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Abstract. John Kenneth Galbraith, an influential liberal economist, best-selling
author and former presidential advisor died on Saturday 29th April 2006, at Mount
Aubrun Hospital in Cambridge, Massachusetts. He was 97 (Reuters, Sun Apr. 30,
2006 4:07 PM ET). Economist and social analyst, researcher and economics professor at Harvard University, Galbraith has been considered by many analysts as
“the last American Institutionalist”. His work stands as testimony for an internal
kneading of a man with distinguished moral and professional carriage which
wholly understood the fate of an intellectual, being in society service and trying to
correct its excesses, to find solutions to the problems that society encounters.
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Kenneth Galbraith s-a nãscut pe 15 octombrie 1905
la o fermã din Ontario, Canada. A obþinut o diplomã
la Univeristatea din Toronto în anul 1931 ºi dupã 3
ani doctoratul în economie la Universitatea din California.
Activitatea sa la Harvard a început ca tutore în
anul 1934, apoi, dupã trei ani, s-a mutat la
Universitatea Cambridge din Anglia. În anul 1937 a
devenit cetãþean american.
A predat economia la Universitatea Princeton în
anul 1939, iar în anii ’40-’41 a lucrat la Oficiul de
Control al Preþurilor. În 1949 Galbraith primeºte
onoarea de a fi profesor la Universitatea Harvard,
unde a predat mai bine de jumãtate de secol. A fost
prieten apropiat ºi susþinãtor al preºedintelui
Kennedy, cel care l-a numit ambasador în India din

anul 1961 pânã în 1963, singurii ani pe care nu i-a
petrecut la Harvard.
Kenneth a fost puternic influenþat de economistul
britanic John Maynard Keynes, care a introdus idea
cheltuielilor guvernamentale pentru a se reduce
ºomajul. Galbraith, adesea, se descria ca fiind un
„keynesian evanghelic”. Tema majorã a lucrãrilor sale
a fost cea a societãþilor industriale ºi, în special, a
celei americane, pentru care, susþinea el, nu mai este
adecvat modelul descriptiv al teoriei economice
convenþionale, denumit modelul pieþei concurenþiale,
cu firme care urmãresc maximizarea cu orice preþ a
profitului ºi consumatori care cautã maximizarea
utilitãþii. Sistemul economic capitalist, afirma el, a
început sã producã risipã ºi mãrfuri inutile. Mai mult,
Galbraith a vãzut decalajul progresiv dintre clasa
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bogatã ºi cea sãracã drept o ameninþare la stabilitatea
economicã ºi ca o „crimã moralã” (Richard Parker,
John Kenneth Galbraith: His Life, His Politics, His
Economics).
În anii ’50, Galbraith prezintã economia
americanã în douã tratate: primul „A Theory of Price
Control”, prin care dezvoltã o teorie a controlului
preþurilor ca politicã anti-inflaþionistã, urmare
a experienþei sale, din timpul rãzboiului, la Oficiul
de Control al Preþurilor; al doilea „American
Capitalism: The concept of countervailing power ”,
în care aratã cã succesul postbelic s-a datorat
dezvoltãrii concentrãrii industriale, care a creat
premisele inovaþiilor tehnice ºi ale creºterii puterii
de contracarare a abuzurilor sindicatelor, organizaþiilor consumatorilor ºi chiar a reglementãrilor
guvernamentale.
Best-sellerul „The Affluent Society” publicat în
anul 1958 a influenþat mari investiþii guvernamentale
în parcuri, transporturi, educaþie ºi alte sectoare
publice pentru a se îngusta prãpastia dintre bogaþi ºi
sãraci, fapt ce i-a atras atât recunoºtinþa multor
oameni, dar ºi antipatia profesionalã. În aceastã carte
el promoveazã o criticã durã a mitului suveranitãþii
consumatorului. Deºi teza sa nu era cu totul nouã,
aceasta fiind dezbãtutã ºi de alþi economiºti (Veblen,
Mitchell ºi Knight), el reuºeºte sã se impunã împotriva
tendinþelor culturii hegemonice a modului de viaþã
american.
În cartea „The New Industrial State”, publicatã în
anul 1967, Galbraith demonstreazã cã teoriile ortodoxe
ale firmelor perfect concurenþiale nu rezistã la o
dezbatere analiticã. Deºi ideile sale se situeazã de cele
mai multe ori împotriva curentului din epocã,
Galbraith nu precupeþeºte niciun efort în a critica
starea de fapt din societatea americanã. Astfel, în cartea
„Economics and the Public Purpose”, publicatã în
anul 1973, el explicã în detaliu fenomenul acaparãrii
politicului de cãtre firme ºi implicaþiile acestui
fenomen, ºi susþine dezvoltarea sectorului public,
controlul statului, emanciparea femeii, respectiv
emanciparea statului în relaþia sa simbolicã cu
tehnocraþia. El abordeazã de asemenea o serie de teme
noi cum ar fi: educaþia publicã ºi rolul acesteia,
procesul politic, provizionarea bunurilor publice etc.,
teme preluate apoi ºi de alþi economiºti (Buchanan,
Scitovsky).
„The Good Society: the Humane Agenda”, cea mai
recentã lucrare (1996) a profesorului american, este
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un eseu ce propune o nouã ºi incitantã perspectivã
pentru înþelegerea relaþiilor sociale, economice ºi
politice actuale. Autorul susþine cã nu existã ºanse
pentru o societate perfectã ºi realizabilã atât timp cât
nu existã o definire clarã a ei. Cea mai dificilã
problemã o constituie definirea realizabilului. Este
de asemenea ºi cea mai controversatã. Tocmai de
aceea, autorul, încã de la începutul lucrãrii, îºi pune
o serie de întrebãri (cum ar arãta o societate
perfectã?, spre ce þel ar trebui sã tindem?, cum putem
astupa prãpastia dintre cei favorizaþi de soartã ºi cei
în nevoie?, cum poate contribui politica economicã
la acest lucru?, cum pot fi fãcute instituþiile publice
sã devinã mai echitabile ºi mai eficiente?, cum poate
fi protejat mediul înconjurãtor acum ºi în viitor?,ce
înseamnã rãspunderea ºi modul de acþiune al unei
societãþi perfecte, echitabile faþã de partenerii sãi de
afaceri ºi faþã de vecinii sãi, dar faþã de sãracii
planetei?), întrebãri care probabil i-au marcat întreaga
existenþã ºi la care acum, la deplina maturitate
intelectualã, încearcã sã gãseascã rãspuns.
Aceastã carte, afirmã autorul, se referã la o
societate perfectã ca la o societate realizabilã. El
recunoaºte cã: anumite bariere în calea realizabilului
sunt de netrecut ºi ca atare trebuie acceptate. Dar
existã ºi þeluri care nu pot fi compromise. Într-o
societate perfectã, fiecare cetãþean trebuie sã se
bucure de libertate individualã, de bunãstare, de
egalitate rasialã ºi etnicã, de ºansa unei existenþe care
sã-i ofere satisfacþii. Trebuie recunoscut cã nimic nu
neagã atât de clar libertãþile individuale precum lipsa
acutã de bani. Sau le diminueazã pânã dispar în
totalitate. Pentru cei sãraci guvernul poate fi un factor fundamental de care depinde bunãstarea, iar pentru
unii dintre ei, chiar supravieþuirea lor.
Galbraith aratã cã multe din problemele cu care
se confruntã societatea îºi au explicaþia ºi în extinderea
ºi diversificarea economiei ºi ca urmare atât
consumatorii, cât ºi mediul trebuie protejaþi. El se
pronunþã pentru o erã a judecãþii practice deoarece:
dacã socialismul nu mai poate fi nicidecum considerat
o structurã viabilã a unei societãþi perfecte, sau cel
puþin realizabile, nici capitalismul, în forma sa
clasicã, nu mai îndeplineºte aceastã condiþie. În
acelaºi timp atrage atenþia cã: o economie modernã
nu poate, fãrã intervenþia guvernului, sã ajungã la
un nivel performant ºi la un progres general continuu.
Autorul aratã cã: de altfel, în toate þãrile sistemul
economic depinde de ºi se dezvoltã pe baza finanþãrii

inflaþie, deoarece acest lucru nu poate fi evitat.
Societatea perfecta nu poate condamna o parte a
populaþiei sale la inactivitate, suferinþe sociale ºi
privaþiuni economice de dragul atingerii unei
stabilitãþi a preþurilor. La nevoie, trebuie acceptat rãul
cel mai mic – creºterea preþurilor. Legat de aceasta,
spune Galbraith, o societate idealã trebuie sã acþioneze
astfel încât sã contrabalanseze sau sã reducã la minim
efectele neplãcute ale ambelor.
Referindu-se la împrumutul public ºi la deficitul
bugetar, el aratã cã: acolo unde cheltuielile publice
încurajeazã sau sunt într-adevãr esenþiale pentru
dezvoltarea de perspectivã a economiei – creºterea
producþiei, a ocupãrii forþei de muncã ºi a veniturilor,
toate acestea venind în sprijinul viitoarelor venituri
publice – împrumutul este pe deplin acceptat. Întreaga
lucrare a lui Galbraith este o lecþie de bunã guvernare,
care cu siguranþã ar fi de folos ºi actualilor guvernanþi,
atât din România, cât ºi din multe alte state. El este
conºtient cã dirijarea unei economii moderne nu este
o problemã simplã ºi tocmai de aceea recomandã sã
se renunþe la idealism în managementul public,
deoarece aici sunt concentrate bazele economice ale
unei societãþi perfecte.
O atenþie deosebitã acordã autorul temei
„Controlul” din capitolul 10. El susþine cã existã patru
factori care obligã la o intervenþie ºi la un control al
statului. Primul îl constituie nevoia de a proteja acum
ºi în viitor planeta. Mai existã ºi necesitatea de a-i
proteja pe cei vulnerabili dintre angajaþii în sectorul
productiv faþã de efectele negative ale mecanismului
economic. Al treilea factor este tendinþa mai mult
decât ocazionalã a economiei de a produce ºi vinde
bunuri ºi servicii de larg consum cu deficienþe tehnice
sau care pot aduce prejudicii de ordin fizic. Al patrulea
factor este înglobarea de cãtre sistem a unor tendinþe
cu caracter de auto-distrugere a proprilor funcþii ce
au o oarecare eficienþã.
Pentru fiecare din aceºti factori Galbraith aduce
argumente pertinente ºi conchide cã toþi aceºtia,
împreunã cu protecþia mediului, reprezintã trãsãturile
esenþiale ale controlului statului într-o societate
perfectã.
Migraþia, autonomia puterii militare, sindromul
birocratic al societãþii moderne, politica internaþionalã,
dar ºi sãracii planetei sunt tot atâta teme care fac
obiectul gândirii ºi analizei eminentului economist ºi
profesor John Kennet Galbraith.
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de cãtre stat a autostrãzilor, aeroporturilor, serviciilor
poºtale ºi infrastructurii urbane de cele mai diverse
ºi mai necesare tipuri.
În capitolul 4 al lucrãrii, Galbraith prezintã
importanþa argumentului social în edificarea societãþii
perfecte ºi rolul esenþial al determinismului economic.
El ajunge la concluzia cã: sistemul economic trebuie
sã acþioneze perfect pentru fiecare, deoarece numai
atunci oportunitãþile vor întâlni aspiraþiile, indiferent
de nivelul lor. O societate idealã va trebui sã
beneficieze de o dezvoltare economicã substanþialã ºi
în acelaºi timp constantã – de o creºtere de la an la
an a producþiei ºi a forþei de muncã.
Galbraith susþine cã: atât timp cât existã
oportunitãþi existã ºi liniºte socialã; stagnarea
economicã ºi privaþiunile au consecinþe sociale multiple ºi nefaste. Tot el susþine cã: o economie puternicã
ºi stabilã, împreunã cu oportunitãþile pe care le oferã
devine astfel obiectivul principal al unei societãþi mai
bune, al societãþii ideale.
Este bine spus cã: într-o societate echitabilã
nimãnui nu-i este permis sã sufere de foame sau de
lipsa unui adãpost.
Autorul nu omite faptul cã: o societate idealã
trebuie sã aibã o dimensiune internaþionalã puternic
conturatã. Statul trebuie sã adopte o atitudine
pacifistã ºi de colaborare reciproc avantajoasã cu
partenerii sãi de afaceri din toatã lumea, de
asemenea, trebuie sã existe înþelegere ºi sprijin efectiv
pentru nevoile ºi speranþele celor mai puþin favorizaþi
de soartã, membri ai comunitãþii mondiale.
Dupã jalonarea trãsãturilor specifice societãþii
ideale, dimensiunile sale sociale, Galbraith abordeazã
în capitolele 5-7 problematica unei economii
sãnãtoase, prezentând atât deficienþele economiei
moderne de piaþã, cât ºi corecþiile ce ar trebui
operate în vederea unei funcþionãri sustenabile a
acesteia. El pune un acent deosebit pe educaþie, pe
pregãtirea profesionalã. De altfel lui John Kennet
Galbraith i se atribuie expresia „capital intelectual”,
pe care a menþionat-o pentru prima datã într-o
scrisoare adresatã economistului Michael Kalecki încã
din anul 1969. Astãzi, când societatea omeneascã
þinteºte cãtre societatea bazatã pe cunoaºtere, aceasta
a devenit un concept în vogã.
În continuare Galbraith se referã la douã probleme
esenþiale: ocuparea ºi inflaþia. Este de o mare
importanþã afiramaþia cã trebuie ales între ºomaj ºi
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În ultimul capitol „Contextul politic” autorul
lucrãrii accentueazã cã pasul decisiv spre o societate
idealã este acela care va face ca democraþia sã devinã
autenticã, cuprinzãtoare. Beneficiind de o democraþie
realã, societatea perfectã va izbuti în tot ceea ce va
întreprinde, va cãpãta chiar acel aspect al
inevitabilitãþii.
În final rãmâne regretul cã o astfel de societate,
societatea perfectã, deºi realizabilã, este o þintã care
se îndepãrteazã cu fiecare zi ºi, bineînþeles, în acelaºi

timp speranþa care aºa cum se spune nu moare
niciodatã, mai ales atunci când încã mai descoperi
intelectuali ca profesorul Galbraith.
ªi pentru cã am început acest articol cu ºtirea
transmisã de Reuters, voi încheia cu declaraþia
ministrului de finanþe englez, Gordon Brown, preluatã
de aceeaºi agenþie: „John Kenneth Galbraith a fost un
economist ºi un scriitor strãlucit, un mare prieten al
Regatului Unit, iar cãrþile sale vor fi citite de multe
generaþii viitoare”.
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