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Prevalenþa naturii umane în economia lui Adam Smith
�

Mara Magda Maftei
Asistent universitar doctorand
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Abstract. Adam Smith is thought to be the first economist, his economic considerations being even
nowadays valid, no matter the everchanging connotations of capitalism throughtout the world. Unfortu-
nately, only The Wealth of Nations was translated in Romanian, and that is why there is a tendency
among us to analyze Smith only by means of his economic paradigma, leaving out his preoccupations of
moral philosophy, of finding the connections between political, juridical and economic aspects. Above
all, we should insist on his obsession with human nature, obsession to be embbeded within the increasing
importance of economic sciences in his time, growing out of moral philosophy and jurisprudence.

Key words: moral philosophy; human nature; smithian human being; impartial spectator; virtues.

�

Adam Smith s-a nãscut în 1723 în oraºul Kirkcaldy.
Avea sã devinã cel dintâi economist din istoria ºtiinþei
economice, cel care a întemeiat prima ºcoalã de economiºti,
cunoscutã sub numele de ºcoala clasicã. Despre Adam
Smith se poate afirma cã este, în ciuda veacurilor trecute,
mai tot timpul actual. Din pãcate, în România, din întreaga
sa operã, publicatã în timpul vieþii ºi postum, nu s-a tradus
decât volumul care îl propulseazã în poziþia de analist de
bazã al fenomenului economic, ºi anume Avuþa Naþiunilor.
Ar trebui sã se punã foarte mult accent pe interdependenþa
dintre formaþia sa de filozof moralist, metafizician (aºa cum
este ea reflectatã în primele scrieri) ºi cea de economist,
ulterior de cercetãtor al relaþiei dintre aspectele politice,
juridice ºi cele economice. Românii au tendinþa de a-l
judeca ºi analiza doar prin prisma Avuþiei Naþiunilor,
considerându-l a fi doar economist. Nu trebuie uitat, însã,
cã în vremea lui A. Smith ºtiinþele economice începeau sã
se dezvolte pe terenul filozofiei morale, al jurisprudenþei.

O privire generalã asupra istoriei ºtiinþei economice ne
aratã existenþa a numeroase neînþelegeri între economiºti,
o lipsã de omogenitate în rândul acestora, care exista mai
puþin în secolul al XVIII-lea, când ºtiinþa economicã încã
nu era conturatã ºi care tocmai datoritã lui A. Smith se
desprinde în cele din urmã de ºtiinþele politice ºi sociale.

Dezacordurile radicale în vremea lui A. Smith erau mai
mult doctrinare. În orice caz, concepþia economicã a
economistului scoþian rezidã în câteva elemente pe care el
le preia din epocã, în special din filozofia moralã ºi pe care
le transferã zonei economice odatã cu identificarea
anumitor fapte economice, elemente de logicã economicã,
a unui limbaj economic. A. Smith nu a impus un model
economic precis, dar a conturat clar domeniul de cercetare
economicã.

El insereazã în schema doctrinarã liberalã a lui John
Locke concepþia sa economicã ºi foloseºte ideile juridice ºi
politice ale acestuia în Avuþia Naþiunilor. Intenþia lui
A. Smith atunci când ºi-a conturat concepþia economicã a
fost sã realizeze mai întâi un studiu istoric în care sã integreze
sistemul de economie politicã: era familiarizat cu opera lui
Montesquieu ºi cu cea a fiziocraþilor, pe care îi cunoscuse în
timpul cãlãtoriei sale în Franþa. A fost bun prieten cu David
Hume, dupã moartea acestuia, în 1776, ocupându-se de
editarea scrierilor sale necontroversate. Economistul scoþian
a ºtiut sã foloseascã foarte bine descoperirile liberalismului
politico-filosofic ºi ideile fiziocraþilor pentru a-ºi construi
propriul sãu sistem economic.

Economia a crescut pe terenul filozofiei morale ºi abia
în cele din urmã a devenit unul dintre domeniile ºtiinþei
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morale. La un anumit moment, ea s-a detaºat de ºtiinþele
morale ºi apoi de moralitatea în sine.

Probleme economice au fost puse în discuþie de-a
lungul întregii istorii a umanitãþii, dar noþiunea unei ºtiinþe
independente a apãrut de-abia la mijlocul anilor 1700,
perioada de pânã la A. Smith o numim cea a economiºtilor
presmithieni, deºi aceºtia sunt impropriu numiþi
economiºti. Pânã la A. Smith economia a fost subordonatã
politicii, moralei ºi problemelor teologice. Economia
propriu-zisã, ca ºtiinþã ºi teorie, începe cu A. Smith. În
Avuþia Naþiunilor, economia se desprinde clar de filozofie
ºi teologie. A. Smith a fost influenþat de D. Hume ºi
Fr. Hutcheson, iar în momentul în care a devenit profesor
de filozofie moralã la Universitatea din Glasgow, el a urmat
în cursurile sale teoria predatã de profesorul sãu,
Fr. Hutcheson. Aºa cum a explicat John Millar, un student
al lui A. Smith, cursul acestuia despre filozofie moralã
cuprindea patru pãrþi: teologia naturalã, etica (publicat ca
The Theory of Moral Sentiments în 1759), justiþia (publicat
postum ca Lectures on Jurisprudence) ºi reglementãrile
politice care se bazeazã pe eficacitate ºi care sunt folosite
pentru a creºte bogãþiile, puterea ºi prosperitatea unui stat
(idei publicate în The Wealth of Nations, 1776). Pentru
A. Smith, economia, sau ceea ce el numea economia
politicã, se situa în schema mare a filozofiei morale. În
prezentarea sistemului sãu moral, el discutã despre o gamã
largã de virtuþi. Aceastã gamã include virtuþile care meritã
cel mai puþin a fi luate în calcul, cele comerciale: prudenþa,
vigilenþa, circumspecþia, caracterul constant, fermitatea.
Printre cele mai de ignorat tipuri de prudenþã putem
enumera grija pentru sãnãtate, avuþie, rang ºi reputaþie.
Pentru A. Smith, prudenþa nu este un dat, este una dintre
cele mai neînsemnate virtuþi din sistemul lui moral. Omul
prudent, scrie A. Smith, trebuie sã sacrifice plãcerea prezentã
pentru cea viitoare ºi acest comandament interior este
aprobat de cãtre spectatorul imparþial, judecãtorul
sentimentelor morale.

O altã virtute discutatã de cãtre A. Smith în The Theory
of Moral Sentiments este justiþia. Viziunea lui despre
justiþie este restrânsã la nivelul justiþiei comutative, nu
distributive. Acest fel de justiþie este necesar pentru
pãstrarea ordinii în societate, iar încãlcarea ei trebuie
pedepsitã. Cea mai mare virtute pentru A. Smith este
bunãvoinþa. În Avuþia Naþiunilor, el a considerat creºterea
economicã drept starea normalã a unei societãþi, ceea ce îl
separã de moraliºtii anteriori (Grotius, Pufendorf,
Hutcheson, David Hume), care au vãzut idealul în
prezervarea unei stãri staþionare, deºi A. Smith a aplicat
schema sa moralã la nivelul consideraþiilor economice.
Creºterea economicã era legatã de moralitate; acest lucru
se vede în efectele morale ºi în premisele morale ale creºterii
economice.

Una dintre preocupãrile lui A. Smith în Avuþia
Naþiunilor a fost sã atace sistemul restrictiv mercantilist ºi
sã promoveze comerþul liber, care sã asigure creºterea

avuþiei indivizilor ºi a naþiunii. Faptul cã el susþine comerþul
liber colonial ºi intern nu înseamnã cã nu pune anumite
bariere manifestãrii interesului propriu. Schimbul are loc
în cadrul schemei morale identificate în The Theory of
Moral Sentiments. A. Smith rezumã idealul sãu de sistem
al libertãþii naturale prin maxima: „Fiecare om, atât timp
cât nu încalcã legile justiþiei, este lãsat absolut liber sã-ºi
urmãreascã propriul interes aºa cum ºtie el cel mai bine”
(Smith, 1992, vol. I: p. 38), ceea ce indicã clar dimensiunea
moralã a economiei lui A. Smith. Acesta dezvãluie, de
asemenea, cum acumularea de capital joacã un rol central
în creºterea economicã, succesul acesteia fiind asigurat
prin intermediul prudenþei. A. Smith foloseºte, totodatã,
schema moralã pentru a critica efectele negative ale
economiei comerciale.

Opera publicatã în timpul vieþii sau postum cuprinde
urmãtoarele lucrãri: The Theory of Moral Sentiments, An
Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Na-
tions, Essays on Philosophical Subjects, Lectures on Ju-
risprudence, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, Lec-
tures on Justice, Police, Revenue and Arms,  Correspon-
dence of Adam Smith.

Încã de la început, Adam Smith a fost preocupat de
activitãþile cu încãrcãturã simbolicã ºi de crearea realitãþilor
intersubiective. Prima lucrare cu care A. Smith a câºtigat
atenþia a fost de fapt o serie din Lectures on Rhetoric and
Belles Lettres, cursuri predate la Universitatea din
Edinburgh între 1748-1749. Insisitând asupra modalitãþii
în care vede el practica retoricã, A. Smith construieºte un
spaþiu în care discursul devine operativ. Traseazã un univers
al relaþiilor discursive, le include apoi într-o schemã atât
politicã, cât ºi teologicã. Considerã dezvoltarea ºi
diseminarea cunoºtinþelor ca fiind parte din retoricã, as-
pect esenþial pentru modalitatea în care el va concepe ulte-
rior economia. Plasând discursul sub influenþa retoricii
didactice, A.Smith îl plaseazã de fapt sub influenþa
metodelor simbolice prin care articularea, comunicarea ºi
dobândirea de cunoºtinþe sunt acumulate. Cunoºtinþele
obþinute reprezintã pentru el o construcþie lingvisticã ºi o
formulare strategicã. Sub influenþa lui D. Hume, cursurile
lui sunt organizate în jurul tipologiilor lingvistice, stilistice
ºi retorice.

A. Smith pare sã deþinã unele noþiuni în ceea ce priveºte
prototipurile folosirii limbajului, anumite categorii adesea
folosite în limbajul cotidian, o dovadã a intersubiectivitãþii
la nivelul sensurilor generate de aceste categorii familiare.
La nivelul lexicului, A. Smith recomandã folosirea
cuvintelor familiare, în locul celor nefamiliare, a
împrumuturilor lexicale. La nivelul sintaxei, ar trebui sã
primeze folosirea ordinii standard a cuvintelor în propoziþii
ºi a propoziþiilor scurte pentru asigurarea claritãþii în
vorbire. Toate aceste consideraþii de început îi vor fi utile
în organizarea materialului operei sale de bazã, a Avuþiei
Naþiunilor, unde urmãreºte nu doar transmiterea de
informaþie, ci ºi plasarea ei într-un cadru atractiv,
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intercalând, adesea, diferite digresiuni, deºi, de multe ori,
ajunge la contradicþii majore în interiorul propriului sãu
discurs. Un exemplu în acest sens îl constituie ºi lucrarea
Essays on Philosophical Subjects, structuratã în trei pãrþi,
cea mai importantã fiind History of Astronomy.

Essays on Philosophical Subjects conþine o istorie a
astronomiei, aºa cum a fost ea imaginatã de cãtre A. Smith,
ºi câteva gânduri despre fizica anticã ºi metafizicã. Lucrarea
a fost publicatã postum în 1795, cuprinzând materialul pe
care autorul intenþiona sã-l publice, dar nu a mai avut timp.
History of Astronomy este prima ºi cea mai cuprinzãtoare
parte a lucrãrii menþionate, scrisã în anii 1750, înaintea
lucrãrilor fundamentale ale lui A. Smith. Deºi este cunoscut
ca fiind primul mare economist, acesta nu a fost preocupat
numai de problemele ºtiinþei economice. În The Theory of
Moral Sentiments A. Smith descrie principiile naturii
umane, care pot fi utilizate pentru a analiza instituþiile
sociale ºi comportamentul. El se întreba cum pot oamenii
emite judecãþi morale, în special asupra propriei lor
persoane, cum pot reflecta asupra naturii ºi sursei
comportamentului corect, în concluzie, cum pot ajunge la
armonizarea generalã a unor astfel de pãreri. Ulterior
A. Smith s-a gândit sã dezvolte pe larg tema acestor
mecanise autoreglatoare, dar le-a aplicat la nivel economic
în Avuþia Naþiunilor. De altfel, în centrul acestei opere se
aflã întrebarea: cum poate funcþiona un sistem al libertãþii
perfecte, date fiind constrângerile naturii umane de a pro-
duce o societate perfect ordonatã? A. Smith era de pãrere
cã ordinea la scarã socialã rezultã din aceleaºi pasiuni ºi
raþiuni care o produc la nivel personal. Atât societatea, cât
ºi economia, potrivit opiniei lui, trebuie înþelese ca urmare
a unei analize a motivaþiei umane. El a adus în discuþie
sistemul ordinii naturale, al mâinii invizibile, succesul
acestuia depinzând de restricþionarea intervenþiei
guvernului în economie. A. Smith foloseºte celebra
metaforã a  mâinii invizibile pentru prima oarã în History
of Astronomy, unde se referã la mâna invizibilã a lui Jupi-
ter; cea de-a doua utilizare a metaforei apare în The Theory
of Moral Sentiments ºi apoi în Avuþia Naþiunilor, unde
intenþiilor oamenilor pot ajunge sã ghideze cursul
evenimentelor. A. Smith credea cã ne putem doar imagina
principiile de legãturã desemnate de cãtre aceastã mânã
invizibilã. Nu le putem cunoaºte însã. Obiectivul sãu, în
calitate de filozof moral, este acela de a reprezenta ceea ce
el îºi imagineazã ca fiind aceste principii invizibile, nu de
a cunoaºte schema în care sunt integrate.

Analiza rolului filozofiei începe de la premisa
imposibilitãþii decodificãrii schemei, este posibil doar
acceptarea ei aºa cum este. Unui copil, de exemplu, îi face
plãcere sã ofere o simplã taxonomie a aparenþelor când
este pus „sã aleagã între douã clase de obiecte, clasa
realitãþii, pe care el o numeºte lucruri, sau cea a aparenþelor,
numitã nimic” (Smith, 1982b: p. 38). Adulþii fac acelaºi
lucru, cu acelaºi scop, dar într-o manierã mai sofisticatã
„când ne este prezentat ceva nou ºi unic, ne întrebãm ce

poate fi, cum aratã” (Smith, 1982b: p. 39). Ne comportãm
aºa din dorinþa de a „face ordine într-un haos al aparenþelor
discordante” (Smith, 1982b: pp. 45-46).

Numai filozoful, mânat de curiozitate, exploreazã
conexiunile invizibile dintre principiile naturii. A. Smith
a fost un filozof moral ºi a aplicat ceea ce Newton a
descoperit pentru filozofia naturalã la filozofia moralã:
ºi-a imaginat ºi reprezentat acele principii de legãturã
desemnate de cãtre zeitatea care determinã cursul naturii.
Domeniul filozofiei naturale a lui Newton considerã natura
ca incluzând umanitatea; domeniul filozofiei morale a lui
A. Smith a fost umanitatea însãºi. Ca filozofi, care au crezut
în calitatea zeitãþii de arhitect al lumii, atât Newton, cât ºi
A. Smith s-au confruntat cu aceeaºi provocare: cum putem
avea acces în atelierul perfect zidit al arhitectului univer-
sal? Cum putem aplica schema arhitectului universal, chiar
dacã nu avem acces la planul lucrãrii ºi deci nu-l putem
înþelege? Tocmai de aceea, A. Smith îºi rezervã o portiþã
de scãpare: el este de pãrere cã nu descrie niciodatã
adevãrul, ci oferã doar o aproximare bunã a ceea ce el
crede a fi adevãrul. Chiar ºi opera lui Newton, pe care
A. Smith îl considerã a fi cel mai mare filozof al tuturor
timpurilor, este, în opinia sa, doar o reprezentare a
adevãrului, nu adevãrul însuºi. El ne aminteºte în acest
sens „chiar ºi noi, dupã ce ne-am strãduit sã reprezentãm
toate sistemele filozofice ca pure invenþii ale
imaginaþiei….am recurs la cuvinte pentru a exprima
principiile de legãturã, ca ºi cum cuvintele ar fi legãturile
reale de care Natura se foloseºte pentru a conecta câteva
operaþii” (Smith, 1982b: p. 105).

History of Astronomy avanseazã noþiunea scepticã a
formãrii cunoºtinþelor, afirmând cã întregul impuls al creãrii
îl reprezintã neliniºtea psihologicã ce rezultã pe
neaºteptate, aºa încât apare nevoia generalã de a concilia
experienþe disparate într-un demers raþional, pentru a forma
asociaþii previzibile. În vederea progresului intelectual al
astronomiei, A. Smith prezintã o serie de încercãri pentru a
împãca din ce în ce mai mult experienþele într-o manierã
profitabilã. El a fost totdeauna sceptic în ceea ce priveºte
cunoaºterea adevãrului teoretic, care, la urma urmelor, este
determinat mai mult de nevoia noastrã psihologicã, decât
de înþelepciunea noastrã.

Filozofilor le revine rolul de a crea acele idei care leagã
experienþele ºi ne oferã liniºtea psihologicã. A. Smith a
menþionat impactul disruptiv al situaþiilor surprinzãtoare
ºi a evenimentelor neprevizibile asupra oamenilor,
culminând cu o descriere a fricii care se revarsã asupra unei
armate atunci când „se surprinde deodatã în faþa
pericolului” (Smith, 1982b: p. 35). Filozoful, furnizând
societãþii o imagine satisfãcãtoare, îmblânzeºte confuziile
noastre ºi le plaseazã într-un sistem coerent ºi familiar care
oferã apoi baza interpretãrii, coordonãrii ºi cooperãrii într-o
societate. Explicaþiile filozofice calmeazã colectivitãþile
ºi asigurã ordinea socialã, istoria este succesiunea ideilor
asupra cãrora mintea umanã se opreºte pentru a cãuta un
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rãspuns la informaþia în permanentã schimbare cu care
trebuie sã jonglãm. Newton a atenuat multe dintre
neliniºtile lui A. Smith ºi ale contemporanilor sãi în ceea
ce priveºte cosmosul ºi modul în care acesta funcþioneazã,
ºi a suprimat explicaþiile bizare ºi supãrãtoare ale
experienþelor religioase fanatice.

A treia lucrare, în ordinea preocupãrilor lui A. Smith, a
fost  The Theory of Moral Sentiments. Contrar celor vehiculate,
The Theory of Moral Sentiments nu a fost scrisã în totalã
independenþã de Avuþia Naþiunilor, dar în timp ce Avuþia
Naþiunilor se ocupã mai mult de problemele economice, The
Theory of Moral Sentiments explicã un sistem moral care
furnizeazã un cadru general pentru demersul economic. În
Avuþia Naþiunilor, A. Smith formuleazã principiile justiþiei ºi
pe cele legislative în domeniul economic. Aici el se adreseazã
avantajelor individuale, intereselor proprii ºi iubirii de sine
care reprezintã un aspect important al naturii umane. Omul
economic din Avuþia Naþiunilor nu este însã numai omul
virtuos, ci ºi prudent. În Avuþia Naþiunilor, A. Smith a vãzut
economia ca pe un studiu al ordinii spontane, care apare atunci
când schimburile voluntare dintre indivizi produc beneficii
pãrþilor implicate.

În The Theory of Moral Sentiments, el examineazã
procesul conform cãruia indivizii adoptã standardele mo-
rale prin care ei judecã acþiunile proprii ºi ale altora.
Admiþând cã, de fapt, capitalismul nu se reduce la economie
ºi politicã, A. Smith discutã fenomenul sentimentelor mo-
rale, dorinþa oamenilor de a fi pe placul societãþii ºi de a
câºtiga respectul acesteia. The Theory of Moral Sentiments
se ocupã de maximizarea virtuþii, iar Avuþia Naþiunilor de
maximizarea avuþiei. Omul economic din Avuþia Naþiunilor
nu este diferit de omul binevoitor din The Theory of Moral
Sentiments.

A. Smith delimiteazã din nou douã seturi de virtuþi
(A. Smith a dovedit multe inconsistenþe ºi contradicþii în
operele sale, ca ºi multe aspecte care reapar obsesiv, dar cu
noi abordãri). Primul cuprinde virtuþile economice,
comerciale, cele centrate pe propria persoanã ºi care sunt
prudenþa, justiþia, afacerile, egoismul, fidelitatea. Al doilea
set cuprinde virtuþile primare sau nobile, ce sunt
bunãvoinþa, generozitatea, gratitudinea, compasiunea,
bunãtatea, mila, prietenia, dragostea. Trebuie sã existe o
armonie între cele douã seturi de virtuþi. La nivel eco-
nomic, interesul propriu le permite oamenilor sã opereze
cu un minim de virtute ºi cu toate acestea pot obþine cele
mai mari beneficii pentru societate. Un om nu trebuie sã fie
profund virtuos pentru ca sistemul economic sã funcþioneze
în sensul de a maximiza avuþia.

Potrivit lui A. Smith cele patru virtuþi principale în
viaþa unei persoane sunt justiþia, prudenþa, bunãvoinþa ºi
autocontrolul. Numai prin exercitarea controlului de sine,
virtutea de bazã din sistemul smithian, poate un om sã-ºi
controleze propriile impulsuri, comportamentul ºi sã-ºi
orienteze interesul spre obþinerea unui maximum de
binefacere. În The Theory of Moral Sentiments, A. Smith

este preocupat sã descopere ce anume produce
comportamentul moral al oamenilor ºi cum se dezvoltã
capacitãþile morale ale acestora. Teoria moralã a lui
A. Smith se bazeazã pe ºcoala sentimentalistã a eticii
secolului al XVIII-lea, formatã din empiriºtii puternic
influenþaþi de cãtre D. Hume. Sentimentele (cunoscute, de
asemenea, ca pasiuni, dispoziþii, afecte sau înclinaþii) sunt
emoþii sau senzaþii care, potrivit lui A. Smith, formeazã
baza judecãþii morale. Aceste sentimente au fost aºezate,
fixate în fiinþa umanã de cãtre o zeitate pentru a aduce
fericirea ºi bunãstarea omenirii ºi determinã acþiunile,
alegerile oamenilor. Sentimentele sunt mai importante, atât
pentru A. Smith, cât ºi pentru D. Hume, decât raþiunea.
Sentimentele morale includ aprobarea, dezaprobarea,
gratitudinea, resentimentul. Ceea ce este moral poate fi
cunoscut prin intermediul experienþelor originale prin care
trece un om în raport cu ceilalþi. Omul smithian este o
creaturã socialã care achiziþioneazã un cod moral prin
intermediul experienþei ºi inducþiei. Acest cod se bazeazã
pe sentimente morale interioare pe care natura i le-a furnizat
ºi ele includ sentimentele egoiste ºi pe cele simpatetice
faþã de alþii. Potrivit lui A. Smith, oamenii au o dorinþã
interioarã de a fi simpatizaþi ºi le face plãcere sã-ºi vadã
propriile sentimente manifestându-se la ceilalþi. Baza
moralitãþii, pentru A. Smith, este simpatia – abilitatea de a
comunica cu emoþiile celorlalþi oameni. Prin simpatie, el
înþelege armonia fiecãrei emoþii de la compasiune la milã
ºi bucurie. A. Smith explicã cum Dumnezeu l-a înzestrat
pe om cu principiile care îl fac sã fie preocupat de soarta
altora ºi fericirea acestora este importantã pentru el. Omul
smithian este un om moral, care se poate împlini numai în
societate. Este o fiinþã ce, pentru a fi fericitã, are nevoie de
aprecierea celorlalþi, în plus faþã de autoapreciere. Potrivit
lui A. Smith, judecãþile morale rezultã numai din
interacþiunile actorilor simpatetici dintr-o societate.
Simpatia dintre oameni este facultatea operativã în
determinarea proprietãþii morale. Oamenii sunt încântaþi
când descoperã cã sentimentele lor corespund cu cele ale
altor oameni. Înclinaþia fiecãrei persoane pentru
interacþiunea simpateticã îi permite sã interacþioneze cu
pasiunile ºi sentimentele altora determinând-o sã
experimenteze aceleaºi pasiuni ºi înclinaþii. A. Smith mai
era de pãrere cã un om nu poate fi egoist vizavi de plãcerile
ºi fericirea pe care este interesat sã le stârneascã celor din
jurul sãu. În timp, procesul comun al cãutãrii simpatiei
sentimentelor conduce la acceptarea standardelor de comun
acord. Acest proces de ajustare reciprocã se concretizeazã
în formarea unui sistem inconºtient al standardelor. Potrivit
lui A. Smith, procesul interacþiunii simpatetice se
finalizeazã cu dezvoltarea virtuþilor înalte, a normelor ºi
ordinii morale. Regulile generale care cuprind un astfel de
sistem de moralitate sunt rezultatul unui proces de inducþie,
pe care fiecare persoanã îl realizeazã în funcþie de propriile
experienþe. Regulile generale se bazeazã pe încercãrile
individuale de a simpatiza cu acþiunile specifice.



89

Pr
ev

al
en

þa
 n

at
ur

ii u
m

an
e 

în
 e

co
no

m
ia

 lu
i A

da
m

 S
m

ith

Procedura spectatorului imparþial

Când A. Smith observã cã teoria sa nu este aplicabilã în
totalitate inventeazã noþiunea spectatorului imparþial care
sã rezolve problema. Scrie cã un individ poate sã fie judecat
incorect datoritã unei informaþii incomplete sau false.
Judecarea persoanelor în calitatea lor de spectatori este
parþialã ºi bazatã pe o informaþie trunchiatã.

Potrivit noþiunii de spectator imparþial, o persoanã
simpatizeazã mai ales cu ea însãºi ºi cu cei care îi sunt
apropiaþi. Existã un nivel ascendent de bunãvoinþã ºi un
nivel descendent de interes propriu dacã ar fi sã ne orientãm
în funcþie de o axã care ne conduce de la strãini la rude,
prieteni ºi familie. A. Smith presupune cã un om este
capabil de a se detaºa de propria persoanã pentru a face o
evaluare imparþialã care are în vedere toate aspectele
situaþiei. Pentru a decide dacã spectatorul imparþial ar
aproba acþiunile unei persoane, acea persoanã trebuie sã se
imagineze în locul spectatorului imparþial ºi sã vadã cum
acesta îºi proiecteazã sentimentele asupra agentului, adicã
asupra persoanei în cauzã. Cu alte cuvinte, fiecare persoanã
încearcã sã judece propriul comportament imaginându-ºi
cum l-ar judeca un spectator imparþial. Putem spune cã
astfel conºtiinþa unui om este spectatorul sãu imparþial.
Pentru A. Smith, cel mai virtuos om este cel condus de
autocontrol. Acest control de sine, fireºte, implicã
capacitatea de realizare a dorinþelor personale, dar o ca-
pacitate atenuatã, pentru cã omul smithian nu poate alege
decât dintre sentimentele pe care le experimenteazã.

A. Smith explicã cum dorinþele egoiste ale oamenilor
au un scop ºi un final pozitiv. Când oamenii îºi urmãresc
propriul interes în sfera economicã, societatea va fi cel mai
mare beneficiar. Avuþia ºi armonizarea ordinii spontane
rezultã din acþiunile oamenilor care îºi urmãresc propriul
interes. O economie în care oamenii îºi urmãresc propriul
interes este o economie bazatã pe mecanismul mâinii
invizibile. Deºi A. Smith se îndoieºte cã avuþia poate aduce
fericire, în calitate de economist el scrie cum capitalismul
poate produce ºi spori avuþia. Ca filozof, el ne spune cã
posesiile materiale nu conduc în mod necesar la obþinerea
fericirii. A. Smith a vãzut lumea, inclusiv natura umanã, ca
un sistem desemnat de cãtre Dumnezeu, pentru a maximiza
fericirea umanã. Omul este o componentã naturalã a
telosului. Schema teologicã este importantã în sistemul
lui A. Smith din moment ce el atribuie ordinea lumeascã
unei zeitãþi binevoitoare. Providenþa a construit natura ºi
predispoziþiile sentimentale ale omului în aºa fel încât
schema universalã sã fie favorabilã acestuia. Dar mai existã
decepþia, un element esenþial al sistemului stoic smithian
care îi conduce pe indivizi spre atingerea a ceea ce ei
considerã cã sunt propriile lor scopuri, dar care de fapt
corespund scopurilor zeitãþii universale.

Deºi avuþia nu-l face pe om fericit, producerea ºi
creºterea acesteia contribuie la beneficiul întregii societãþi.
Aceasta este esenþa încercãrii lui A. Smith de a explica de

ce Dumnezeu a creat oamenii cu o iregularitate a
sentimentelor lor care în mod frecvent face ca intenþiile ºi
rezultatele obþinute de fiecare sã fie disproporþionale. O
ordine neintenþionatã este rezultatul tuturor tranzacþiilor
dintr-o economie în care indivizii sunt liberi sã gãseascã
cea mai profitabilã întrebuinþare a bunurilor lor. Concepþia
lui A. Smith despre sistemul libertãþii naturale reprezintã
aplicaþia legilor naturale ºi justiþiei naturale. El explicã
astfel cum legile pieþei sunt legile unei societãþi organizate.
Ca moralist, este de pãrere cã o economie care are o bazã
eticã este necesarã pentru a asigura tratamentul
corespunzãtor al tuturor oamenilor. Este nevoie de un
proces economic moral pentru a dezvolta pasiunile umane
în scopul atingerii unui nivel mai înalt de virtute ºi
moralitate. Prudenþa ghideazã omul virtuos spre urmãrirea
binelui propriu. Omul economic este parte a omului virtuos
ºi atinge apogeul atunci când îºi urmãreºte propria fericire
prin obþinerea bunurilor fundamentale, precum proprietatea,
sãnãtatea ºi reputaþia. Îºi doreºte avuþia pentru
recunoaºterea pe care aceasta i-o asigurã în ochii celorlalþi,
care se bucurã când îl vãd plin de succes ºi productiv! Aici
A. Smith devine de-a dreptul utopic. Un om prudent
demonstreazã cã este demn de autocontrol atunci când
renunþã la plãcerea curentã pentru obþinerea unor plãceri
viitoare care, crede el, vor fi mai mari. De asemenea, un om
prudent realizeazã importanþa creºterii producþiei, ºtie cã
munca devine mai productivã prin introducerea
specializãrii ei ºi cã, cu cât sunt mai mulþi oameni implicaþi
în schimbul voluntar, cu atât ei devin mai specializaþi.
Sistemul imaginat de A. Smith este cel în care fiecare
individ îºi urmãreºte propriul interes spre beneficiul întregii
societãþi. Puterile oamenilor, slãbiciunile lor, afectele ºi
dispoziþiile sunt date de cãtre Dumnezeu. Proiectul lui
Smith a fost sã stabileascã principiile naturale care
guverneazã comportamentul oamenilor. A încercat sã
elucideze legile naturale care reglementeazã legile morale
ale acestora.

A. Smith era conºtient de natura complexã a societãþilor
umane în care diviziunea muncii este folositã pe scarã largã.
Originea diviziunii muncii se aflã în principiul persuasiunii
pe care îl gãsim în Lectures on Jurisprudence, preocupare
care urmeazã Avuþiei Naþiunilor. Dar în analiza lui A. Smith
societatea civilã este susþinutã de douã argumente:
principiul moral al simpatiei ºi legile ordinii naturale.
Propunerile lui A. Smith legate de determinarea nivelului
ocupãrii forþei de muncã faþã de existenþa comerþului exte-
rior sunt în congruenþã cu alte sugestii din Avuþia
Naþiunilor, care accentueazã existenþa utilizãrii alterna-
tive a pãmântului, muncii ºi capitalului. Schema lui
A. Smith se bazeazã pe distincþia dintre discursul didactic
ºi cel retoric dezvoltate în Lectures on Rhetoric and Belles
Lettres.

În filozofia moralã a secolelor XVIII ºi XIX era ceva
obiºnuit sã crezi cã justiþia reprezintã un drept perfect. Sã
ne gândim la modalitatea în care A. Smith face distincþia
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dintre drepturile perfecte ºi cele imperfecte în Lectures on
Jurisprudence. Accentul de bazã cade pe necesitatea
drepturilor perfecte ºi imperfecte „drepturile perfecte sunt
cele pe care avem dreptul de a le cere ºi un ordin de a le
duce la bun sfârºit. Ceea ce ei (Pufendorf ºi Hutcheson)
numesc drepturi imperfecte sunt cele care corespund acelor
obligaþii ce trebuie sã fie îndeplinite de cãtre alþii, dar pe
care nu-i putem forþa sã le îndeplineascã. E responsabilitatea
lor de a le duce la bun sfârºit sau nu......un cerºetor este un
obiect la dispoziþia caritãþii noastre ºi poate avea un anumit
drept sã apeleze la mila noastrã, deºi în acest context
cuvântul drept este folosit într-un sens impropriu. Ceea ce
înþelegem prin drept înþelegem de fapt prin dreptul per-
fect, cel care se relaþioneazã cu dreptatea comutativã.
Drepturile imperfecte se referã la justiþia distributivã.
Primele sunt drepturile care trebuie considerate, celelalte
nu aparþin propriu-zis jurisprudenþei, ci mai mult unui
sistem al moralitãþii din moment ce nu intrã în jurisdicþia
legilor” (Smith, 1982c: p. 45).

Când A. Smith vorbeºte de justiþie el se referã totdeauna
la o justiþie comutativã (vezi Lectures on Justice), forma
asupra cãreia suntem perfect îndreptãþiþi. Justiþia
comutativã se referã la ideea readucerii unui individ la
condiþia sa de dinaintea comiterii rãului, precum violarea
drepturilor de proprietate. A. Smith admite cã el a optat
pentru justiþia în sensul platonian sau justiþia în ochii lui
Dumnezeu. Pe de altã parte, alte virtuþi, incluzând caritatea,
mila sunt „vagi ºi nedeterminate”. În afarã de justiþie ºi
gramaticã „nu existã reguli despre care sã fi fost învãþaþi sã
acþionãm asupra lor cu milostenia propriu-zisã, aºa cum nu
sunt reguli a cãror observare sã ne conducã infailibil la
atingerea elocvenþei în scris” (Smith, 1982c: p. 45).

Principiul de bazã al sistemului smithian este cel al
interesului propriu. În societatea civilizatã oamenii sunt
indiferenþi unul faþã de altul. Dar chiar ºi aici existã reguli
care guverneazã asupra deciziei fiecãrui individ: „omul
poate alerga cât demult dupã avuþie, onoruri……ºi îºi
poate încorda fiecare muºchi ºi folosi fiecare nerv în lupta
cu concurenþii. Dar dacã calcã în picioare indulgenþa
spectatorului (adicã simpatia) se epuizeazã complet. Nu se
poate admite violarea regulilor jocului” (Smith, 1982a:
Part II, Chapter II, 2.1).

În Lectures on Jurisprudence, A. Smith accentueazã
acest aspect mult mai concret: „...când oamenii
interacþioneazã unii cu alþii, sunt oarecum înclinaþi spre
discuþii, pentru cã pot câºtiga mai mult astfel decât pot
pierde prin dezvãluirea adevãratului lor caracter” (Smith,
1982c: p. 89). Astfel, într-o societate comercialã liberã
fiecare cetãþean trebuie sã fie conºtient de regulile jocului.

Sã ne amintim cã în Lectures on Rhetoric A. Smith îºi
exprimã pãrerea despre stilul simplu al lui Swift, ºi spune
cã stilul simplu este produsul unui caracter simplu. Deºi
nu poate înþelege pesimismul lui Swift ºi utilizarea satirei
de cãtre acesta, considerã cã simplitatea stilului ºi a
caracterului sunt potrivite pentru societatea comercialã

imaginatã de el, unde oamenii depind unii de alþii datoritã
schimbului de bunuri ºi servicii. A. Smith presupuse, cel
puþin în prima ediþie a The Theory of Moral Sentiments,
existenþa unei societãþi omogene formatã din indivizi
conduºi de propriile lor interese ºi aflaþi în permanenþã pe
picior de egalitate. Aceastã omogenitate le permite sã
simpatizeze în timpul schimbului de roluri, agenþi ºi
spectatori, ºi sã devinã spectatori ai propriilor lor
comportamente conduºi fiind de propriul interes. Astfel,
conºtiinþa ia naºtere din mixtiunea acestor simpatii
reciproce ºi furnizeazã o imagine a opiniei publice. Nu
vedea la acea perioadã nicio discrepanþã între opinia
publicã ºi conºtiinþa individului. Dar în Lectures on Juris-
prudence admite relativitatea istoricã a simpatiei, ilustratã
prin simpatia spartanilor faþã de infanticid. În Avuþia
Naþiunilor descrie trei clase ale societãþii comerciale,
muncitorii, capitaliºtii ºi proprietarii funciari ºi efectele
intereselor acestora asupra dezvoltãrii societãþii. În ultima
ediþie a The Theory of Moral Sentiments citeazã execuþia
lui Jean Calas, motivul fiind cel al crimei, ca un exemplu
dramatic al discrepanþei dintre opinia publicã ºi sensul de
bine ºi rãu individual. Admiþând cã societatea a devenit
foarte heterogenã ºi accentuând în scrierile sale economice
efectele acestei schimbãri, A. Smith rãmâne loial
principiului sãu egalitar iniþial. Aceastã ambivalenþã poate
fi vãzutã în toate lucrãrile sale, în special în cele de
maturitate.

Din punctul de vedere al lui A. Smith, statul nu trebuie
sã se amestece în activitãþile economice ale cetãþenilor sãi,
ceea ce nu înseamnã cã totul trebuie lãsat la bunãvoinþa
pieþei: loialitatea competiþiei trebuie asiguratã de cãtre
stat. În Cartea V a Avuþiei Naþiunilor el este de pãrere cã
bunurile publice precum educaþia ºi transportul nu pot fi
lãsate la bunãvoinþa iniþiativei particulare. În History of
Astronomy, A. Smith crede cã scopul final al filozofilor
este acela de a domestici necunoscutul a cãrui prezenþã o
simt mereu ºi nu o pot explica. El a fãcut exact acelaºi
lucru în faza unei societãþi comerciale emergente, schiþând
noul sistem de viaþã declanºat de cãtre aceasta.

Concepþia economicã a lui Adam Smith merge mânã în
mânã cu filozofia moralã a secolului al XVIII-lea, care,
deºi cuprinde mai multe curente, totuºi principala
preocupare filozoficã rãmâne cea de ordin etic. El este
tributar empirismului moral al lui Locke, aºa-numitul sen-
timentalism, care se dezvoltã mai ales în cadrul Universitãþii
din Glasgow, în legãturã strânsã cu liberalismul. În The
Theory of Moral Sentiments A. Smith teoretizeazã ceea ce
va definitiva în Avuþia Naþiunilor: concepþia economicã
cu trãsãturile ei liberale, promotoare a capitalismului de
tip laissez-faire. Etica lui A. Smith întemeiazã moralitatea
pe simpatie, pe înclinarea fireascã a omului cãtre semeni.
Simpatia este consimþirea individului la acþiunea ºi
scopurile altora. Mãsura moralitãþii este lãrgimea acestei
consimþiri. Criteriul dupã care se mãsoarã simpatia ºi, prin
ea, valoarea moralã a unei acþiuni e judecata spectatorului



91

Pr
ev

al
en

þa
 n

at
ur

ii u
m

an
e 

în
 e

co
no

m
ia

 lu
i A

da
m

 S
m

ith

imparþial din conºtiinþa fiecãruia. A. Smith credea în
armonia fireascã a interesului individual cu cel general.
Orice motiv de dezacord îºi gãseºte remediul într-o reacþie
naturalã, care restabileºte echilibrul tulburat. Economia
nu contrazice etica lui Smith, ci dimpotrivã se dezvoltã de
la constatãrile acesteia.

Adam Smith a fost influenþat de prietenia sa cu David
Hume, cel care i-a propus sã-l însoþeascã pe ducele de
Buecleuch în cãlãtoria sa în Franþa. Propunerea a fost atât
de tentantã încât l-a determinat pe A. Smith sã renunþe la
cariera de profesor. În timpul cãlãtoriei, el nu a þinut niciun
jurnal ºi a avut o adevãratã aversiune pentru scrisori, aºa
încât nu a rãmas nicio notiþã din vremea cãlãtoriei sale.

Adam Smith ºi David Hume au avut multe idei comune,
la nivel politic, filosofic, dar sunt ºi cazuri în care primul
se detaºeazã de al doilea.

David Hume era de pãrere cã luxul promoveazã
dezvoltarea economicã ºi politicã. În lucrãrile care au
precedat Avuþia Naþiunilor, A. Smith a urmat aceeaºi pãrere,
dar în a sa opus magnum considerã cã economisirea
determinã creºterea economicã, sugerând cum cheltuielile
pe bunurile de lux dãuneazã acesteia, dar în acelaºi timp el
nu renunþã la argumentele prietenului sãu, ceea ce explicã
încã o datã numeroase inconsistenþe ºi neconcordanþe din
Avuþia Naþiunilor.

În The Theory of Moral Sentiments, A. Smith a folosit
distincþia pe care D. Hume o fãcea în cadrul teoriei sale
morale între agent, receptor ºi spectator. Concludent în
acest sens fiind citatul din The Theory of Moral Senti-
ments „este evident cã, oricât de benefice sau de dãunãtoare
ar fi acþiunile sau intenþiile unei persoane care ia o anumitã
decizie, atunci motivele agentului nu mai conteazã, dacã
nu putem afla pasiunile care i-au determinat
comportamentul, ne rãmâne puþinã simpatie pentru
persoana care a beneficiat de pe urma unei acþiuni sau, în
alt caz, pare sã nu fie niciun impediment în motivele
agentului, dacã, dimpotrivã, pasiunile care îi influenþeazã
comportamentul sunt normale ºi nu trebuie sã avem niciun
fel de simpatie faþã de persoana care suferã” (Smith, 1982a:
Part II, Chapter II).

Adam Smith a fost, probabil, unul dintre cei mai mari
teoreticieni morali în mod direct influenþat de tradiþia
sensului moral. El era de pãrere cã sentimentele noastre
morale nu au nevoie de nicio explicaþie. Teoria lui trebuie,
aºadar, înþeleasã ca o încercare de a explica ceea ce ªcoala
Instituþionalistã considera ca fiind inexplicabil ºi reprezintã
reacþia a priori împotriva unei metode pe care aceºtia au
folosit-o în tratarea problemelor morale. Poziþia lui
A. Smith dovedeºte cã îl urma îndeaproape pe D. Hume,
care descoperise principiul universal din care deriva orice
cenzurã ºi orice aprobare, folosind metoda experimentalã
în cercetare prin compararea calitãþilor care sunt
reprobabile, pe de o parte, ºi cele care sunt acceptate, pe de
altã parte, observând apoi elementul comun al fiecãreia.
Sunt bune acþiunile utile ºi rele acþiunile dãunãtoare, dupã

efecte se calculeazã categoria în care intrã fiecare. Ca ºi
A. Smith, D. Hume era de pãrere cã existã un principiu care
stã la baza tuturor sentimentelor noastre morale. Un
principiu natural al bunãtãþii, care ne determinã sã
considerãm interesele celorlalþi, iatã o parte esenþialã a naturii
umane. Influenþa lui D. Hume asupra lui A. Smith este
sesizabilã în felul în care concep amândoi simpatia ºi rolul
jucat de aceasta în formarea sentimentelor noastre morale.
Rolul utilitãþii acordat de Adam Smith în filozofia moralã
este influenþat de principiile moralitãþii ale lui Hume;
A. Smith a consacrat un întreg capitol din The Theory of
Moral Sentiments utilitãþii: Effect of Utility upon the Senti-
ment of Approbation. Dar totodatã, în acest capitol, A. Smith
introduce ºi douã puncte diferite:

� tendinþa fiecãrei pasiuni de a produce efecte benefice
sau dãunãtoare ºi care reprezintã doar o parte din fenomenul
consacrat aprobãrii morale, constituind baza ideii de a
merita sau nu aceste efecte, în timp ce cealaltã parte constã
în percepþia noastrã asupra meritãrii sau nu a efectului
obþinut, concentrându-ne asupra pedepsirii agentului care
a stimulat un astfel de efect.

� potrivit lui D. Hume, utilitatea oricãrui obiect este o
sursã de plãceri, pentru cã acesta este scopul final; A. Smith
adaugã combinarea obiectelor pentru dobândirea unui scop
final plãcut. El menþine, mai mult pentru a adãuga la pãrerea
lui D. Hume decât pentru a o contrazice, ideea conform
cãreia capacitatea unui obiect de a fi pe deplin util sau
fericita combinaþie a unor mijloace pentru a obþine anumite
plãceri sau a satisface unele convenienþe este adesea mult
mai cãutatã decât îndeplinirea convenienþei în sine. În
istoria filozofiei morale, The Theory of Moral Sentiments
ale lui A. Smith trebuie sã îºi ocupe locul imediat dupã
Enquiry Concerning the Principles of Morals a lui
D. Hume.

Cele trei mari arii de interes pentru filozofii epocii au
fost filozofia moralã, istoria ºi economia. În filozofia moralã
întrebarea principalã era dacã capitalismul poate fi
compatibil cu virtuþile tradiþionale ale simpatiei ºi justiþiei.
Problema a fost pentru prima oarã ridicatã de cãtre Bernard
de Mandeville, conform cãruia viciile individuale conduc
la beneficii publice substanþiale, în timp ce comportamentul
virtuos nu are o valoare socialã prea mare. David Hume
susþinea cã valorile morale ºi judecãþile erau în orice caz
construcþii sociale.

Interesul lui A. Smith pentru filozofia moralã ºi
viziunea optimistã asupra lumii, care se va reflecta ulterior
la nivel economic, în special în ceea ce priveºte încrederea
sa în natura constructivã a capitalismului, toate acestea
derivã din învãþãturile profesorului sãu de la Glasgow,
Francis Hutcheson. D. Hume, prin Treatise of Human Na-
ture, l-a influenþat pe A. Smith în efortul sãu de a dezvolta
o filozofie a moralitãþii bazatã pe natura umanã.

Este important sã cunoaºtem filozofia moralã a lui Adam
Smith pentru cã aceasta a furnizat o parte din fundamentele
construcþiei sale capitaliste. Ca ºi D. Hume, A. Smith ºi-a
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fondat filozofia moralã pe natura umanã. Elementul decisiv
al naturii umane, care este foarte important pentru definirea
moralitãþii, este, potrivit lui A. Smith, conceptul simpatiei,
care apare ºi în Treatise of Human Nature a lui D. Hume.
Conceptul de simpatie la A. Smith are însã foarte puþin de
a face cu o atitudine simpateticã faþã de oameni, mai mult
cu o reacþie emoþionalã faþã de trãirile altora. Emoþia
simpateticã nu apare ca o intuiþie, ci ca un rezultat al
imaginaþiei umane. Potrivit lui A. Smith, tocmai de aceea
toþi oamenii pot dezvolta aceste emoþii simpatetice faþã de
oameni în general, chiar dacã îi cunoaºte personal sau nu.
Emoþiile simpatetice formeazã un fel de ghid pentru
judecãþile morale, dar nu constituie singurul criteriu pentru
judecata moralã propriu-zisã, care, potrivit lui A. Smith,

depinde de corespondenþa emoþiilor simpatetice ale unei
anumite persoane cu cele ale unui presupus observator
neutru, pe care A. Smith îl numeºte „omul dinãuntru, tainic”.
Acesta se manifestã ca o voce care nu poate fi ignoratã,
care aprobã sau condamnã acþiunile unei singure persoane
ca ºi ale celor din jur. Dar mai existã un element în natura
umanã, pe care A. Smith îl identificã ca fiind dragostea de
sine, dorinþa fiecãrui om de a se împlini personal ºi de a-ºi
gãsi fericirea. A. Smith presupune existenþa unei armonii
naturale între interesele personale ale fiecãruia, aºa încât
binele general al comunitãþii întregi nu poate fi ameninþat
niciodatã. Aceastã concluzie la care a ajuns A. Smith în
domeniul filozofiei morale se regãseºte la nivelul teoriilor
economice expuse în Avuþia Naþiunilor.
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