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Cicluri de acumulare de capital în sistemul lume capitalist după sec XIV în Europa (Arrighi) 

 Secol lung / Definiție: sunt unități temporale, neexclusive, care capturează dinamica ciclică ale acumulării de 

capital și formarea hegemoniilor în jurul unor centre 

 Secol lung / Structură 

a) Fază de expansiune materială  (MB'), începe cu o cirză semnal  în perioade de guvernanță stabilă a sistemului 

lume capitalist 

b) Perioadă de consolidare  și expansiune a noului regim de acumulare (BM) 

Fază de expansiune financiară  (MB') și se încheie cu o criză terminală  

 Secole lungi sau cicluri de acumulare de capital în Europa după sec al XIV  

1) Geovez-Iberic 

2) Provincile Unite 

3) Britanic 

4) Statele Unite 

 

 Descrierea ciclurilor teritoriale și de acumulare 

Ciclul 1. Geovez-Iberic  

A. Sistemul de state italiene (Florența, Geneva, Milano, Veneția) au adus câteva inovații teritoriale majore:  a 

reprezentat un sub-sistem capitalist în care oligarhia economică s-a unificat cu birocrația statală; au creat un 

sistem de echilibru al puterilor de limitare reciprocă și creștere sistemică ca o modalitate de reducere a 

costurilor de protective absolute și relative a competitorilor și rivalilor; au creat un relații de salariu-muncă 

într-o industrie de producție de protecție cuplat producția statală și războiul prin cicluri de autofinanțare 

reciprocă; au dezvoltat un sistem foarte dens de relații diplomatice de informare și control politic și financiar 

la distanță. 

B. Haos sistemic legat de competiție teritorială care a produs o specializare teritorială a orașelor state italiene și 

apariția conglomeratului Genovez-Iberic prin diviziunea costurilor de protecție 

 

Ciclul 2. Provincile Unite 

A. Apariția sistemului de la Westfalia de state aflate în echilibru sub conducerea Provinciilor Unite a țărilor de 

jos: teritoriile se află în raporturi exclusive de putere; bunurile supușilor sunt protejate și permis comerțul și 

minimizarea efectului războiului asupra subiecților; libertăți enorme acordate corporațiilor cu dreptul de 

protecție integrat; noi forme de organizare a armatei și violenței prin Maurice de Nassau Prințul de Orange 

B. Haos sistemic cauzat de lupte interne și insurgențe populare 

 

Ciclul 3. Britanic 

A. Sistemul Britanic preia conducerea producând trei mari tipuri de inovații: colonialism al celor expaților, 

sclavagism capitalist, economic naționalism 

B. Haos sistemic cauzat de financializare și pierderea investițiilor, precum și revolte populare 

 

Ciclul 4. Statele Unite 

A. Statele Unite se impun în noul haos sistemic prin câteva noi inovații: teritorialism și colonialism intern, 

consum și bunăstare pentru toți supușii și corporații transnaționale 

B. Haos sistemic creat de financializare în 1970 și ruperea acordului Branton Woods 

 



Statele Valahe între 1250 și 1917 / Henri H. Stahl 

Statul Valah și Moldav comunal-tribal (1250-1500)  

- Obștile sătești erau organizate sub forma unor comunități autonome țărănești  care gestionau terenul în 

comun sub forma „proprietăți devălmașe. 

- Formațiunile statale își bazau aproape întreaga fiscalitate pe taxarea comerțului și pe schimburi de bunuri, 

puterea princială provenind exclusiv din taxare. Rute de comerț sunt structurate pe căile dintre Orient și 

Occident. Înspre Orient este asigurat de rutele aparate de către Imperiul Mongol  și moștenitorii acestuia și 

înspre Occident conexiunea este asigurată și gestionată de către Genova și Veneția 

- Personalul administrativ este format din boieri, cneji, juzi, răzeși/moșneni, aceste funcții ne fiind senioriale și 

nu pot fi asimilate structurilor feudale vest europene 

 

Apariția statului seniorial (1500-1600) 

- Formarea structurilor de taxare senioriale si formarea unei clase boierești cu latifundii. Apariția primelor 

forme de iobagie în Est legate de apariția sistemelor Sisteme europene agrar-coloniale, în care avem 

acumulare de capital în sistemul West European  și șerbie la Est de Elba 

Sistem proto-colonial (1600-1821) / Daniel Chirot 

Sistemul modern colonial (1821-1864) / Daniel Chirot 

Sistemul desolvatat colonial (1864 - 1917) / Daniel Chirot 

 

Structuri familiale patriahale europene 

 Patriarhat: structuri de rudenie în care avem simultan două tipuri de aranjamente: (a) patria potestas (putere 

paternală asupra copiilor) și (b) manus mariti (putere paternală asupra soției) 

 Structurile patriahale variază mult în timp și spațiu și avem momente de reinstalare a puterii parriahale și de 

disipare a patriahatului. 

 Structurile familiale preindustriale europene sunt patriarhale, însă regulile de moștenire patrimonială sunt 

instabile și granițele familiei extinse sunt neclare și variabile 

 

Tipologia familiilor in Europa preindustriala de inspirație Le Play (Laslette, 1983) 

 

- Structurile familiale europene puternic exportate prin colonialism și transformari majore ale structurilor de 

rudentie in zonele colonizate. 

 

  



Fig. 1 Imperiul roman în momentul de maxima expansiune 

 

 

FIg. 2. Imperiul Bizantin in momentul de maximă expansiune 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 3. Imperiul Islamic cu diferitele sale momente de expansiue 

 

  



Fig. 4 Califatul Umayyad 

 

 

 

Fig. 5  Imperiul Abbasid în momentul de maxima expansiune 

 

  



Fig. 6. Imperiul Tang în momentul de maxima expansiune 

 

Fig. 7. Imperiul Chinez in momentul său de maximă expansiune 

 

 

  



Fig. 8. Distribuția pe hartă a imperiilor majore la 1200 

 

Fig. 8. Imperiul mongol în momentul de expansiune maximă 

 

 

 

 



 

Fig. 9 Imperiul Otoman în momentul de maximă expansiune 

 

 

Fig. 9 Expansiunea Rusie 

 

  



Fig. 10 Primul imperiu modern: Imperiul Portughez 

 

 

  



Fig. 11 Imperiul Habsburgic și apariția Coroanei Spaniole 

 

Fig. 12 Al doilea imperiu modern: Imperiul Spaniol 

 

 

  



Fig. 13 Al treilea imperiu modern: Imperiul Olandez (Provinciile Unite) 

 

 

Fig. 14. Al patrulea imperiu modern: Imperul Britanic 

 

  



 

Fig. 15 Distribuția imperiilor în 1900 

 

Fig. 16. Fluxurile de sclavi de-a lungul istoriei celor patru imperii moderne 

 

 

 

 



 

 

Fig. 17 Distribuția bazelor militare ale Statelor unite în anul 2000 

 

 

 

 

 

  



 

Top 25 al celor mai mari imperii globale începând cu lumea antichității 

Top Imperiul 
Milioane 

km2 

% 
suprafață 

uscat 
Era 

Max. pop. 
(million) 

% populația 
lumii 

1 British Empire 37.6 25.20% 1922 533 20.00% 

2 Mongol Empire 33 22.29% 1279 110 25.60% 

3 Russian Empire 22.8 15.31% 1866 176.4 9.80% 

4 Spanish Empire 19.4 13.03% 1783–1801 68.2 12.30% 

5 
Umayyad 
Caliphate 

15 10.07% 661–750 62 28.80% 

6 Yuan dynasty 14 9.40% 1310 59.8 17.10% 

7 Qing dynasty 13.1 8.79% 1760 432.2 36.60% 

8 
Second French 
colonial empire 

13 8.73% 1938 112.9 5.10% 

9 Abbasid Caliphate 11.1 7.45% 750–1258 44 20.00% 

10 
Portuguese 
Empire 

10.4 6.98% 1815 — — 

11 
Achaemenid 
Empire 

8.5 5.36% 500 îen 50 44.48% 

12 
Rashidun 
Caliphate 

8.5 6.04% 654 40.3 19.10% 

13 Empire of Brazil 8.5 5.71% 1880 14 — 

14 
First French 
colonial empire 

8.1 5.44% 1754 30 — 

15 Empire of Japan 7.4 4.97% 1942 134.8 5.90% 

16 Sasanian Empire 6.6 4.44% 621 25 12.00% 

17 Ming dynasty 6.5 4.36% 1450 110 19.57% 

18 Han dynasty 6.5 4.36% 100 58 19.30% 

19 
Göktürk 
Khaganate 

6 4.03% 557 6 2.00% 

20 
Golden Horde 
Khanate 

6 4.03% 1310 — — 

21 Bulgar Empire 5.5 4.00% 1000 80 22.00% 

22 Tang dynasty 5.5 3.75% 715 50 24.00% 

23 Afsharid dynasty 4.5 2.01% 1738 — — 

24 
Macedonian 
Empire 

5.2 3.49% 323 îen 50 30.00% 

25 Ottoman Empire 5.2 3.49% 1683 35.3 7.10% 

 

Sursa: Wikipedia, articol: "List of largest empires", 2015 

 


