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Rezumat. Acest articol încearcă să arate că există şi abordări 
alternative ale teoriei economice, pe lângă şcolile economice consacrate, 
Clasicism, Neoclasicism şi Keynesism. Principiile neoclasice permit o 
formalizare – general acceptată de specialişti – care oferă instrumente 
eficiente de măsurare a efectelor obţinute de activitatea economică. 
Ştiinţa economică acordă atenţie studiului comportamentelor agenţilor 
economici, precum şi rezultatelor economice obţinute de aceştia, prin 
activitatea economică. Orice ştiinţă umană utilizează principii şi 
lucrează cu ipoteze, iar ipotezele neoclasice au generat instrumente 
eficiente de cuantificare a rezultatelor economice, respectiv de 
contabilizare a creşterii economice. Dar aceste ipoteze de lucru, cum ar 
fi de exemplu ipoteza raţionalităţii agenţilor economici, permit o 
înţelegere destul de limitată a comportamentelor agenţilor economici în 
cadrul pieţelor. Inventarea recentă a aparatului cu Rezonanţă Magnetică 
Nucleară a permis apariţia unei noi paradigme ştiinţifice, aceea a 
dezvoltării de neuroştiinţe. Cercetătorii pot observa la un nivel ridicat de 
detaliere grafică diverse tipuri de activităţi care au loc în creierul uman, 
iar unii economişti au introdus, de exemplu, în studiul teoriei economice 
ipoteza că consumatorul este condus şi de emoţii atunci când 
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achiziţionează cantităţi de bunuri şi servicii. Economiştii pot căuta astfel 
teorii complementare pentru a explica comportamentul agenţilor 
economici. Este acordată o importanţă tot mai mare contribuţiilor 
teoretice dezvoltate pe baza lucrărilor economistului Joseph Alois 
Schumpeter, care are o abordare economică originală şi care sunt 
fondate pe nişte principii proprii. Se propune concentrarea atenţiei într-o 
viziune mezoeconomică, asupra industriei, de înţelegere a modului în 
care sunt alocate şi realocate resursele între firme şi se studiază 
procesele economice de evoluţie influenţate de apariţia şi difuzarea 
inovaţiilor. Se presupune că preţul alocă resursele în economie, dar 
comportamentul firmelor este generat de o competiţie şi cooperare 
pentru inovaţie. 

 
 
Cuvinte-cheie: economie revoluţionară; mezoeconomie; creştere 
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Introducere 

Ce problemă studiază acest articol? 

Articolul încearcă să arate că există şi abordări alternative curentelor 
economice consacrate şi că procesele economice pot fi studiate la un nivel 
ridicat de detaliu la nivel mezoeconomic. Aici are loc alocarea resurselor având 
loc o modificare permanentă în timp atât a structurilor organizaţiilor, un proces 
de tranziţie de la o tehnologie la alta, un proces de realocare a resurselor între 
sectoarele economiei, precum şi un proces de convergenţă a firmelor în ce 
priveşte nivelul productivităţii sau comportamentelor. Economia studiază 
procese şi fenomene economice, iar orice proces uman implică relaţii umane, 
existând o evoluţie (dinamică) atât a comportamentelor oamenilor din societate, 
precum şi o modificare a diverselor structuri prin care pot fi combinate 
elementele studiate. Economiştii studiază simultan mijloacele de producere a 
bunurilor şi serviciilor, modul de „preţuire” al acestora de către oameni prin 
sistemul de valori propriu al fiecăruia, evoluţia în timp a mijloacelor de 
producţie (la nivel individual, precum şi la nivel global). Ei pot studia aceste 
aspecte prin intermediul unei structuri, iar aceste structuri reprezintă o viziune 
organizată a elementelor unui sistem. 

De ce este important de studiat această tematică? 

În orice ştiinţă umană există mai multe posibilităţi de abordare a 
proceselor şi relaţiilor umane, iar noţiunea de relaţie se utilizează pentru a 
studia diverse legături care există între elementele unui sistem. De aceea, 
economiştii pot privi societatea umană ca pe un sistem. Un sistem poate fi 
studiat organizat, iar acest studiu organizat este eficient prin intermediul unei 
structuri. Orice informatician ştie cât era de dificilă programarea într-un limbaj 
informatic fără ajutorul structurilor de programare. De exemplu, în limbajul 
informatic de programare Quick Basic se poate utiliza comanda „Go To” pentru 
a relua unele instrucţiuni scrise anterior. Dezavantajul programării informatice 
nestructurate era că un program informatic care făcea lucruri simple ajungea să 
aibă dimensiuni foarte mari. Alt dezavantaj era că programul era greu de înţeles 
de către alt informatician, iar de multe ori şi informaticianul uita ce anume vroia 
să facă, ba chiar îşi uita propriul program. Economiştii recunosc importanţa 
principiului comparaţiei, iar statisticienii ştiu că are sens să compari în spaţiu şi 
timp doar acele date care sunt culese în baza unei structuri. Putem spune că o 
structură permite realizarea unei munci ordonate a economistului fiindu-i mai 
uşor să calculeze valoarea adăugată obţinută cu ajutorul factorilor de producţie 
precum şi alocarea acestora de piaţă în momente de timp diferite. 
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Relaţiile dintre elemente pot fi reordonate prin intermediul teoriilor. 
Teoriile economice reprezintă o îmbinare – cu ponderi diferite – a formalizării 
cantitative a proceselor economice şi o înţelegere calitativă a acestora. 

Cum încearcă autorul să răspundă la această problemă? 
Economiştii înţeleg şi studiază realitatea economică, adică prin 

intermediul datelor culese încearcă să explice unele comportamente sau 
rezultate economice. Unele teorii pot descrie mai bine realitatea decât altele, 
adică ele au un cost de oportunitate. Atunci când se studiază relaţiile cantitative 
dintre elemente, se poate rămâne la un stadiu descriptiv al analizei economice, 
adică să se prezinte nişte posibilităţi alternative (cu cost de oportunitate) sau se 
pot căuta corelaţii între aceste elemente. Orice econometrician ştie că unele 
corelaţii se manifestă cu o probabilitate mai ridicată decât altele, iar asta implică 
faptul că realităţile economice pot fi explicate prin teorii alternative. Este 
posibil ca mai multe evenimente să se întâmple într-un anumit context, dar 
unele se vor manifesta cu o probabilitate mai ridicată decât altele. 

În cadrul teoriei neoclasice este utilizat un instrument puternic de 
formalizare a sistemului economic, respectiv conceptul de agent economic 
reprezentativ. După ce se alege, pe baza unor principii, care ar putea fi considerat 
agentul economic reprezentativ dintr-o economie, se pot modela econometric atât 
rezultatele obţinute într-o industrie, cât şi rezultatele economice la nivel 
macroeconomic. Practic, se pot folosi principii microeconomice pentru a explica 
unele rezultate macroeconomice. Aceste metode au fost şi sunt utilizate de 
economişti din lipsa unor serii de date detaliate, comparabile ca structură în timp 
şi spaţiu între firme şi gospodării. Odată cu trecerea timpului vom dispune de 
seturi de date tot mai detaliate, dar probleme de „fineţe” există pentru economişti 
atunci când ei încearcă să modeleze organizaţia socială. 

Care este legătura dintre acest articol şi literatura existentă de specialitate? 
Simbioza capital-muncă are loc în cadrul organizaţiei umane, aici se 

desfăşoară procesele economice şi au ca efect generarea de rezultate economice. 
Cel puţin teoretic poate fi structurată şi organizaţia umană, adică pe baza 
aceluiaşi set de reguli să fie definită o organizaţie pentru ca datele statistice să 
poată fi prelucrate econometric. Ştim că economiştii-contabili pot măsura 
rezultatele economice obţinute în fiecare organizaţie prin instrumente financiare 
sau econometrice, economiştii-manageri îmbină romantic capitalul cu munca 
din cadrul organizaţiei, iar economiştii-cercetători încearcă să ofere explicaţii 
teoretice cât mai aproape de realitate pentru toate nivelurile economiei. 
Economiştii-cercetători pot să formuleze modele teoretice într-o abordare 
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economică pozitivă sau într-o abordare economică normativă. Ei au intuit că 
transformările din economie sunt atât cantitative, cât şi calitative. Cel puţin 
teoretic, sistemul de valori al omului poate fi modelat deoarece fiecare om îşi 
poate stabili un obiectiv, iar în funcţie de obiectiv îşi poate ordona unele 
alternative pentru care acordă valori diferite, deci le-am putea structura într-o 
anumită măsură. Chiar şi la nivel de societate se poate ordona un sistem de 
valori. Dar acest sistem de valori este dinamic şi se poate înţelege că se produc 
permanent variaţii calitative. Orice antropolog sau istoric ştie că schimbările 
calitative semnificative au apărut când oamenii au început să se hrănească bine, 
să aibă un adăpost şi să comunice cât mai bine, adică să interacţioneze social în 
condiţii normale. În acelaşi timp, schimbările economice calitative majore au 
apărut după inventarea plugului, a producţiei de masă şi a calculatorului 
personal. Internet-ul le dă oamenilor posibilitatea să se joace, să comunice, să 
interacţioneze social, precum şi abilitatea de accesare a cunoştinţelor ştiinţifice. 
Acesta reprezintă un proces de tranziţie care are loc în timp şi care reprezintă o 
evoluţie. Cunoştinţele se difuzează în societate prin intermediul organizaţiilor 
umane, dar chiar dacă definim organizaţia printr-un set de reguli pentru a putea 
utiliza – de exemplu – principiul comparaţiei, omul poate face parte simultan 
din mai multe organizaţii, iar el poate produce valoare adăugată spontan, adică 
imprevizibil. Pe lângă faptul că este greu de modelat comportamentul 
individului, este greu de formulat o regresie care să cuantifice care eveniment a 
influenţat mai mult obţinerea de valoare adăugată sau care organizaţie i-a 
permis obţinerea de valoare adăugată mai mare unui individ în raport cu alt 
individ. Acesta este şi motivul pentru care organizaţiile sunt dificil de comparat. 
Un instrument analitic propus în „şcoala” de gândire evoluţionistă (neo-
schumpeteriană) pentru măsurarea schimbărilor calitative din economie este 
utilizarea conceptului de inovaţie. Inovaţiile pot fi structurate în inovaţii de 
produs sau inovaţii de proces de producţie, iar cea mai mare importanţă este 
acordată inovaţiilor tehnologice de producţie deoarece se presupune că ele 
creează cele mai multe oportunităţi de a dezvolta în continuare noi tehnologii, 
noi produse, permite acumularea de cunoştinţe etc. Abordarea este permisivă 
deoarece poate exista o interacţiune în ce priveşte explicarea unor 
comportamente şi nu doar a rezultatelor oferite de noua teorie a creşterii 
endogene, dar oferă în acelaşi timp şi libertatea economistului empirist de a 
oferi printr-un model econometric original o explicaţie proprie pentru datele 
statistice observate dezagregat. Economiştii acordă ponderi diferite ca 
importanţă cunoştinţelor generate de capitalul uman şi capitalul de producţie 
(inclusiv capitalul financiar) şi de aceea mai multe studii de specialitate afirmă 
că, în prezent, este o dezbatere între abordarea economică evoluţionistă şi noua 
teorie a creşterii endogene. 
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Conţinutul lucrării 
Munca de cercetător-economist implică îmbinarea unor idei şi a unor 

teorii cu studii empirice – în anumite condiţii – cu obiectivul obţinerii unor 
rezultate ştiinţifice. În funcţie de obiectivul ales, el încearcă prin diferite forme 
de abstractizare să interpreteze funcţionarea sistemului economic. Prin 
intermediul formulării unor teorii, metode, instrumente şi tehnici se poate 
rămâne în zona calitativă a explicării unor fenomene şi procese economice sau 
se poate încerca, în anumite condiţii, o abordare cantitativă.  

În opinia unor economişti precum David Cass (Samuelson, Barnett, 
2007), o teorie economică poate fi privită ca un mod de organizare a ideilor 
pentru a da o viziune privind înţelegerea realităţii. Unii economişti adoptă un 
stil de înţelegere al sistemului economic printr-o abordare orientată spre 
cercetări empirice, în timp ce alţii preferă să se bazeze pe o intuiţie puternică. 
Desigur că această intuiţie teoretică se formează prin înţelegerea diverselor 
teorii care descriu diverse fenomene şi procese particulare. Economia este o 
ştiinţă umană ce utilizează, dintr-o formă de abstractizare, cel puţin trei 
abordări: descriptivă, bazată pe comportamente sau bazată pe rezultate. 

În abordarea descriptivă se utilizează ca metode de analiză datele grafice 
statistice cu scopul analizării unor mărimi şi unor dependenţe care există între 
variabilele economice. Iniţial, economia ca ştiinţă nu se diferenţia de filozofie, 
multe probleme economice fiind studiate în lucrări filozofice (Cornescu, Bucur, 
Creţoiu, 2008). Societatea umană există datorită activităţilor umane, iar datorită 
acestui aspect, economiştii pot coopera cu antropologi, psihologi, neurologi etc. 
pentru a înţelege diverse comportamente economice.  

Al treilea tip de abordare a economiei se poate realiza prin cuantificarea, 
interpretarea şi previzionarea unor rezultate obţinute în urma activităţii 
economice, cum sunt diverşi indicatori ai productivităţii. 

Din nevoia de a înţelege comportamentele şi rezultatele economice, 
precum şi de explicare a eventualelor interdependenţe între cele două abordări, 
au apărut diverse doctrine economice, curente şi şcoli de gândire. Ştiinţa 
economică este o îmbinare de date observabile şi teorii atât privind 
comportamentele agenţilor, cât şi a efectelor obţinute din activitatea economică. 
De aceea apar dificultăţi conceptuale de a fundamenta ştiinţific instrumente de 
anticipare a comportamentul uman, precum şi rezultatelor economice, deoarece 
cele două sunt interdependente, influenţându-se dinamic şi reciproc. 

În momente de timp diferite, există structuri de piaţă diferite datorită 
modificărilor comportamentelor şi unor rezultate economice. Astfel, datorită 
modificărilor nevoilor şi proceselor de producţie prin introducerea de noi 
tehnologii şi inovaţii, apar permanent schimbări calitative în sistemul economic 
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ce se manifestă prin schimbarea permanentă a structurii sistemului economic. 
Schimbările structurale pot fi cuantificate printr-un sistem de relaţii ce poate fi 
măsurat printr-un sistem de ecuaţii. Acest sistem de relaţii reprezintă o simbioză 
între teorie şi datele culese. Pentru înţelegerea funcţionării sistemului economic 
este nevoie de intuiţia şi simţul practic al economistului, valabile de altfel 
pentru orice ştiinţă umană. 

Dacă sistemul economic nu ar avea schimbări structurale, variaţiile 
acestuia ar putea fi uşor de măsurat prin intermediul variabilelor întârziate. În 
încercarea de a înţelege cât mai bine acest sistem de relaţii economice aflate în 
interdependenţă cu rezultatele obţinute, şcolile de gândire au prezentat obiective 
şi unghiuri diferite pentru a înţelege cum funcţionează acesta, iar apoi pentru a 
propune modalităţi de îmbunătăţire a funcţionalităţii acestuia. Wassily Leontief 
aprecia munca lui Joseph A. Schumpeter ca fiind orientată spre a înţelege cât 
mai bine ideile pe care se bazează diverse şcoli de gândire, precum şi de a le 
găsi utilitate ştiinţifică în niveluri diferite de abstractizare a teoriei economice: 
„Cercetători au existat în toate timpurile care au stat pe un vârf de pe care erau 
capabili să investigheze tot terenul din jurul lor, mai degrabă decât dintr-o 
singură vale şi care nu doar dintr-un punct de vedere superficial sau formal, 
recunoaşte dreptul de a exista al diverselor şcoli de gândire. El avea o înţelegere 
reală a ideilor lor şi avea o afinitate emoţională pentru toate” (Leontief, 1950, 
pp. 103-110). 

Ca să încercăm să înţelegem variaţia schimbărilor structurale asupra 
variaţiei sistemului economic putem face o incursiune teoretică plecând de la 
viziunea marxistă. Marx i-a conferit sistemului economic o viziune dinamică 
determinată de o evoluţie continuă datorată „tehnologiei înglobate în capital”. A 
încercat să înţeleagă cum a reuşit să se dezvolte sistemul capitalist atât de mult, 
privit din perspectiva cantităţilor de bunuri şi servicii pe care le-a produs, spre 
deosebire de alte forme de organizare a vieţii socioeconomice. În opinia unor 
autori precum Rosenberg (1974, pp. 90-108), Marx a identificat unele „epoci 
economice”, a introdus ipoteza că ştiinţa influenţează productivitatea factorilor 
de producţie, dar a impus şi o restricţie că „au fost necesare respectarea unor 
condiţii obiective” pentru ca ştiinţa să nu constituie o variabilă independentă 
sistemului economic. Marx nu explică ce reprezintă aceste „condiţii obiective”. 

Economiştii marginalişti au studiat sistemul economic prin viziunea 
alocării cât mai eficiente a unui stoc de resurse dat. Se introduce conceptul de 
utilitate marginală descrescătoare şi este introdusă starea staţionară a sistemului 
economic. John Bates Clark (Clark, 1908) a fost primul autor care a făcut o 
sinteză a stărilor statice şi dinamice, în aceeaşi lucrare, iar el considera că atunci 
când un sistem economic este stabil, el se află într-o stare statică, iar când începe 
să fluctueze el devine dinamic, precum un „container cu apă care este agitat”.  
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La începutul secolului XX, starea staţionară reprezenta, în viziunea 
economiştilor, echilibrul pe termen lung în teoria clasică şi neoclasică, iar 
instrumentul de formalizare era reprezentat de compararea mai multor echilibre 
statice, din momente de timp diferite. Această abordare a permis introducerea în 
analiză a funcţiilor de producţie, ca fiind un set de combinaţii de input-uri şi 
output-uri. Această analiză reprezenta o cuantificare a modificărilor din 
variabilele capital şi forţă de muncă. Altfel spus, nu se iau în calcul diverse 
modificări structurale ale sistemului economic, ci se cuantifică reajustările din 
variabilele capital şi muncă, în care se regăsesc modificările structurale ale 
sistemului economic. 

Chiar dacă la începutul secolului XX se considera că o creştere 
economică poate fi realizată doar prin intermediul creşterii raportului 
capital/muncă ( /K L ), în timp, au început să fie luate în considerare şi 
aspectele tehnologice (legate de progresul tehnic) care influenţează proporţional 
sau neproporţional factorii de producţie, capital şi muncă. Solow (1957,  
pp. 312-320) a construit un model Cobb-Douglas în care a descompus diferite 
surse ale creşterii output-ului/cap de locuitor pentru a cuantifica influenţa 
acumularilor de muncă şi capital. Funcţia sa de producţie era de forma 

( , ) ( , )Y A F K L F K L A= × = × , în care parametrul A reprezintă schimbările 
tehnologice (sau stocurile de cunoştinţe) ce influenţează proporţional factorii de 
producţie. Prin această abordare, progresul tehnic nu este încorporat în factorii 
de producţie, deci el este exogen modelului şi a rămas consacrat în literatura de 
specialitate ca fiind „reziduul Solow”. Solow (1957, pp. 312-320) a obţinut în 
studiul său de atunci că 87,5% din creşterea output-ului este datorată 
parametrului A. Deşi autorul a asociat acest parametru cu progresul tehnic, el a 
considerat că ar putea fi influenţat şi de alţi factori precum „încetinirile, 
accelerările sau îmbunătăţirile în educarea forţei de muncă”, ce ar putea fi 
responsabile de creşterea output-ului. 

Acest studiu a deschis calea unei noi linii de cercetări care aveau ca şi 
obiectiv contabilizarea creşterilor economice prin intermediul unor ipoteze 
fondate în spiritul curentului neoclasic. Abordarea econometrică a măsurării 
productivităţii se bazează doar pe observarea cantităţilor de output şi a cantităţilor 
de input. Deşi teoria arată că este o funcţie neliniară care descrie obţinerea de 
output, de multe ori, în practică, economiştii sunt constrânşi de eşantioanele 
reduse să introducă restricţii precum randamentele constante de scară pentru a 
creşte numărul de grade de libertate al estimatorilor (OECD Manual, „Measuring 
Productivity, Measurement of Aggregate and Industry-level productivity, 
Growth”, 2001). În acelaşi timp, este discutabil cum poate fi interpretată variabila 
reziduală a funcţiei de producţie.  
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Pentru a putea utiliza aceste metode de măsurare a rezultatelor, respectiv 
ai diverşilor indicatori ai productivităţii, au fost introduse unele ipoteze 
simplificatoare, specifice abordării curentului neoclasic: 

 sistemul economic este studiat prin intermediul conceptului de stare 
staţionară; 

 abordarea sistemului economic este în termenii teoriei echilibrului 
general şi sunt utilizate principiile calculului marginal, unde utilitatea 
marginală este descrescătoare; 

 procesele de producţie pot fi reprezentate prin funcţii de producţie sau 
funcţii de transformare la diverse niveluri ale economiei. Acestea 
reprezintă diverse seturi de combinaţii de input-uri şi output-uri. Ele 
reprezintă funcţii de optimizare prin care se urmăreşte obţinerea 
maximă de output cu un set de input-uri; 

 producătorii sunt raţionali, firmele reprezentative urmărind obţinerea 
de eficienţă prin maximizarea încasărilor şi minimizarea costurilor; 

 pieţele sunt competitive, funcţionând în baza ipotezei de informare 
perfectă a agenţilor economici; 

 preţul este cel care alocă resursele dintr-o piaţă, iar fiecare producător 
preia acest preţ din piaţă şi poate să facă doar ajustări în cantităţile pe 
care le produce. 

Aceste condiţii sunt importante deoarece „ne îndrumă cum să măsurăm 
anumiţi parametri care altfel ar fi foarte dificil de identificat. Un exemplu 
evident este utilizarea componentelor de cost în locul elasticităţilor output-ului; 
primele sunt observabile în timp ce ultimele nu sunt, dar teoria arată că, în 
condiţii de echilibru, cele două trebuie să fie egale”. (OECD Manual, 
„Measuring Productivity, Measurement of Aggregate and Industry-level 
productivity, Growth”, 2001). În acelaşi timp însă, apar probleme privind 
măsurarea rezultatelor economice în timpul ciclurilor de afaceri. Pe parcursul 
unui ciclu de afaceri variază semnificativ aspectele microeconomice ce 
influenţează performanţa firmei (economiile de scară, gradul de utilizare a 
capacităţii instalate, calitatea managementului, structura organizaţională, 
calitatea capitalului uman), precum şi aspectele macroeconomice (nivelul 
preţurilor, cursul de schimb, ocuparea forţei de muncă sau diverse instituţii). 
Altfel spus, creşte gradul de incertitudine al economiei, fiind necesară o 
interpretare mult mai „intuitivă” a rezultatelor obţinute. De exemplu, în 
perioada de recesiune, o rată mai mică a utilizării capacităţii de producţie ar 
putea fi acompaniată de un output relativ constant, dar care să fie urmată de o 
creştere a cantităţii de input-uri. Pentru a putea „intui” fenomenele care descriu 
datele observate, adică faptele, este nevoie de o teorie care să le explice.  
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Prin intermediul unei viziunii generale se pot asambla unele structuri 
teoretice – care reflectă bucăţi din viziunea respectivă – iar acestea descriu cu 
atât mai precis realitatea, cu cât sunt mai „realist” formulate. Asta implică 
relaţii de excluziune dintre teorii, adică unele teorii sunt mai bune decât altele 
deoarece descriu mai bine realitatea economică. Altfel spus, ştiinţa economică 
pozitivă este preocupată să descrie comportamentul agenţilor economici, să 
măsoare rezultatele agenţilor economici, precum şi să înţeleagă unele 
interdependenţe dintre rezultate şi comportamente. Economiştii trebuie să 
înţeleagă mai întâi cum funcţionează sistemul economic, cum să măsoare 
rezultatele iar abia apoi să propună măsuri normative, adică de îmbunătăţire a 
funcţionalităţii lui. În condiţii normale – excluzând calamităţi naturale, războaie 
etc. – limitele privind căile de îmbunătăţire a sistemului economic sunt date de 
incertitudinea privind comportamentul oamenilor, de progresele ştiinţifice şi de 
noile tehnologii. Din aceste cauze, economia cantitativă va face permanent 
distincţie între analiza fenomenelor pe termen scurt şi analiza fenomenelor pe 
termen lung. Este posibilă reducerea incertitudinii printr-o mai bună înţelegere a 
comportamentelor umane, iar acest lucru se poate realiza prin colaborarea 
economiştilor cu psihologi, neurologi sau antropologi. În acest sens, recent au 
început unele colaborări ale economiştilor cu neurologi, fiind fondată o nouă 
ştiinţă, neuroeconomia. De exemplu, pe baza unor studii recente din 
neuroeconomie, a fost extinsă teoria consumatorului, în care este introdusă 
ipoteza consumatorului emoţional. 

Utilizarea datelor agregate prin Sistemul Conturilor Naţionale reprezintă o 
metodă de a contabiliza rezultatele economice obţinute într-o ţară, dar nu 
permite înţelegerea comportamentelor firmelor şi pot fi realizate doar prognoze 
pe termen scurt a activităţii economice deoarece motorul dezvoltării economice 
îl reprezintă schimbările tehnologice (cu grade semnificative de incertitudine). 
Pentru a înţelege în profunzime modul de adoptare şi armonizare a tehnologiilor 
în cadrul firmelor este importantă prelucrarea a cât mai multor serii de date la 
nivel microeconomic. Totuşi, pe lângă cheltuiala semnificativă de culegere a 
datelor de către unele institute de statistică, aceste date sunt prelucrate cu o 
anumită întârziere (între 3 şi 10 ani), ele pot fi subevaluate/supraevaluate de 
către manageri şi implică măsuri de păstrare a confidenţialităţii de către 
furnizorul datelor. Am specificat aceste lucruri, deoarece chiar şi în condiţiile 
cunoaşterii unor stocuri de date semnificative despre firme, grade diferite de 
incertitudine în munca de economist tot continuă să rămână.  

Unii economişti precum Wassily Leontief (Samuelson, Barnett, 2007) au 
venit cu ideea că este posibilă, cel puţin teoretic, alinierea fluxurilor de bani de 
la nivel microeconomic la nivel macroeconomic şi nu invers, aşa cum este în 
prezent. Deşi sunt învăluite în incertitudine – privind noile tehnologii, 
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comportamentul concurenţilor şi comportamentul consumatorilor – firmele 
încearcă să diminueze această incertitudine prin formularea unor strategii (adică 
menţinerea consecventă a comportamentelor proprii pe o anumită perioadă de 
timp) transpuse în planurile de afaceri. În aceste planuri de investiţii, se fac 
anumite bugete, care sunt respectate o anumită perioadă de timp, dar care ar 
putea fi agregate la nivel macroeconomic. 

Mai mulţi economişti sunt de acord că tehnologia (cunoştinţele) şi ştiinţa 
sunt cele care produc tot mai multă valoare adăugată în cadrul sistemului 
economic. Dar dintr-o perspectivă macroeconomică a economiei cantitative, pot 
exista întârzieri semnificative între investiţiile realizate în tehnologie şi 
rezultatele economice obţinute, iar lucrul cu mărimi agregate nu reflectă cum 
anume sunt distribuite activităţile economice între diferite organizaţii umane. Pe 
lângă aceste aspect, unele studii empirice arată că o parte importantă a creşterii 
economice este datorată şi procesului de difuzare a unor tehnologii sau 
procesului de imitare (OECD, „Work With Firm-Level Statistics: Some Key 
Applications”, 2001). Altfel spus, funcţiile de producţie continue nu pot reflecta 
în detaliu efectele schimbărilor tehnologice care au loc în firme. Într-un sistem 
dinamic, aşa cum este sistemul economic, este greu de separat metodologic 
impactul schimbărilor tehnologice de impactul capitalului uman sau altor factori 
legaţi de organizarea structurală a firmei, inovaţii de management, marketing 
etc. Unele studii arată că ele pot fi separate cu succes pe termen scurt, dar apar 
dificultăţi semnificative atunci când se încearcă modelarea acestora pe termen 
lung, datorită modificărilor permanente ale structurilor economice. Economia 
este un sistem dinamic, iar diverse fluctuaţii, precum ciclurile de afaceri, pot 
apărea datorită întârzierilor. Altfel spus, în timp ce se realizează cu întârziere 
diverse investiţii în noile tehnologii – chiar în condiţiile unei rate scăzute a 
inflaţiei şi a stabilităţii macroeconomice – se generează cicluri de afaceri, apar 
schimbări structurale în cadrul sistemului economic, precum şi modificări ale 
comportamentelor agenţilor economici. În acelaşi timp, din punct de vedere 
matematic, soluţia maximizatoare a unui sistem dinamic diferă de soluţiile 
obţinute în cazul unei suite de maximizări a unor sisteme statice. Singura 
variantă în care cele două soluţii pot fi comparabile o reprezintă situaţia în care 
cele două metode de analiză a sistemului sunt utilizate în aceeaşi structură 
economică, situaţie puţin probabilă în economia de piaţă.  

Pentru a putea înţelege mai bine sistemul economic pe termen lung, 
respectiv formularea unor abordări privind comportamentul firmelor din 
perspectiva modului în care ele adoptă tehnologiile şi le transpun în diverse 
procese de producţie, felul în care îşi ajustează structura organizaţională, îşi 
modifică capacitatea de producţie în funcţie de ciclul de afaceri etc. este 
necesară prelucrarea unui volum cât mai mare de date. În prezent, la actualul 
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volum şi ritm de culegere şi prelucrare a datelor, în practica microeconometrică, 
atunci când se realizează unele studii dinamice cu ajutorul datelor panel culese 
la diverse intervale de timp, tot apar decalaje faţă de economia în timp real, 
datorită prelucrării greoaie a datelor. Mai apar decalaje structurale în cadrul 
aceleiaşi ţări/regiuni/industrii/sector între momentele de timp statice în care au 
fost datele, atunci când se urmăreşte studierea dinamicii sistemului economic. 
Pentru un economist, un puternic instrument de lucru îl reprezintă principiul 
comparaţiei, iar aici apar din nou decalaje între diverse structuri ale 
ţărilor/regiunilor/industriilor/sectoarelor chiar şi în acelaşi moment de timp.  

Relaxarea ipotezelor neoclasice  
În timp, unii economişti au înţeles că utilizarea funcţiilor matematice 

continue reprezintă – prin intermediul unor parametri – o măsurare destul de 
generală a activităţii economice şi au început să relaxeze din ipotezele neoclasice 
încercând să propună diverse teorii alternative. În acelaşi timp, mai multe 
institute de statistică, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, OECD etc. au început să constituie serii de date la nivel de firmă care 
să aibă aceeaşi structură, adică să fie comparabile între ţările studiate. Practic, 
funcţiile matematice continue erau un mijloc de evitare a studiilor empirice, 
deoarece ultimele presupun costuri ridicate, din cauza costurilor de culegere şi 
administrare a datelor. 

Unii autori au argumentat că ipotezele teoriei neoclasice sunt utile pentru 
unele teorii privind contabilizarea creşterii economice, dar ar putea fi 
insuficiente pentru explicarea comportamentelor agenţilor economici. Joseph A. 
Schumpeter (Schumpeter, 1942) a argumentat în mai multe lucrări că motorul 
dezvoltării pe termen lung ar fi inovarea. Dosi (1988, pp. 1120-71) a încercat să 
arate că pieţele nu oferă o informare perfectă a agenţilor economici, ci 
dimpotrivă, aceste asimetrii de informaţii sunt cele care creează oportunităţi 
pentru ca producătorii să investească în cercetare-dezvoltare şi să creeze noi 
tehnologii. Din acest motiv, Dosi (1988, pp. 1120-71), Nelson (1974, pp. 886-905) 
argumentează că ar putea fi necesară găsirea de alte instrumente care să 
cuantifice creşterea economică. Altfel spus, în condiţiile echilibrului neoclasic 
nu ar exista stimulentul pentru inovare, firmele observate ar fi omogene şi nu ar 
exista o îmbunătăţire a productivităţii acestora. 

Dacă producătorii sunt raţionali atunci ei ştiu permanent să ordoneze 
alternativele tehnologice de care dispun, precum şi să identifice cele mai bune 
pieţe în care să îşi desfăşoare activitatea economică. Dar tocmai această ipoteză 
diminuează importanţa problemelor economice cu care se confruntă 
economiştii, respectiv identificarea opţiunilor ce trebuie făcute de către firme. 
În funcţie de contextul în care se află, de gradul de incertitudine al 
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tehnologiilor, comportamentul concurenţilor şi comportamentul consumatorilor, 
firmele trebuie să înveţe dinamic despre noile tehnologii, să modifice 
capacitatea, să ajusteze structura organizatorică etc.  

În locul ipotezei de raţionalitate a producătorului, exprimată prin 
„comportament de optimizare” şi „maximizarea profiturilor” este introdus 
conceptul de „raţionalitate limitată”, iar firmele urmăresc un profit satisfăcător. 
Este cert că ei urmăresc să obţină un nivel cât mai ridicat al profiturilor, dar 
deoarece sunt confruntate cu incertitudine ei sunt nevoiţi să înveţe prin 
încercare-şi-eroare (Bayesian) despre tehnologii, modul de adoptare a 
tehnologiilor, despre concurenţi etc. Uneori, firma încearcă să imite diverse 
tehnologii ale concurenţilor, dar chiar şi prin însuşi procesul de imitare se 
acumulează un stoc de cunoştinţe în firme care modifică structura 
organizaţională şi se îmbunătăţeşte calitatea capitalului uman. Din interacţiunea 
cunoştinţelor despre o tehnologie şi cunoştinţelor acumulate în capitalul uman, 
pot apărea inovaţii incrementale care pot fi noi pentru firmă, noi pentru 
industrie sau noi pentru lume. Aceste cunoştinţe pot fi „învăţate” de către 
capitalul uman din alte firme, unele stocuri de cunoştinţe pot fi stocate în bazele 
de date, scheme tehnice sau pot fi „învăţate mixt” prin intermediul activităţii de 
Cercetare&Dezvoltare. Aceste cunoştinţe nu dispar, ele se acumulează atât 
pentru tehnologii cât şi în cadrul industriilor. 

Prin inovaţii incrementale (succesive, adică de mică amploare) a 
proceselor de producţie, a produselor şi prin activitatea de 
Cercetare&Dezvoltare se produc atât variaţii permanente în structurile 
organizaţionale ale firmei, cât şi în calitatea capitalului uman. Rezultatele 
viitoare ale cercetărilor ştiinţifice sunt învăluite în incertitudine, dar sunt 
necunoscute şi oportunităţile privind viitoarele pieţe potenţiale. În acelaşi timp, 
există posibilitatea apariţiei unor tehnologii revoluţionare care să aducă 
„mutaţii” consistente în structura economiei. Aceste apariţii a unor structuri noi 
de organizare a elementelor din realitate pot fi comparabile cu conceptul de 
„paradigmă ştiinţifică” a lui Thomas Kuhn (1962). El arăta în lucrarea sa că o 
„paradigmă ştiinţifică” reprezintă un set de reguli acceptate de o comunitate 
academică. În urma demersurilor ştiinţifice, unii oameni pun la îndoială aceste 
seturi de reguli şi apar noi paradigme ştiinţifice. 

Dosi (1982, pp. 147-162) pune accentul pe interacţiunea dintre factorii 
economici şi aceste seturi de reguli (instituţii economice) pentru a încerca să 
facă o paralelă între paradigma ştiinţifică şi paradigma tehnologică. Cert este că 
pe măsură ce se acordă tot mai mare importanţă cercetării ştiinţifice, creşte 
gradul de interdependenţă a sferei ştiinţifice cu sfera tehnologică. În mod 
natural, multe componente tehnologice – privite ca elemente – pot fi recompuse 
în mai multe moduri cu alte componente tehnologice, iar îmbinarea acestora 



Contribuţia abordării neo-schumpeteriene la dezvoltarea teoriei economice 
 

117 

şi/sau descoperirea de noi componente este posibilă fie prin intermediul 
cercetării ştiinţifice, fie prin intermediul unor experienţe acumulate în capitalul 
uman. Dosi (1982, pp. 147-162) definea o „paradigmă tehnologică” ca fiind un 
„tipar de soluţii” al unor „selecţii de probleme tehnologice”, în care soluţiile 
sunt găsite pe baza unor principii derivate din ştiinţe cunoscute sau din 
experienţe practice trecute. În viziunea lui, tehnologia poate fi privită ca un „set 
de unităţi de cunoştinţe”, de experienţe rezultate din succese sau eşecuri, 
metode, proceduri, „cele mai bune practici”, în care ştiinţa nu este doar un 
element neutru, ci este într-o anumită măsură endogenă pieţei. 

Deci, atunci când apare o paradigmă tehnologică nouă, se creează 
oportunităţile generării unui set nou de tehnologii, precum şi posibilitatea 
acumulărilor de cunoştinţe atât în cadrul paradigmei tehnologice, cât şi în 
cadrul tehnologiilor în parte. O paradigmă tehnologică nouă este, de exemplu, 
utilizarea combustibililor alternativi de către autoturisme. Au apărut tehnologii 
noi pentru autoturisme, precum diverse motoare care funcţionează cu mai multe 
tipuri de combustibili. Pentru a realiza aceste motoare, mai multe firme – atât 
din sectorul industriei auto, cât şi din alte industrii – au investit în 
Cercetare&Dezvoltare pentru a crea tehnologii noi, dar şi pentru a adapta 
tehnologiile existente la combustibilii noi sau pentru a substitui diverse 
componente ale tehnologiilor existente. Au apărut, astfel, transformări calitative 
atât în industriile respective, cât şi în structura organizaţională a fiecărei firme.  

Deşi utile în modelele economice ce utilizează diferite ipoteze neoclasice 
– printre care şi cea de firmă reprezentativă – se poate observa în economia 
reală că firmele sunt semnificativ de heterogene. Într-o formulare normativă, 
putem „intui” că pe măsură ce va creşte ponderea de cercetare ştiinţifică şi de 
difuzare a cunoştinţelor tehnologice prin intermediul Internet-ului, va creşte şi 
ponderea transformărilor calitative, în raport cu transformările cantitative, în 
toate nivelurile economiei. Aceste „mutaţii” se produc la nivel microeconomic 
(structura organizaţională a firmei), la nivel mezoeconomic (sectoare şi 
industrii), la nivel macroeconomic (politicile economice şi instituţiile statului). 
Într-o abordare pozitivă, ştim că tehnologiile nu sunt adoptate instantaneu în 
firmă, deoarece există lacune privind stocul necesar de cunoştinţe necesar 
utilizării lor. Adoptarea tehnologiilor reprezintă un proces de integrare al 
acestora, respectiv de „adaptare” permanentă a structurii organizaţionale şi de 
înglobare a unui stoc de cunoştinţe critic, pentru ca firma să poată supravieţui în 
faţa concurenţilor. 

Ştiinţa economică este o ştiinţă umană şi se utilizează unele concepte 
comune, precum acela de proces. Fenomenele şi procesele economice sunt 
dinamice, având loc variaţii calitative atât în cadrul firmei, cât şi în industria din 
care face parte. Orice proces de tranziţie economică constă în două elemente 
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cheie, respectiv realocare şi restructurare (Blanchard, 1997). Apariţia 
paradigmelor tehnologice poate genera un proces de tranziţie economică atât la 
nivel macroeconomic, la nivel mezoeconomic (industrii), cât şi la nivel 
microeconomic (firmă). Pozitiv vorbind, tehnologiile noi înglobează un stoc 
mai mare de cunoştinţe, iar procesele de producţie noi şi produsele noi vor 
conduce la obţinerea de valoare adăugată mai mare, ceteris paribus. 

Deci, pot fi rezumate două procese economice distincte, atunci când este 
studiată adoptarea de tehnologii de către o industrie. Un proces este legat de 
adaptarea treptată a tehnologiilor noi în cadrul firmelor, iar ele învaţă prin paşi 
mărunţi diverse cunoştinţe despre acestea şi uneori le adaptează într-un mod 
personalizat din care rezultă inovaţii. Al doilea proces este legat de apariţia unor 
paradigme tehnologice noi care reprezintă o reorganizare complet nouă pentru 
lume a unor elemente ştiinţifice şi care reprezintă atât diverse soluţii 
tehnologice la unele probleme tehnico-economice noi, cât şi reorganizarea unor 
experienţe - adică a unor cunoştinţe rezultate din experienţe trecute. 

Cele două procese economice care iau formă în economie ca urmare a 
inovării sau paradigmelor tehnologice obligă firmele să ia parte la un proces 
permanent de tranziţie. Voi încerca să prezint, pe scurt, ideea acestui proces în 
spiritul abordării lui Blanchard (1997). El a descris procesul de tranziţie ca fiind 
caracterizat de două procese distincte, respectiv realocarea şi restructurarea. 
Realocarea implică transferuri ale resurselor între sectoarele economiei, datorită 
faptului că firmele se vor orienta spre acele sectoare de activitate în care 
valoarea adăugată este mai mare. Am putea descrie acest proces ca fiind un 
comportament al firmelor care îşi reorientează resursele (capital, muncă) spre o 
industrie care să le permită să inoveze cât mai mult şi să obţină o valoare 
adăugată (rezultate) cât mai mare. Restructurarea firmelor ar putea semnifica – 
în contextul apariţiei unei noi paradigme tehnologice – diferite ajustări, 
respectiv modificări cantitative şi calitative din firmă, din nevoia de a fi mai 
competitive. 

Mitra, Muravyev, Schaffer (2008) arată că oricărui proces de tranziţie îi 
este acordată simultan o importanţă relativă procesului de realocare şi de 
restructurare. Privite la nivel de industrie (mezoeconomic), într-o anumită 
viziune a literaturii de specialitate se susţine ca ipoteză incapacitatea industriei 
vechi de a se adapta la piaţa potenţială, care ar putea fi generată în cazul nostru 
de noua paradigmă tehnologică.  

Pentru a se menţine productivitatea globală a sistemului economic – în 
condiţiile dispariţiei vechii industrii inadaptate – se susţine că este necesară 
dezvoltarea unei industrii noi. Din această viziune, procesul de tranziţie 
reprezintă capacitatea firmelor vechi de a-şi începe activitatea în industriile noi. 
În această viziune, este importantă abilitatea de reorganizare a firmelor 
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existente, implicând unele măsuri de adaptare la noua industrie. Conform unei 
viziuni alternative a procesului de tranziţie, se poate considera convergenţa 
firmelor din vechea industrie la noua industrie, ca fiind ajustările structurale a 
factorilor de producţie din cadrul firmelor, precum şi în tendinţa de atingere din 
urmă a nivelului productivităţii firmelor de la vechea industrie la noua industrie. 

O abordare privind înţelegerea viziunii contribuţiei neo-schumpeteriene 
Curentul neoclasic a avut o contribuţie semnificativă teoriei economice 

prin dezvoltarea unor teorii prin care se pot măsura efectele activităţii 
economice, precum contabilizarea creşterii economice. Economiştii ar putea fi 
grupaţi în trei mari categorii: Economişti-Contabili, Economişti-Manageri şi 
Economişti-Cercetători. Ultima grupă de economişti a avut rezultate favorabile 
în dezvoltarea teoriilor privind cuantificarea diverselor rezultate economice, dar 
a fost mereu limitată în înţelegerea comportamentelor agenţilor economici din 
lipsă de date disponibile, datorată inexistenţei aparatelor de măsurare ştiinţifică 
a indicatorilor de comportament uman. Economiştii apelau în trecut la unele 
studii ştiinţifice/neştiinţifice despre natura umană pentru a explica de cele mai 
multe ori descriptiv – şi nicidecum pe baza unor corelaţii de tip cauză-efect, 
validate de teoria probabilităţilor şi calculului probabilistic – multe discuţii 
teoretice având loc în zona posibilităţilor. Odată cu inventarea aparatului cu 
Rezonanţă Magnetică Nucleară, cercetătorii pot observa într-o manieră precisă 
mai multe tipuri de activităţi care au loc în diferite părţi ale creierului şi care 
reflectă într-o anumită măsură activitatea mintală. Practic, acest aparat a deschis 
drumul către o nouă paradigmă ştiinţifică, aceea a neurocercetărilor. În 
economie, aplicaţiile ştiinţifice ar putea consta într-o mai bună înţelegere a 
comportamentelor umane. De aceea, ipotezele neoclasice pot fi treptat relaxate 
urmând ca teoria economică neoclasică să se completeze treptat şi cu teorii 
comportamentale care să descrie cât mai bine realitatea observabilă. 

Economiştii se pot inspira din fizică (gravitaţia capitalului, gravitaţia 
forţei de muncă, rotaţia capitalului etc.) sau se pot inspira din biologie (selecţia 
firmelor, rată de creştere, abilitate de învăţare etc.) atunci când sunt formulate 
unele teorii economice. Curentul neo-schumpeterian împrumută concepte din 
biologie, respectiv din Teoria Evoluţionistă, elaborată de Charles Darwin (Ruse, 
2009, pp. 10-19). 

Un punct de plecare în înţelegerea acestui curent poate fi considerat faptul 
că agenţii economici sunt învăluiţi în incertitudine. Rezultatele procesului 
revoluţionar nu pot fi cunoscute ex-ante, neputând fi estimat output-ul ce va fi 
obţinut cu o anumită cantitate de input. Din această cauză, agenţii economici 
sunt nevoiţi să experimenteze permanent pentru a afla cât mai multe despre 
diverse tehnologii sau despre mediul în care se află. Experimentarea 
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permanentă din partea firmelor reprezintă un proces de învăţare, având loc un 
proces de selecţie al firmelor din piaţă, respectiv al firmelor care au reuşit să se 
„adapteze” faţă de firmele care au părăsit piaţa. Acestea au fost nişte exemple, 
dar în acest curent vom găsi concepte precum „rată de supravieţuire”, „rată de 
creştere”, abilitatea de „învăţare” despre tehnologii etc. 

Acest curent este preocupat de schimbările calitative din cadrul economiei 
în toate nivelurile sale, adică de modul de difuzare al inovaţiilor. Formularea 
unor teorii macroeconomice moderne a fost posibilă datorită utilizării 
conceptului de „agent economic reprezentativ”. Au apărut mereu dispute între 
economişti, în ce măsură este influenţată economia reală de economia 
monetară, discuţii privind ciclurile de afaceri, ba chiar au apărut concepte de 
„economişti monetarişti” etc. 

Prin intermediul principiilor sale, curentul încearcă să arate că este 
important de studiat economia la nivelul mezoeconomic deoarece aici au loc 
schimbările calitative şi structurale din cadrul industriilor (Dopfer, 2004,  
pp. 263-279). În industrie se creează valoarea adăugată şi se ocupă forţa de 
muncă. Pe măsură ce trece timpul, firmele acumulează un stoc tot mai mare de 
cunoştinţe despre tehnologii, ele căutând în acelaşi timp să le valorifice printr-un 
profit cât mai mare. Într-o creştere economică cantitativă, firmele care adunau 
un stoc tot mai mare de factori de producţie tradiţionali beneficiau de economii 
de scară, aveau costuri totale medii de producţie mai mici pe termen lung, iar 
preţul era un indicator suficient de reprezentativ pentru alocarea resurselor din 
economie. 

Pe măsura dezvoltării tehnologiilor electronice, inventarea calculatorului 
personal şi al Internet-ului, a crescut semnificativ ritmul de schimbări calitative 
în cadrul sistemului economic. Cunoştinţele se pot acumula într-un ritm tot mai 
mare, firmele pot să le acceseze din ce în ce mai mult pentru a obţine inovaţii de 
produs şi inovaţii de proces, care pot fi considerate noi pentru ele, pentru 
industrie sau pentru lume. Un principiu pozitiv al curentului neo-schumpeterian 
este că competiţia prin inovaţie ia locul competiţiei prin preţ şi devine 
mecanismul principal de coordonare al comportamentului agenţilor economici; 
un principiu normativ de bază este că inovaţiile includ inovaţie socială, inovaţie 
tehnologică, organizaţională şi instituţională (Hanusch, Pyka, 2007, pp. 275-289). 
În abordarea deterministă a sistemului economic se presupune – cel puţin 
teoretic – că firmele pot deţine toate informaţiile dintr-o piaţă, dar în practică se 
observă că are loc o ajustare permanentă dinamică a comportamentelor 
agenţilor economici, în anumite condiţii fiind chiar influenţaţi de informaţiile 
privind un output estimat ex-ante (Taşnadi, Doltu, 2001). Într-o abordare 
învăluită în incertitudine a sistemului economic, se presupune că abordarea 
deterministă ar putea crea unele rigidităţi (organizaţionale, instituţionale sau 
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tehnologice) ce constrâng posibilitatea apariţiei şi difuzării inovaţiilor în cadrul 
sistemului economic. De exemplu, se estimează determinist un output potenţial, 
iar în funcţie de acesta se modelează o politică economică de ajustare a 
decalajului recesionist/inflaţionist, iar politica economică influenţează 
comportamentul social al oamenilor din unele industrii, fiind astfel inhibată 
apariţia unor inovaţii sociale etc. 

O sinteză a unor principii normative ale contribuţiei neo-schumpeteriene 
este dată de:  

„Sunt studiate procesele dinamice reflectate în schimbări calitative a 
economiei generate de introducerea inovaţiilor în forme variate şi care sunt 
strâns-legate de procesul coevoluţionar. Această definiţie include următoarele 
caracteristici: 

 schimbări calitative ce afectează toate nivelurile economiei; 
 echilibrul este punctat, existând perioade de schimbări radicale urmate 

de perioade de dezvoltare lină; 
 deşi este prezentă incertitudinea, totuşi se formează anumite tipare, în 

sensul că procesele observate nu sunt complet aleatoare ci au tendinţa 
de a se structura spontan” (Hanusch, Pyka, 2007, pp. 275-289). 

Deşi curentul neoclasic a avut o contribuţie semnificativă pentru 
contabilizarea creşterii economice, poate explica în mică măsură 
comportamentul agenţilor economici, precum şi cauzele care au generat 
creşterea economică. Zvi Griliches afirma în 1997 că „Putem să analizăm la un 
detaliu foarte ridicat calculele privind creşterea productivităţii (la nivel 
macroeconomic) şi să identificăm multe elemente care reflectă variabila 
reziduală (a funcţiei de producţie). Deşi aceste instrucţiuni sunt valoroase, 
acestea ridică alte probleme şi alte întrebări: (…) De ce au fost realizate toate 
aceste investiţii în capitalul uman? Vor continua? De unde provin îmbunătăţirile 
în capitalul tehnic? (…) Adevăratele explicaţii vor proveni din înţelegerea 
surselor progresului ştiinţific şi tehnologic şi din identificarea iniţiativelor şi 
circumstanţelor care le-au generat şi care le-au facilitat implementarea şi 
difuzarea. Explicaţiile trebuie să provină din înţelegerea detaliilor istorice” 
(OECD Manual, „Measuring Productivity, Measurement of Aggregate and 
Industry-level productivity, Growth”, 2001). 

Concluzii  

Funcţiile matematice ce însumează rezultate macroeconomice le dă 
posibilitatea economiştilor să îşi facă o „părere” despre starea generală a 
echilibrului macroeconomic, dar are nevoie de o bună cunoaştere teoretică 
pentru a înţelege diverse cauzalităţi între evenimente. Economiştii pot fi 
structuraţi în economişti-contabili, economişti-manageri şi economişti-cercetători. 
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Prin contribuţia neo-schumpeteriană se propune orientarea atenţiei 
cercetătorilor spre o viziune mezoeconomică, respectiv să se concentreze 
atenţia spre comportamentul agenţilor economici şi modul de alocare a 
resurselor în cadrul industriei. Pentru o bună înţelegere a dinamicii firmelor şi a 
resurselor nu mai poate fi utilizat cu succes conceptul de „agent economic 
reprezentativ”, deoarece procesele economice reale sunt heterogene, apărând 
permanent inovaţii de produs şi de proces care pot fi considerate subiectiv de 
către economiştii-manageri ca fiind noi pentru firmă, noi pentru industrie sau 
noi pentru lume. Se presupune că cele mai „fructificabile” inovaţii sunt 
inovaţiile tehnologice deoarece ele permit atât formularea de procese 
tehnologice noi, apariţia de produse noi, dar şi cunoştinţe noi care se pot 
acumula pentru o tehnologie, pentru o industrie sau pentru lume. Inventarea 
tehnologiei de acumulare a cunoştinţelor „Internet” permite accesul dinamic al 
agenţilor economici la stocul de cunoştinţe despre toate tehnologiile existente, 
creându-se astfel posibilităţi nelimitate de generare a inovaţiilor. Economiştii-
cercetători au intuit de multă vreme că schimbările din economie sunt atât 
cantitative, cât şi calitative, iar „curentul” neo-schumpeterian propune ca 
instrument de cuantificare a efectelor economice conceptul de inovare. Prin 
instrumentele sale de formalizare, teoria neoclasică a generat o teorie puternică 
de măsurare a efectelor economice, dar datorită ipotezelor restrictive (care au 
permis formalizarea) este dificilă modelarea comportamentelor agenţilor 
economici. Inventarea aparatului cu Rezonanţă Magnetică Nucleară permite 
relaxarea ipotezelor neoclasice privind raţionalitatatea comportamentelor 
agenţilor economici, lăsând loc formulării unor teorii alternative de cuantificare 
a comportamentului heterogen al acestora. Neo-schumpeterienii propun 
orientarea atenţiei spre industrie (la un nivel mezoeconomic), în care firmele nu 
mai sunt omogene (reprezentative), ci capătă un caracter heterogen prin 
intermediul inovaţiilor de proces şi produs. Aceste inovaţii sunt într-o anumită 
măsură subiectiv considerate ca fiind inovaţii de către economiştii-manageri, iar 
asta implică un proces stohastic de modelare econometrică pentru economiştii-
cercetători. 

Cercetări viitoare 

Cercetările viitoare pot fi orientate spre formularea de teorii alternative 
generate de relaxarea ipotezelor neoclasice. Economiştii au intuit că modelele 
neoclasice reprezintă un instrument puternic de formalizare a sistemului 
economic, iar ecuaţiile diferenţiale au permis într-o anumită măsură 
cuantificarea variaţiilor efectelor economice. Limite au existat şi există în ce 
priveşte înţelegerea variaţiilor structurale calitative ale organizaţiilor umane şi 
care modifică estimaţiile parametrilor din ecuaţiile de regresie economică, dar 
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pe măsură ce creşte stocul de date disponibile se va reduce şi deplasarea 
estimatorilor când se modelează econometric o industrie. Prin intermediul unor 
parametri se înţelege „după ureche” cum variază sistemul economic atunci când 
sunt agregate rezultate economice şi se utilizează funcţii matematice continue. 
Pentru a avea o viziune cât mai aproape de realitate a economiei şi de înţelegere 
a comportamentului heterogen al acestora se poate încerca modelarea unui 
proces stohastic la nivel mezoeconomic. Există mai multe unghiuri de a privi un 
proces economic, iar asta implică că unele teorii pot explica mai bine decât 
altele, anumite aspecte privite în contexte diferite. Oricât de precis ar fi definit 
de către statistician un set de reguli pentru definirea unei organizaţii, adică 
structurarea activităţii economice, omul poate face parte simultan din mai multe 
organizaţii şi asta implică că orice regresie este limitată de cunoştinţele care pot 
fi considerate ca înglobate fie în capital fie în muncă. 

Mulţumiri 
Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului „Doctorat şi doctoranzi 

în triunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI)”, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de Academia de Studii Economice 
din Bucureşti. 
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