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O nouã agendã pentru ºtiinþa economicã
�
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Abstract. The necessity to identify a new agenda for economic science results from the specific feature
of this discipline and the insufficiencies of traditional approaches generated by the limits of the classic
economic theories, from the necessary reevaluations in the national circumstances context and world
modified ones. Starting from this findings we proposed ourselves to relevate the opportunity of a new
paradigm in economy which could permit possible achieving of a new sintetizing modern vision. One of
the research challenges in the economic science field is reconstruction of the relation between state and
economy, enlightening a new theory on the economic role of the state, renovating the macroeconomic
theories and rethinking the objectives and action instruments specific to economic polices. To this goal we
analyzed the main evolutions in economic, and political plan and their influences of the power and inter-
vention forms of the state.

On the bases of studies and works assigned to this issue, we made critical analyzes of the main opinions
referring to the dimensions and implications of the „New Economy” and to the possibility the developed
countries to cross a stage or a phase in the evolution of capitalism.

The last part of this study is dedicated to the debate on convergence possibility of the national political
and economic systems toward an unic liberal model.

Key words: the reconstruction theory; new economy; convergence; state role; unic model.
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Oportunitatea demersului de a identifica o nouã agendã
pentru ºtiinþa economicã rezidã în manifestarea unei crize
profunde, globale, ce cuprinde inclusiv economia în
tendinþa de abordare fragmentarã, reducþionistã practicatã
de economiºti, precum ºi în abundenþa de mituri, paradoxuri
ºi sofisme economice.

Deºi dezvoltãrile teoretice recente pun în evidenþã, cu
pregnanþã, semnele evoluþiei ºi maturitãþii ºtiinþei
economice ca disciplinã academicã, nu trebuie omisã
vocaþia sa pragmaticã evidenþiatã prin aceea cã analiza
economicã nu a constituit niciodatã produsul unei curiozitãþi
intelectuale detaºate, ci al unei nevoi presante de a
reconstitui lumea.

Noile realitãþi cu care se confruntã economia,
complexitatea crescândã a relaþiilor economice naþionale
ºi internaþionale, multiplicarea problemelor care transced
graniþele disciplinelor consacrate ºi a celor generatoare de
incertitudini amplificã dificultatea administrãrii economiei
cu ajutorul unor teorii ºi modele vechi ºi reclamã o
schimbare radicalã a modului de abordare a economiei.

Identificarea unor noi direcþii de cercetare ºi a unor noi
orizonturi în abordarea unor domenii specifice, în special

ale macroeconomiei ºi economiei politice internaþionale,
trebuie sã porneascã de la profundele mutaþii ºi evoluþiile
complexe ce caracterizeazã realitatea economicã, de la
multiplicarea evenimentelor cu repercusiuni politice ºi
economice, precum ºi de la dezechilibrele ºi asimetriile ce
caracterizeazã lumea actualã.

Retrospectivã ºi prospectivã

Ultimele decenii au pus în evidenþã extinderea sferei
controverselor în domeniul ºtiinþei economice. Vechilor
dileme privind existenþa economiei ca ºtiinþã, normativitatea
ºi obiectivitatea analizei economice, mariajul economiei
cu politica º.a., li se adaugã altele noi. De asemenea, tot
mai prezente sunt acuzele referitoare la perpetuarea unor
principii de scolasticã economicã, a unor sofisme
economice, la utilizarea excesivã a metodelor cantitative
în detrimentul analizei ºi lipsa unei abordãri sistemice a
problemelor economice. Riscul unei abordãri monodis-
ciplinare ºi a unei interpretãri uneori simpliste din partea
economiºtilor este sugestiv redat de F. A. Hayek: „nimeni
nu poate fi un mare economist dacã este numai economist
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– ºi chiar sunt tentat sã adaug cã economistul care este numai
economist este foarte probabil sã devinã o pacoste, dacã
nu cumva un pericol cert” (citat dupã Robert E. Goodin,
Hans-Dieter Klingemenn, 2005).

Interpretarea diferitã a mutaþiilor petrecute în plan eco-
nomic ºi politic ºi a consecinþelor lor perverse, precum ºi
identificarea de soluþii diverse pentru situaþii similare se aflã
în strânsã legãturã cu gradul de detaºare a economistului de
criterii politice ºi ideologice. Aceste poziþii contradictorii
evidenþiazã cã performanþele economice nu reprezintã în
integralitatea lor rezultatul aplicãrii „legilor de fier” ale
economiei, ci sunt ºi produsul acþiunii politice. La anumite
intervale de timp, instituþiile care afecteazã performanþa
economicã ºi distribuie puterea în societate pot fi reconstruite
în conformitate cu exigenþele societãþii.

Tezele fundamentale pe baza cãrora sunt formulate
opinii ºi aprecieri contradictorii îºi aflã sorgintea în aºa-
numitele macroteorii ºi metaideologii.

Liberalismul se manifestã ca o doctrinã politicã ºi
economicã, iar monetarismul a fost etichetat ca o ideologie
economicã cu potenþial politic. Nu de puþine ori însã, situaþia
economicã a fost substituitã de ideologie. Spre deosebire
de ideologie, ºtiinþa acceptã ºi recunoaºte limitele
cunoaºterii (Joseph E. Stiglitz, 2003).

Pentru perioada actualã se sugereazã ideea unei
predominanþe aparente a doctrinei. Mai mult, asistãm la
sfârºitul ideologiei dominante ºi la instaurarea unui mix
doctrinar. În aceste condiþii noi, preponderente devin
considerentele geoeconomice (Robert Giplin, 2004) ºi
asistãm la sfârºitul erei doctrinei ºi la instaurarea erei
judecãþii practice.

În ciuda potenþialului lor novator, se pare cã devine tot
mai manifestã tendinþa de epuizare a „potenþialului”
ideologiilor economice ºi politice dominante. Odatã cu
opþiunea masivã pentru economia de piaþã, liberalismul
devine victima propriei sale eficacitãþi ºi devin tot mai
evidente contradicþiile liberalizãrii interne ºi externe
(G. Lafay, 2002). În acest nou context, dobândesc o anumitã
notorietate aprecieri ºi consideraþii cu adevãrat ºocante
pentru o perioadã nu demult apusã. Astfel, se considerã
pleonasticã sintagma stat-naþional, conceptul de economie
naþionalã apare ca o ficþiune statisticã, apariþia unei noi
exproprieri, ca urmare a renunþãrii exercitãrii unor funcþii
tradiþionale ale statului, exonerarea statului de conceperea
ºi aplicarea politicilor economice º.a.

O dezbatere epistemologicã mai veche se poartã în jurul
caracterului de ºtiinþã al economiei, precum ºi al posibilitãþii
separãrii analizei pozitive, eliberatã de judecãþi de valoare,
de analiza normativã.

În general, cei care exclud economia din categoria
„ºtiinþei” au în vedere lipsa unor relaþii perfect repetabile
ºi a unor principii cantitative fundamentale ºi cu valoare
universalã, precum ºi absenþa unor legi fundamentale,
comparabile cu cele din fizicã. Totodatã, s-a resimþit per-
manent tentativa de a disimula ºi de a masca raporturile
economiei cu politica ºi de a considera economia o ºtiinþã
neutrã, obiectivã.

M. Weber ºi F.A. Hayek nu au negat niciodatã
normativitatea oricãrei analize economice: a elabora
judecãþi de valoare asupra anumitor mãsuri de politicã
economicã constituie scopul imediat al disciplinei noastre

(Bernard Maris, 2003). Mai mult, economia este consideratã
cea mai normativã ºi cea mai dependentã de valori dintre
toate ºtiinþele sociale (F. Capra, 2004).

Relaþia economiei cu politica, respectiv raporturile
statului cu economia, consideratã dezbaterea centralã a
secolului al XX-lea, a pus în evidenþã alternanþa orientãrilor
pro-stat ºi anti-piaþã cu cele pro-piaþã ºi anti-stat. Nicio
asemenea dezbatere nu este feritã de prezenþa unor mituri
ºi clivaje sterile. În rândul acestora pot fi menþionate mitul
„statului fãrã putere”, mitul „noii economii”, neputinþa în
faþa forþelor economice contemporane, liberul schimb ca
unicã metodã de optimizare a producþiei ºi consumului,
caracterul automat al ajustãrilor de piaþã, convergenþa în
jurul unui model unic economic ºi politic liberal, tendinþa
de a impune ºi de a considera unice ºi corecte numai anumite
teorii economice, mitul aºa-numitului sector public „rãu”
ºi al sectorului privat „bun” º.a. De asemenea, dezbaterile
teoretice consacrate raporturilor puterilor publice cu
economia pun în evidenþã prezenþa unor clivaje sterile
(economie versus politicã, stat versus piaþã, libertate
versus egalitate, echitate versus eficienþã) ºi a unor
paradoxuri (lipsa de reacþie a statelor faþã de reducerea
permanentã a rolului lor, diminuarea puterii economice ºi
politice a statului deºi cheltuielile publice înregistreazã o
pondere ridicatã, condiþionarea prezenþei capitalului
internaþional de existenþa reglementãrilor ºi a autoritãþii
politice a statelor,  economie liberã ºi stat puternic – free
economy and strong state – guvernare fãrã guvernãmânt –
governance without government – º.a.

În ultimele decenii se remarcã frecvenþa cercetãrilor
consacrate schimbãrilor vechilor reprezentãri privind relaþia
statului cu piaþa, omnipotenþa pieþei ca mecanism de
coordonare în cadrul societãþilor moderne, precum ºi
identificãrii de noi acþiuni consacrate revirimentelor ºi
renovãrii intervenþiei sfatului sãu în economie.

Antiteza stat-piaþã se fundamenteazã pe confruntarea a
douã entitãþi care nu au aceeaºi naturã. Pe de o parte, statul
reprezintã un activ al vieþii economice, sociale ºi politice
care, în democraþie, este purtãtorul voinþei generale. Pe de
altã parte, piaþa nu reprezintã decât un mecanism de
confruntare a cererii ºi ofertei ºi nu exprimã nicio voinþã
specificã. Totuºi, devine tot mai prezentã tendinþa de a
personifica piaþa, concretizatã în formele de genul „pieþele
au ales” sau „pieþele au decis”.

În concluzie, condiþia necesarã pentru ca opoziþia
stat-piaþã sã dobândeascã un sens o constituie personificarea
pieþelor. Într-un fel sau altul ele trebuie sã reprezinte
interese, ca în cazul statelor. Comparaþia directã a
guvernului cu piaþa este metodologic invalidã ºi poate
conduce la concluzii care, inevitabil, pun într-o luminã
favorabilã mecanismele de piaþã. A considera piaþa ca un
mecanism de alocare eficientã a resurse rare constituie o
dogmã economicã (Stephen J. Bailey, 1995).

Pentru viitor, devine tot mai incertã convingerea cã
piaþa va reprezenta unicul mecanism de coordonare a
societãþii ºi se considerã a fi o iluzie credinþa cã pieþele
vor conduce în secolul al XXI-lea (Robert Boyer, Daniel
Drache, 1997).

Dificultatea de a întreprinde un nou demers privind
evoluþia rolului economic al statului provine din vastitatea
acestei teme ºi din lipsa unei baze teoretice bine conturate
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ºi închegate, precum ºi din faptul cã aceastã problematicã
nu se poate circumscrie unui singur domeniu ºtiinþific.

Deºi existã un numãr important de studii ºi lucrãri
consacrate acestei dezbateri, uneori discursul este marcat
de confuzii terminologice ºi de preferinþa pentru abordãri
ideologice în detrimentul celor ºtiinþifice.

Numeroase controverse ºi subiecte de dezbatere existã
în legãturã cu conceptele utilizate pentru a explica acþiunile
statului, stabilirea dimensiunilor optime ale guvernului,
repartizarea sarcinilor între guvern ºi sectorul privat, utili-
zarea bugetului public în asigurarea echilibrului macroeco-
nomic º.a.

Evaluarea perspectivelor puterii ºi a marjelor de
manevrã ale statelor se realizeazã în termeni mai mult sau
mai puþin tranºanþi. Majoritatea opiniilor converg cãtre o
incontestabilã regresie a puterii economice, politice ºi
juridice a statului, concretizatã în diminuarea capacitãþii
de a concepe ºi implementa politici economice (J.B. Auby,
2003). Dificultãþi reale comportã însã evaluarea acestor
tendinþe. Astfel, nu este clar pe deplin dacã pretinsul declin
al statului reprezintã o tendinþã secularã ireversibilã sau
dacã aceastã tezã serveºte mai degrabã ca un procedeu ideo-
logic pentru a susþine anumite interese.

Proiectarea rolului statului în perspectivã trebuie sã
se fundamenteze pe o analizã atentã a realitãþilor.
Fragmentarea politicã ºi globalizarea economicã,
deteritorializarea accentuatã a activitãþii economice º.a.
au influenþat considerabil atributele funcþionale ºi admi-
nistrative ale statului, precum ºi opiniile exprimate în
legãturã cu condiþia sa viitoare. Recunoaºterea
discreditãrii ºi compromiterii politicii (J.P. Fitoussi,
P. Rosanvallon, 1999) coexistã cu ideea unei posibile
recrudescenþe a protecþionismului ºi a intervenþio-
nalismului statal, precum ºi cu pledoaria pentru
reabilitarea rolului statului ca agent principal al politicii
economice (Josef E. Stiglitz, 2003).

Departe de a fi considerat un accident al istoriei, se
considerã cã statul naþional va continua sã reprezinte singura
alternativã ca sursã de putere publicã pentru guvernarea
economicã. În secolul al XXI-lea, statul nu numai cã va
supravieþui, dar va continua sã joace un rol important. Ceea
ce nu exclude persistenþa multor necunoscute privind
dimensiunea ºi contururile implicãrii sale, forma, condiþiile
în care va fi restabilitã suveranitatea º.a. (R. Boyer,
D. Drache, 1997).

Un nou capitalism, o nouã economie?

Tendinþa de evaluare a mutaþiilor economice ºi politice
s-a concretizat în elaborarea unor teze ºi idei care au suscitat
numeroase controverse.

Una dintre acestea se referã la aprecierea parcurgerii unui
nou stadiu sau a unei noi forme a capitalismului. În ce mãsurã,
oare, transformãrile petrecute afecteazã natura ºi substanþa
capitalismului astfel încât sã se justifice asemenea aprecieri?
În ciuda controverselor privind evaluarea modificãrilor ºi a
implicaþiilor lor, sunt tot mai evidente tendinþele de
mondializare a capitalismului ca urmare a seducþiei exercitate
de modelul economiei de piaþã. De asemenea, este esenþialã
surprinderea mutaþiilor petrecute în domeniul organizãrii ºi
conducerii activitãþii economice la toate nivelurile.

Consecinþele asupra economiei sunt multiple ºi se
manifestã cu viteze diferite. Astfel, treptat, economia
se sustrage controlului politic. Sunt bulversate ciclurile
economice, devin tot mai acute problemele elucidãrii rolului
puterilor publice în economia contemporanã, unele politici
economice îºi dovedesc ineficienþa în condiþiile noii
economii, economia realã funcþioneazã ºi coexistã cu
economia imaterialã, financiarã, simbolicã º.a.

În unele abordãri teoretice, perioada actualã este
identificatã cu trecerea la o nouã formã de capitalism sub
efectul acþiunii noilor tehnologii ºi al globalizãrii financiare.
Nu existã un acord semnificativ privind evaluarea
mecanismelor ºi a implicaþiilor micro ºi macroeconomice
ale „noii economii”.

Pe baza experienþelor înregistrate în diferite þãri, au fost
elaborate numeroase studii ºi analize care au ca obiectiv
clarificarea naturii ºi conþinutului acestui nou episod din
istoria capitalismului.

Pentru unii analiºti, new age (vârsta de aur, ilustratã
prin modelul american) se caracterizeazã printr-o creºtere
economicã puternicã ºi de duratã, ca urmare a beneficiilor
noilor tehnologii ºi a economiei de piaþã. În anii ’90 s-a
impus ideea apariþiei unui nou tip de economie capitalistã
(Noua Economie Americanã) ca urmare a eliberãrii pieþei
de reglementãri guvernamentale excesive, micºorãrii ºi
restructurãrii corporaþiilor americane ºi a progreselor
tehnologice rapide (R. Gilpin, 2004).

În concepþia altor specialiºti, noua economie reprezintã
un mit, o speculaþie intelectualã dezamorsatã prin
încetinirea ritmului de creºtere din SUA, începând cu
martie 2000.

De regulã, sintagma „noua economie” este utilizatã
pentru a desemna mutaþiile economice intervenite la
sfârºitul anilor ’90, ca urmare a apariþiei noilor tehnologii
ºi a expansiunii considerabile a finanþelor. Aceastã nouã
realitate este apreciatã ca o schimbare progresivã, ca urmare
a apariþiei noilor tehnologii ºi a expansiunii considerabile
a finanþelor. Aceastã nouã realitate este apreciatã ca o
schimbare progresivã ºi profundã care marcheazã trecerea
de la capitalismul „fordist”, care a prevalat dupã al doilea
rãzboi mondial, la noul „capitalism acþionarial”.

La moderarea „noului capitalism”, în afara contribuþiei
finanþelor ºi a mutaþiilor tehnologice, o contribuþie
importantã s-a datorat factorilor socioculturali ºi
instituþionali (D. Plihon, 2003).

Din punct de vedere al situaþiei economice, existã
tentaþia de a compara noua perioadã cu cei „30 de ani
glorioºi” (1945-1975) de creºtere economicã explozivã
postbelicã. Concluzia este cã nu poate fi vorba de o nouã
„vârstã de aur”, caracterizatã pe baza analizei ritmului de
creºtere, a capacitãþii de autoreglare a pieþelor ºi a gradului
de dispersie a bogãþiei între diferite zone ale lumii. Cu toate
acestea, nu trebuie ignoratã sau subestimatã amploarea
schimbãrilor care stau la baza instaurãrii unei noi societãþi
ºi a unui nou capitalism.

Reflecþiile teoretice privind „noua economie” nu sunt
lipsite de mituri ºi prejudecãþi. Vehemenþa discursului în
favoarea mutaþiilor în plan economic, tendinþa de a da
prioritate aspectelor financiare ºi tehnologice º.a.
accentueazã riscul de a pune semn de egalitate între
capitalism ºi economie ºi de a exacerba importanþa
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mecanismelor pieþei ºi individualismului economic.
Se produce astfel o evidentã coliziune cu opiniile exprimate
în afara spectrului economic, care acuzã tratarea ºi reglarea
tuturor problemelor sociale din perspectiva unui utilitarism
îngust.

Marile provocãri cu care se confruntã capitalismul
contemporan impun crearea unui nou mod de gândire eco-
nomic ºi mutarea accentului în conducerea societãþii de pe
criteriile economice pe cele cultural-estetice, întemeiate
pe valori seculare (S. Matei, 2004).

Capitalismul reprezintã mai mult decât o economie ºi,
prin urmare, noile mutaþii nu vizeazã numai sectorul
producþiei de bunuri ºi servicii legate de noile tehnologii
sau numai evoluþiile în domeniul managementului
întreprinderii.

De fapt, este vorba de o reorganizare profundã petrecutã
în þãrile dezvoltate în ultimul sfert al secolului al XX-lea ºi
care se referã la ansamblul de noi tehnologii, la consecinþele
acestora asupra creºterii economice, precum ºi la modul de
reglare a economiei, de articulare între un mod de creºtere
al întreprinderii ºi un mod de consum (L. Batsch, 2002).

O viziune de ansamblu asupra „noii economii” trebuie
sã includã ºi reorganizarea întreprinderii pe baza unor forme
mai flexibile ºi analiza implicaþiilor micro (valorizarea
activelor financiare º.a.) ºi macroeconomice (influenþa
asupra creºterii inflaþiei, creãrii de locuri de muncã º.a.),
precum ºi a riscurilor financiare asociate (P. Artus, 2001).

O asemenea perspectivã integratã poate surprinde
complexitatea „noii economii” care desemneazã simultan
atât crearea de noi bunuri ºi servicii specifice noilor
tehnologii, cât ºi renovarea capitalului ºi apariþia de noi
circuite financiare.

Guvernarea întreprinderii (corporate governance)
constituie una dintre marile dezbateri din anii ’80 care a
ocupat câmpul mediatic. Existã un larg acord cã esenþa sa
vizeazã organizarea relaþiilor dintre acþionari ºi conducãtorii
de întreprinderi. La originea acestei dezbateri s-au aflat
dificultãþile organizaþiilor americane ºi britanice de acest
tip din anii ’70. Guvernarea întreprinderii a progresat sub
efectul unui dublu impuls: adaptarea dreptului societãþilor
la noile exigenþe ale guvernãrii ºi organismele de control.

În perioada capitalismului fordist, economia ºi finanþele
erau organizate pe baze naþionale cu un intervenþionism
sporit al statelor. Creºterea economicã reprezenta obiectivul
central al politicilor macroeconomice, ale cãror mecanisme
de concepere ºi punere în aplicare erau dominate de
concepþia keynesistã tradiþionalã. Pe mãsura demonstrãrii
ineficacitãþii acestei politici sub influenþa doctrinei
monetariste, politica monetarã este consideratã principalul
instrument de reglare macroeconomicã.

Obiectivul sãu îl constituia stabilitatea monetarã, iar
creºterea economicã ºi ocuparea sunt privite drept
consecinþe ale dezinflaþiei.

Ca reacþie la criza regimului fordist, apãrutã la sfârºitul
anilor ’70, se instituie treptat capitalismul acþionarial, a cãrei
caracteristicã esenþialã o constituie „financiarizarea”
gestiunii întreprinderii.

Slãbirea modelului de organizare ierarhicã a producþiei
de masã, caracteristicã fordismului, se datoreazã, de
asemenea, rezultatului instalãrii stagflaþiei, care a pecetluit
eºecul politicilor keynesiste.

Substituirea progresivã a „fordismului” cu „toyotismul”
conduce la promovarea de noi strategii ºi structuri
organizaþionale suple ºi orizontale. Efectul acestui nou
model organizaþional este reducerea costurilor ºi
îmbunãtãþirea rentabilitãþii firmelor.

Apariþia firmelor reþea conduce la diminuarea rolului
întreprinderii independente. O parte crescândã a fluxurilor
comerciale se deruleazã intra-firme, iar producþia tinde tot
mai mult sã fie externalizatã ºi delocalizatã cãtre alte
întreprinderi.

La aceste condiþii s-au impus noi reguli pentru
întreprinderi regãsite în conceptul de guvernare (corporate
governance, governance d’enterprise), prin care acþionarii,
investitorii instituþionali, care concentreazã portofoliul de
acþiuni, reprezintã actorii principali. Crearea ºi maximizarea
„valorii acþionariale”, precum ºi organizarea unui sistem
de control extern au menirea sã incite conducerea
întreprinderii în direcþia satisfacerii obiectivelor
acþionarilor.

Tot mai evidentã devine tendinþa de dezintermediere
financiarã, care semnificã reducerea importanþei ºi ponderii
bãncilor (finanþare indirectã) în raport cu piaþa financiarã
(finanþare directã).

Gestiunea colectivã a economiilor prin intermediul celor
trei categorii de investitori instituþionali (fondul de pensii,
fonduri mutuale sau societãþi de investiþii ºi companii de
asigurãri) conduce la o tendinþã de creºtere puternicã a
activelor ilustrate prin majorarea vertiginoasã a principalilor
indici bursieri, ca urmare a dezechilibrului structural creat
între, pe de o parte, cererea masivã de titluri din partea
investitorilor ºi, pe de altã parte, oferta insuficientã de titluri
din partea statelor care îºi ramburseazã datoria ºi a
întreprinderilor care îºi rãscumpãrã propriile acþiuni.

Ca urmare a acestor noi evoluþii, capitalismul actual se
detaºeazã de capitalismul postbelic ºi repune în discuþie
statutul salariatului tradiþional ºi introduce noi forme de
inegalitate.

Edificarea noului studiu al economiei se fundamenteazã
pe opþiunile politice inspirate din ideologia neoliberalã, care
dã prioritate pieþei mondializate ºi logicii rentabilitãþii
financiare. În centrul sãu se aflã un nou mod de dezvoltare,
cel al unei economii fondate pe cunoaºtere ºi marcat de
rolul central jucat de producerea ºi difuzarea de cunoºtinþe.

Creºterea ºi inovarea reprezintã elemente majore ale
politicii de creºtere promovate în þãrile avansate. Economia,
în cadrul cãreia noþiunea de bun informaþional acoperã o
mare varietate de produse sau servicii, dobândeºte tot mai
mult atributele unei economii de inovare care, prin tendinþele
sale puternic monopolistice, face necesarã adaptarea ºi
întãrirea regulilor concurenþiale elaborate pentru economia
clasicã. Având în vedere extrema volatilitate a cotaþiilor
întreprinderilor, E-economia dã impresia unei economii de
cazinou cu risc sporit (J.C. Prager, 2002).

Transformãrilor petrecute în natura ºi structura
producþiei au condus la redesemnarea frontierelor între
bunuri ºi servicii în condiþiile apariþiei unei „economii a
imaterialului” în care relaþia centralã este cea stabilitã între
om, idee ºi imagini.

Devine tot mai pregnantã tendinþa de estompare a
frontierei dintre bunuri ºi servicii, produsul material
reprezentând altceva decât „suportul” pentru distribuirea
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serviciilor. De asemenea, o altã transformare majorã o
constituie personalizarea producerii de servicii care explicã
trecerea de la producþia de masã de bunuri standardizate la
producþia de servicii specializate.

Convergenþã sau diversitate?

Existã uneori tendinþa de a considera cã, sub impulsul
mutaþiilor tehnologice ºi al globalizãrii financiare,
economiile dezvoltate converg cãtre un model unic de capi-
talism. Astfel, ultimele decenii au impus o literaturã bogatã,
care îºi propune sã investigheze probleme esenþiale ce þin
de evoluþia în perspectivã a capitalismului.

Evoluþii teoretice concertate cautã cu asiduitate
rãspunsuri la întrebãri esenþiale privind viitorul
capitalismului, existenþa unei economii alternative la
economia de piaþã, evoluþia în perspectivã a mecanismelor
ºi instrumentelor de reglare ºi gestiune, posibilitatea
dominaþiei unui singur model al capitalismului sau,
dimpotrivã, perpetuarea unor modele de „capitalisme
divergente” sau „varietãþi de capitalism”.

Conform unei tipologii care tinde sã fie depãºitã în
contextul economiei de piaþã, s-au conturat trei categorii
de modele distincte: modelul anglo-saxon, modelul Europei
continentale ºi modelul japonez (G. Lafay).

Elementele care diferenþiazã aceste modele se referã, în
principal, la concepþiile ideologice pe care se fundamenteazã
rolul economic al statului ºi al sistemului bancar, locul pieþelor
bursiere º.a. Identificare unei tipologii a modelelor de capita-
lism ridicã numeroase întrebãri referitoare la criteriile de
clasificare, precum ºi la sistemele sau subsistemele referenþiale.

Pe baza analizei unei probleme esenþiale (fiscalitatea,
securitatea socialã, reglementare, bancã sau bursã, dispersia
puterii într-o întreprindere º.a.) este pusã în evidenþã lipsa de
omogenitate a sistemului capitalist ºi diferenþierea sa în douã
mari modele ce se înfruntã: „capitalismul contra
capitalismului” (M. Albert, 1994). Din interiorul aceluiaºi libe-
ralism s-au conturat modelul neoamerican ºi modelul renan.

Ideea universalitãþii modelului ºi a unei eventuale
convergenþe cãtre un model unic a generat numeroase
controverse. În primul rând, a dobândit o largã recunoaºtere
ideea existenþei unui model universal ºi a unor modele
susceptibile de a îmbunãtãþi înþelegerea anumitor categorii
de fenomene (Thierry de Montbrial, 2003).

Pluralitatea modelelor ºi o eventualã convergenþã
trebuie sã se fundamenteze pe analiza experienþelor ºi
tradiþiilor naþionale diferite, precum ºi a consecinþelor care
decurg din mondializarea accentuatã ºi schimbarea
instituþionalã.

În al doilea rând, este subliniatã cu acuitate ideea
caracterului efemer al modelelor. Astfel, în anii ’70 se
impunea modelul german al economiei de piaþã, fondat pe
congestiunea între sindicate ºi patronat ºi pe o relaþie strânsã
între bãnci ºi industrie. Ulterior, au devenit tot mai evidente
elementele de crizã ale capitalismului german ºi japonez,
în condiþiile în care capitalismul american, purtãtor al „noii
economii”, oferã el însuºi serioase semne de slãbiciune
(D. Plihon, 2003).

Pe mãsura accelerãrii globalizãrii financiare ºi a
intensificãrii mobilitãþii internaþionale a capitalismului, în
anii ’90 devine tot mai sesizabilã tendinþa de apropiere a
celor douã modele. Rolul determinant l-au exercitat
expansiunea doctrinei neoliberale, pãtrunderea masivã a
investiþiilor americane pe pieþele bursiere europene ºi
evidenþa impusã de limitele sistemului financiar
fundamentat pe îmbinarea intereselor între bãnci ºi
întreprinderi (L. Batsch, 2002). Cu toate acestea, din raþiuni
multiple se considerã cã, la începutul secolului al XXI-lea,
va persista diversitatea de capitalisme naþionale, iar tendinþa
de aliniere în jurul modelului american ºi britanic nu
exclude toate distincþiile existente, în condiþiile în care
acelaºi model comportã el însuºi numeroase evoluþii.

În aceste condiþii, devine tot mai posibilã existenþa unor
sisteme economice ºi sociale performante, deschise cãtre
mondializare ºi noile tehnologii ºi care sã se abatã de la
caracteristicile modelului dominant.
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