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Rezumat. Teoria keynesiană şi-a pierdut mult din eficacitatea sa ca 
paradigmă a capitalismului lumii ca un întreg sau ca o paradigmă a 
economiilor capitaliste dezvoltate.  

Declinul Statelor Unite, ca o putere hegemonică capabilă de a-şi 
impune voinţa asupra altora, a ajutat la demonstrarea erodării relevanţei 
doctrinei keynesiene pe scară globală. Curba Philips şi ceea ce Hicks 
numeşte „presiunea socială" asupra salariilor au restrâns drastic domeniul 
de aplicare al politicii keynesiene, în ciuda faptului că majoritatea claselor 
dominante continuă să folosească teoria keynesiană ca paradigmă proprie.  

Cea mai importantă lecţie ce poate fi desprinsă din teoriile lui Keynes 
este că orice macroeconomist ar trebui să înceapă de la problemele 
importante ale zilei şi să se confrunte cu următoarele întrebări:  

1. Cum putem să înţelegem ceea ce se întâmplă în momentul de faţă?  
2. Ce se poate face cu privire la aceasta? Care este cea mai bună 

politică de urmat?  
3. Oare evenimentele recente ne forţează să modificăm ceea ce este 

astăzi larg accept ca teorii economice? Dacă da, ce este greşit şi cum am 
putea să ajungem la o teorie mai satisfăcătoare?  

Cea mai importantă problemă economică de astăzi este actuala criză 
financiară care a început în Statele Unite. Ce ne-ar putea învăţa teoria 
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keynesiană despre asta? Situaţia actuală este aproape opusul celei pe care 
Keynes a tratat-o în „General Theory".  

În zilele noastre teoriile economice nu sunt ancorate în realitatea 
cotidiană, pe care se presupune ca ar trebui să o ilumineze. Instabilitatea de 
orice fel, problemele legate de conectivitate  şi potenţialul de instabilitate din 
nivelul preţului, toate au fost neglijate atunci când s-a stabilit teoria 
economică actuală. Inovaţiile tehnice nu vor aduce un progres real, atât 
timp cât „stabilitatea pe fracţiuni" rămâne paradigma de guvernământ. Între 
timp, guvernele nu sunt pregătite să se confrunte cu o altă criză. 
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Criza actuală a arătat foarte clar că pieţele pentru un număr de 
instrumente financiare recent inovate  nu funcţionează bine. Vechea teorie a 
lucrărilor benefice ale mâinii invizibile presupune ca participanţii să înţeleagă  
ce  cumpără şi ce vând,  iar acest lucru a fost întotdeauna departe de adevăr în 
medii nefamiliare create de evoluţia financiară foarte rapidă. Motivele au fost 
diverse: lipsa de transparenţă în cazul creditelor securitizate, lipsa de claritate 
juridică în ceea ce priveşte drepturile deţinătorilor de tranşe diferite de produse 
structurate, lipsa unei pieţe organizate pentru operaţiunile de tip swap etc.  
Există o serie întreagă de probleme de acest gen(1). 

Dezbaterea cu privire la modul de a preveni  repetarea dezastrului actual 
abia a început. Astfel, acum s-a concentrat asupra propunerilor de a reglementa 
anumite instrumente şi pieţele în care acestea sunt tranzacţionate. Discuţia a 
devenit mai puţin frecventă (şi mai delicată) în ceea ce priveşte reglementarea 
instituţiilor puternice, care sunt actori principali în sistemul financiar. 

Economia contemporană analizează aceste probleme în ceea ce priveşte 
costurile de tranzacţie, asimetriile informaţionale şi  hazardul moral şi încearcă 
să găsească modalităţi de a elimina sau cel puţin ameliora aceste imperfecţiuni 
ale pieţei. 

Elementul macro lipsă  

Acesta este un aspect important, dar impresia noastră este că o perspectivă 
macroeconomică a fost până acum în mare măsură neglijată din această 
dezbatere începută. Poate că acest lucru se datorează faptului că 
macroeconomia modernă presupune că economia se comportă ca un sistem  de 
echilibru general stabil. Cazul în care ar apărea probleme cu un astfel de sistem 
ar putea fi doar din cauza „fricţiunilor” sau „imperfecţiunilor” de tipul celor 
anterior menţionate.  

Odată ce aceste aspecte sunt analizate, prin urmare, macroeconomistul nu 
ar avea nimic de adăugat. 

 Această viziune macroeconomică modernă este greşită. Dacă ar fi fost 
chiar aproximativ corectă, niciuna dintre măsurile nonstandard, disperat 
improvizate, de către trezorerii şi bănci centrale, care vizează prevenirea 
proceselor de instabilitate din cadrul pieţelor de dimensiuni copleşitoare, nu ar 
fi fost necesară. Toate tradiţiile băncilor centrale au fost abandonate şi fiecare 
linie de demarcaţie între băncile centrale şi trezorerii a fost încălcată  în ultimele 
20 de luni.  Aceasta nu a condus la  depăşirea „fricţiunilor”, deşi  autorităţile au  
revărsat mii de miliarde de dolari, lire sterline şi euro în economia mondială.  

Acest articol va avea o perspectivă macroeconomică diferită şi  se va  
concentra  asupra instabilităţilor sistemului pe care criza le-a scos la iveală. 
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Trei probleme sistemice 

Toată lumea este familiarizată cu teoria  modului în care pieţele libere  
competitive ar trebui să funcţioneze. În cazul în care cererea depăşeşte  oferta, 
furnizorii vor ridica preţul lor până când diferenţa este eliminată. În cazul în 
care preţul depăşeşte costul marginal al producătorului, acesta din urmă va 
creşte producţia până când discrepanţa dispare. Ambele  „mecanisme” sunt 
exemple de ceea ce se numeşte bucle de feedback negativ în teoria controlului.       

Nicio decizie centralizată sau de supraveghere nu este necesară pentru ca 
piaţa să se echilibreze. 

Există trei variabile majore care sunt esenţiale pentru economie în 
ansamblu, dar care nu sunt supuse controlului feedback-ul negativ, pe care le 
asociem cu mâna invizibilă, şi anume nivelul preţurilor, efectul de pârghie de 
ansamblu în sistemul financiar şi conectivitatea reţelei instituţiilor financiare. În 
conformitate cu cele expuse de noi în prezent, primele două(2)  vor fi guvernate 
de feedback pozitiv, care denotă că ele sunt instabile. Evoluţia celei de-a treia 
variabile în ultimii  zece sau douăzeci de ani a adus schimbări în rău  cu privire 
la  propagarea  impulsurilor destabilizatoare în cadrul sistemului. 

Keynes şi latura financiară a recesiunilor 

Ce-am  putea învăţa de la Keynes care să aibă vreo relevanţă pentru 
problemele noastre actuale? Nu mai găsim „Teoria Generală” deosebit de utilă. 
Avertizarea  în sensul de a  nu permite economiei reale să fie reglementate de 
maşinaţiunile unui cazinou poate fi foarte bine avută în vedere, dar, odată ce a 
fost ignorat  acest risc, ce ar mai  fi de făcut?  Diferitele sale lucrări încă de la 
vârsta de   treizeci de ani   sunt axate  mai mult pe criza financiară decât pe 
Teoria generală, în cadrul acestora problema reală ce a fost luată în calcul fiind  
coordonarea economisirii de uz casnic şi investiţiile profitabile.  

Tratatul despre bani conţine o parte de analiza pe care am găsit-o ca fiind 
„o sursă de iluminare”. Aceasta se referă la partea financiară a unui declin în 
cadrul ciclului de afaceri. Keynes presupune un echilibru iniţial perturbat de o 
scădere a veniturilor viitoare scontate, plecând de la acumularea de capital 
prezent.  

Firmele reduc din investiţii şi, pe măsura ce nivelul de activitate scade, 
direcţionează o parte a fluxului de numerar către rambursarea creditelor 
comerciale şi a  împrumuturilor bancare. Pe măsură ce ratele la împrumuturi pe 
termen scurt scad, băncile aleg să nu mai refinanţeze toate aceste fonduri, dar în 
schimb să  îmbunătăţească propriile  rezerve. Astfel, sistemul în ansamblul său 
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arată o creştere a cererii pentru o monedă mai puternică şi în acelaşi timp o 
scădere a nivelului depozitelor deţinute de sectorul nebancar. 

Dorinţa  lui Keynes de a vorbi despre „preferinţa de lichiditate”, mai 
degrabă decât de „cererea de bani” devine uşor de înţeles, în acest context, 
deoarece o creştere a preferinţei de lichiditate  constituie o creştere a cererii de 
bani  proveniţi din afara ţării,  şi în acelaşi timp o scădere a volumului de bani 
din interiorul ţării. 

Ceea ce face această analiză relevantă în contextul de astăzi este că  
descrie un proces de răscumpărare  generală a datoriilor, ca urmare a evoluţiei 
economice defavorabile. Procesul este rezultatul  declinului aşteptărilor 
investiţionale şi ulterior contracţiei producţiei care necesită refinanţarea. Astăzi, 
ne confruntăm cu întrebarea dacă necesitatea  refinanţării din sectorul financiar 
încearcă sau nu din greu să pună în evidenţă gravitatea recesiunii economice. 
De câteva luni, am asistat la  proteste curajoase de la numeroase surse care 
susţin că economia reală este puternică şi nu va fi afectată prea mult de criza 
creditelor. Cu toate acestea, este destul de clar că, într-un sistem închis, este o 
eroare de compoziţie să presupunem că refinanţarea generală poate avea loc 
fără o scădere a preţurilor activelor şi ofertei excedentare de bunuri şi servicii, 
în general (Leijonhufvud, 2007c). 

Desigur, sectorul privat din SUA nu este un sistem închis. Efectul de 
levier poate fi redus şi lichiditatea îmbunătăţită prin inducerea fondurilor străine  
sau  alte entităţi străine să-şi exprime interesul  asupra întreprinderilor 
autohtone, aşa cum au făcut şi unele bănci americane. În mod similar, guvernul 
poate garanta anumite împrumuturi din sectorul privat şi/sau siguranţa 
schimbului şi lichiditatea datoriei publice  pentru datoria privată riscantă şi 
nelichidă. Şi acest lucru a fost făcut. Dar există limite pentru aceste două supape 
de siguranţă(3) şi rămâne o problemă gravă dacă acestea vor fi suficiente pentru 
a stăvili o recesiune economică gravă şi de lungă durată. 

Politici pentru a face faţă crizei creditelor 

Ar trebui să fie utilizate politicile keynesiene în tipul recesiunii cu care 
suntem acum ameninţaţi? 

Luaţi în considerare cazul Japoniei. La 18 ani de la marea prăbuşire, 
Japonia încă nu şi-a revenit complet. Ar trebui să ne amintim, totuşi, că Japonia 
a avut două crize în acelaşi timp: una în piaţa de valori, cealaltă în imobiliare şi 
că sistemul său bancar a fost puternic implicat în ambele. În situaţia curentă, 
avem de-a face cu doar o criză, cu toate că una foarte mare, şi că Statele Unite 
au un mic avantaj faţă de Japonia, prin faptul că o parte din daunele financiare 



Silvia Mărginean, Roberta Mihaela Stanef, Alina Ştefania Creţu 
 

148 

trebuie suportate de părţi străine, fie ele bănci germane sau comunităţi mici 
norvegiene. 

 Japonia a încercat politici inspirate de economie keynesiană promulgate 
în manualele de macro din deceniile trecute. Sume enorme de bani au fost 
cheltuite pe „poduri către nicăieri” şi alte proiecte, sperăm că mai bine 
motivate, până când datoria naţională a Japoniei a crescut la o dimensiune care 
a descurajat orice continuare a politicii  şi aşa prea puţin folositoare. 

De ce aşa? Amintiţi-vă că, în teoria keynesiană, cheltuielile pentru lucrări 
publice ar trebui să se deruleze şi să aibă un efect multiplicator puternic atunci 
când munca la negru  este constrânsă de obţinerea unei sume de bani şi este 
incapabilă să determine o cerere efectivă pentru bunurile de consum. Aceasta 
nu a fost problema Japoniei. Eşecul cererii efective care a lovit Japonia a 
constat, mai degrabă, în faptul că firmele nu au putut face schimb intertemporal 
al veniturilor preconizate din producţia viitoare pentru serviciile cheie, necesare 
în prezent pentru a obţine producţia; aceasta se datorează faptului că nu au putut 
sau nu au vrut să se împrumute pentru a finanţa investiţiile. În primii ani de 
după prăbuşirea economică, sistemul bancar ajunsese în incapacitatea de a 
acorda împrumuturi. Chiar şi atunci când băncile japoneze şi-au revenit în cele 
din urmă, multe firme  încă  aveau un  bilanţ care le determina să fie reticente la  
împrumuturi (Koo, 2003).  Deci, Japonia a fost în imposibilitatea de a relua 
ratele de creştere pe  care le-a înregistrat înainte de   prăbuşirea economică. 

Cealaltă lecţie pe care trebuie să o învăţăm din experienţa japoneză este 
că, odată ce sistemul de credite s-a prăbuşit, o politică centrală a băncii de rate 
ale dobânzii scăzute nu a putut contracara eşecul acestei cereri efective 
intertemporale. An după an după an, Banca Japoniei a menţinut rata atât de 
aproape de zero pentru a nu face nicio diferenţă, şi chiar şi aşa  economia a fost 
sub presiune deflaţionistă constantă şi care nu a  fost urmată de o creştere 
economică sănătoasă. Politica privind reducerea ratei dobânzii a servit ca o 
supapă care a permis băncilor să revină, în cele din urmă, la poziţia anterioară, 
lucru ce a necesitat foarte mult timp. 

Vom continua sa prezentăm această situaţie în contrast cu cea a Suediei sau 
Finlandei în urma revenirii din criza imobiliară (şi în cazul Finlandei pierderea 
din pieţele de export ale Uniunii Sovietice), la începutul anilor 1990. Ambele ţări 
nordice au resimţit depresiunea mai profund decât ceea ce au experimentat în anii 
1930. Ambele au trebuit să devalorizeze moneda şi Suedia, în special, a trebuit să 
ajungă pornind de jos, în clasamentul mondial al veniturilor reale pe cap de 
locuitor. Dar, spre deosebire de cazul japonez, guvernele au intervenit rapid şi 
drastic pentru a elimina problemele din sistemele lor bancare (Jonung, 2008). 

Atât Suediei, cât şi Finlandei le-au luat circa trei ani pentru a depăşi criza, 
dar au arătat încă de atunci ce înseamnă o creştere puternică, la standarde 
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europene. Devalorizările care beneficiază de ajutor industriile lor de export au 
fost, fără îndoială, de o mare importanţă pentru acest record de creştere. 

Doctrina băncii centrale în lumina crizei 

La data de 08 aprilie 2008, Paul Volcker s-a adresat Clubului Economic 
din New York cu privire la criza actuală. 

Rezerva Federală, a remarcat el, a ajuns la limita autorităţii sale juridice. 
„Din necesitate”, a spus Volcker, puteri ample au fost exercitate într-un mod 
care nu este nici natural, nici confortabil pentru o bancă centrală(4). El s-a referit 
la garanţia de 29 miliarde de dolari de active Bear Stearns, care a fost extinsă la 
JP Morgan şi s-a oferit apoi să schimbe 100 miliarde de dolari, aparţinând 
trezoreriei, pentru activele bancare nelichide. „Salvarea” Bear Stearns a avut ca 
scop evitarea unei situaţii periculoase privind riscul de nerambursare pe piaţa 
produselor derivate, şi operaţiune de swap au căutat să refacă anumite lichidităţi 
pieţelor  „îngheţate”. Acestea au fost într-adevăr măsuri neconvenţionale, dar 
fără de care mai multe rate convenţionale de politică monetară nu s-ar fi aşteptat 
să aibă efect semnificativ în situaţia actuală. 

Este, probabil, un noroc faptul că Fed a avut la cârma acesteia cel mai 
distins student al  generaţiei sale a Marii Depresiuni şi cineva care, prin urmare, 
este capabil să perceapă „necesitatea” mai mult sau mai puţin corectă. Ca şi în 
cazul japonez, învăţămintele avute în urma Depresiunii este că un colaps de 
credit nu poate fi inversat şi că urmările persistă pentru un timp foarte lung.  

Este de asemenea adevărat că până acum un an sau doi, preşedintele Ben 
Bernanke a fost un avocat consistent şi sincer, promovând o politică monetară 
strictă de direcţionare a inflaţiei, care constă într-o doctrină a băncii centrale ce 
a necesitat o concentrare exclusivă pe menţinerea preţurilor de consum într-un 
interval restrâns, fără a acorda atenţie  preţurilor activelor, ratelor de schimb, 
calităţii creditului sau (desigur) şomajului. 

Bear Stearns, Northern Rock şi Landesbank Sachen sunt cele mai 
cunoscute victime instituţionale ale crizei curente, până acum. Dar daunele sunt, 
desigur, mult mai extinse şi o mulţime de directori executivi au trebuit să se 
retragă în mod ruşinos, cu doar câteva milioane(5) de dolari  pentru a uşura 
povara reputaţiei lor rănite. Aceasta este regula capitalismului eficient pe care 
trebuie să o plăteşti pentru greşelile tale. 

Există două aspecte ale dezastrului caracteristic actualei crize care nu au 
atras multă atenţie până în prezent. Primul se referă la  ceea ce a fost până acum 
un an, doctrina larg acceptată a băncilor centrale. Celălalt constă în deteriorarea 
teoriei macroeconomice care a susţinut această doctrină. 
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Ceea ce a fost esenţial pentru doctrina  băncii centrale a fost afirmaţia că 
politica monetară se referă doar la controlul nivelului preţurilor(6). Folosind 
puterea băncii asupra valorilor nominale pentru a încerca să manipuleze 
variabilele reale, cum ar fi producţia şi ocuparea forţei de muncă, s-ar ajunge 
numai la efecte  pe termen scurt care nu sunt dorite din punct de vedere al 
echilibrului general (neutralitatea monedei asupra producţiei reale pe termen 
scurt). Scopul politicii monetare, prin urmare, ar putea fi numai pentru a 
stabiliza nivelul preţurilor (sau cursul de schimb). Acest lucru ar fi realizat cu 
eficacitate prin  ţintirea inflaţiei, o strategie de adaptare care necesită  ca banca 
să răspundă la orice abatere a nivelului de preţ de la ţintă, prin intervenţia  în 
sens opus asupra ratei dobânzii.  

Această strategie a eşuat în Statele Unite. Rezerva Federală a redus drastic 
rata fondurilor federale  într-un efort de a contracara efectele accidentului 
dot.com. În acest sens, Fed a avut succes. Dar ulterior  şi-a menţinut rata la un 
nivel extrem de scăzut, deoarece inflaţia, măsurată prin diferite variante ale 
IPC, a rămas scăzută şi constantă. 

Într-un regim de ţintire a inflaţiei, aceasta este considerată ca fiind 
feedback care să confirme că rata dobânzii este „corectă”.  În speţă, cu toate 
acestea, preţurile bunurilor de consum din SUA au fost stabilizate de 
concurenţă prin importurile şi politicile cursului de schimb al ţărilor de origine 
a acestor importuri. Politica monetară americană a fost mult prea laxă şi a dus la 
constituirea unei crize a preţului activelor, în special în domeniul imobiliar, 
precum şi o deteriorare generală asociată calităţii creditului. Problemele cu care 
ne confruntăm acum se datorează în mare parte eşecului politicii adoptate. 

Un principiu secundar  al  doctrinei a fost independenţa băncii centrale. 
De vreme ce politica monetară a fost considerată ca având efecte doar pe 
termen scurt asupra variabilelor reale, banca centrală avea nevoie să se izoleze 
de presiunea creată de politica promovată. Acest principiu a fost bazat pe ideile 
asemănătoare că o politică de stabilizare a valorilor nominale ar fi neutră şi că 
acest lucru ar putea fi realizat prin ţintirea inflaţiei. Politica monetară ar fi o 
chestiune pur tehnică, iar tehnicienii ar putea îndeplini cel mai bine sarcina lor 
fără intervenţia politicienilor.  

Transparenţa sistemului bancar central a fost o  lemă minoră a doctrinei. 
În cazul în care politica monetară este o chestiune pur tehnică, este indicat  ca 
publicul să fie informat în legătură cu ceea ce intenţionează   să  facă 
tehnicienii. Dimpotrivă, acesta ar fi cu adevărat un beneficiu deoarece permite 
sectorului privat să facă anticipări cât  mai exacte şi să planifice mai eficient.  
Dar, dacă deciziile care trebuie luate sunt în mod inerent politice, în sensul de a 
avea consecinţe inevitabile redistributive, având un public care să asculte toate 
deliberările poate contribui în luarea deciziilor în timp util. 
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Când politica monetară  ajunge să implice alegeri de  tip inflaţionist sau 
deflatare, de favorizare a debitorilor sau a creditorilor, de a fi selectivi când vine 
vorba de a ajuta clienţii, de a permite sau împiedica băncile să colaboreze, nicio 
ţară democratică nu poate lăsa ca aceste decizii să fie luate de agenţii 
nonguvernamentali.  

Perspectiva probabilă pentru Statele Unite, în orice caz, este o perioada de 
stagflaţie. Problema va fi cât de multă inflaţie şi cât de mult şomaj şi stagnare vom 
avea. În măsura în care acest lucru poate fi determinat sau cel puţin influenţat de 
politica, alegerile pe care va trebui să le facem nu sunt în mod evident de aşa natură 
de a fi lăsate pe mâna agenţilor nonguvernamentali. 

Statusul teoriei macroeconomice  

Până în prezent, am susţinut că evenimentele recente ar trebui să ne 
impună să reexaminam doctrina recenta a politicii monetare. Avem, de 
asemenea, nevoia în general de a reconsidera teoria macroeconomică modernă? 
Luaţi în considerare pe scurt câteva dintre problemele apărute recent. 

Rata reală a dobânzii. În monetarismului vechi a lui Milton Friedman, rata 
reală a dobânzii a fost determinată de factori reali şi nu a putut fi manipulată de 
către banca centrală. Orice încercare de a face acest lucru ar destabiliza rapid 
nivelul de preţ într-o manieră wickselliana. Această proprietate a fost reportată 
într-un monetarism cu aşteptări raţionale şi apoi în teoria ciclului de afaceri real 
şi în teoria echilibrului general stocastic dinamic (EGSD), în general. 

Sistemul Rezervei Federale în temeiul Greenspan a pus această propunere 
la încercare în anii care au urmat accidentului dot.com, urmărind o politică a 
dobânzii extrem de scăzute. 

Rezultatul a fost mai mult keynesian decât monetarist şi mai mult austriac 
decât keynesian: practic nicio inflaţie IPC, dar o inflaţie drastica a preţurilor 
activelor şi o deteriorare foarte gravă a standardelor de creditare (Leijonhufvud, 
2007c). 

Problema este că rata reală a dobânzii nu există în realitate, dar este o 
variabilă construită. Ce există însă este rata dobânzii banilor din care se poate 
construi o distribuţie a ratelor „reale” de dobândă percepute, dată fiind 
distribuţia anticipaţiilor inflaţioniste asupra agenţilor. Modelele echilibrului 
general intertemporal nonmonetar (sau financiar) se ocupă de variabile care nu 
au corespondent în lumea reală. Băncile Centrale au o influenţă considerabilă 
asupra ratelor de dobândă ale banilor aşa cum s-a demonstrat, de exemplu, de 
către Banca Japoniei, iar acum, mai recent, de către Rezerva Federală. 

Echivalenţa ricardiană a fost o altă proprietate a aşteptărilor raţionale ale 
monetarismului. Aceasta a fost testată în vigoare de către administraţia Bush, 
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care a condus bugetul federal într-un mare deficit. Creşterea deficitului nu a fost 
compensată prin creşterea rezervelor private. În schimb, gospodăriile americane 
şi-au scăzut economiile considerabil, ele ajungând la aproape nimic. Încălcarea 
echivalenţei răcardiene sugerează cum condiţia de transversalitate impusă în 
modelele echilibrului general intertemporal nu are corespondent empiric. Fără o 
astfel de condiţie, coerenţa tuturor deciziilor nu mai este garantată în modelele 
intertemporale. Dar bulele şi colapsurile sunt admise. 

Teoria financiară modernă este încorporată ca o componentă a teoriilor 
stochastice dinamice ale echilibrului general. 

Ipoteza sa de bază că profiturile viitoare sunt normal distribuite se 
potriveşte perfect în modele aşteptărilor raţionale, dar a fost dovedit fals de 
nenumărate ori. Apariţia repetată a colapsurilor sau crizelor financiare nu pare 
deloc în concordanţă cu teoria echilibrului intertemporal. 

O listă care să acopere doar ultimii douăzeci de ani ar include octombrie 
1987, cu prăbuşirea pieţei bursiere de pe Wall Street şi criza bancară din 
Norvegia în acelaşi an, urmată de Japonia (1990), Suedia şi Finlanda (1991), 
crizele din Asia de Est (1997 ), Rusia (1998) şi Brazilia (1999), a prăbuşirii 
dot.com din SUA (2000), Argentina (2001), cu cel mai recent si în curs episod 
fiind criza creditelor centrată în Statele Unite ale Americii (2007-?)(7) . 

Agentul reprezentativ. Dacă toţi agenţii ar trebui să aibă aşteptări raţionale, 
devine, de asemenea, convenabil să se presupună că toţi au aceeaşi aşteptare şi de 
acolo putem sări la concluzia că colectivul de agenţi se comportă ca unul. Obiecţia 
de obicei la modelele de agent reprezentativ a fost că acesta nu ţine seama de 
diferenţele sistematice de comportament bine documentate între grupele de vârstă, 
clasele de venit etc. În contextul crizei financiare, cu toate acestea, obiecţia este mai 
degrabă că aceste modele sunt oarbe la consecinţele cum că prea mulţi oameni fac 
acelaşi lucru în acelaşi timp, de exemplu, încercând să lichideze poziţiile foarte 
asemănătoare în acelaşi timp. Modelele agenţilor reprezentativi sunt în mod 
deosebit obiectul erorilor de compoziţie. 

Lemmingul reprezentativ nu este o creatură a optimizării intertemporale a 
aşteptărilor raţionale. Dar el este responsabil pentru problema fat tail de care 
macroeconomiştii au cele mai multe motive să le pese. 

Concluzii 

Există trei lucruri pe care ar trebui să le învăţăm de la Keynes. Primul este 
de a lua în serios responsabilităţile noastre sociale şi să ne concentram pe 
problemele macro ale zilelor noastre. Problema de azi, în curs de desfăşurare, 
este criza creditelor şi consecinţele sale care apar treptat. 
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Al doilea este de a încerca să înţelegem ce se poate face cu ea. Politicile 
keynesiste standard nu sunt răspunsul. Niciunul nu este doctrina băncilor centrale, 
care a dominat în ultimii ani. Din fericire, Ben Bernanke şi Mervyn King au arătat 
că îşi dau seama că trebuie să mergem dincolo de această doctrină. 

A treia este de a întreba dacă evenimentele au demonstrat că teoria existentă 
ar trebui să fie revizuită. Teoria stocastică dinamică a echilibrului general a arătat 
că este o întreprindere în stare de faliment intelectual. Dar aceasta nu înseamnă că 
noi trebuie să revenim la teoria keynesistă veche care a precedat-o (ori să adoptăm 
noua teorie keynesistă, care a încercat să concureze cu ea). Ceea ce avem nevoie să 
învăţăm de la Keynes, în schimb, sunt aceste trei lecţii despre cum să vizualizam 
responsabilităţile noastre şi cum să abordăm subiectul nostru. 

Mulţumiri 

Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
proiect numărul POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în 
cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”. 

 
 
 

 Note 
 

(1) Lucrare prezentată la Conferinţa Băncii Centrale a Austriei: „Beyond the Crisis: Economic 
Policy in a New Macroeconomic Environment”, Viena, Mai 14-15, 2009. 

(2) Pentru mai multe detalii a se vedea Leijonhufvud (2009). 
(3) Standard & Poor a atenţionat de curând guvernul SUA ca problemele cauzate de Fannie 

Mae şi Freddie Mac, pe lângă cele create de afacerea Bear Stearns poate declanşa o scădere 
a ratingului creditului Federal. Aşa ceva ar fi fost foarte puţin probabil să se întâmple fară o 
politică guvernamentală de garantare a împrumuturilor. 

(4) Citat exact din www.youtube.com/watch?v = ticXF2h3ypc. Articolul din New York Times, 
9 Aprilie, prezintă o versiune uşor diferită. 

(5) În unele cazuri se pare că nu chiar aşa de puţini (s-a raportat un caz în care s-au dat 190 de 
milioane). 

(6) Această preocupare este una dintre moştenirile curentului Monetarist. Din punct de vedere 
istoric, Băncile Centrale s-au dezvoltat pentru a asigura siguranţa creditului. 

(7) Evenimentele din ţările îndepărtate au tendinţa de a avea un impact redus asupra economiei 
americane. Această lipsă de interes nu ţine seama de faptul că instituţiile financiare 
americane au jucat un rol important în cele mai multe evenimente ce s-au petrecut recent. 
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