că noul
consens va avea o soartă diferită de predecesoarele lui.

Știm însă ce anume îi poate pune capăt. În primul rând,
o valoare ignorată, și astfel exclusă. Consensul postbelic a
pus atât de mare preț pe disciplina conformistă, încât a 
ignorat faptul că ființele umane nu sunt doar unități, ci și
unicități, lucru care în cele din urmă i-a fost fatal. Con-
sensul neoliberal a ignorat empatia ca emoție fundamen-
tală, iar asta i-a împiedicat pe susținătorii lui să vadă
lucruri care sar în ochi celor care integrează și empatia
printre emoțiile care au drept la exprimare. La fel, se poate
întâmpla ca noul consens să ignore ceva care mai târziu să
le pară unora de neocolit și care astfel să facă posibilă o
versiune alternativă a viitorului.

În al doilea rând, e nevoie ca progresul tehnologic să
facă posibil un mod de organizare compatibil cu acel viitor
alternativ. În fine, e nevoie de o criză economică suficient
de severă și care să survină abia după ce au fost îndeplinite
celelalte două condiții.

Dar noi suntem acum abia la începutul noului drum,
așa că vă invit mai degrabă să înțelegeți drumul – și să vă
bucurați de călătorie.
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