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Rezumat. În prezent, întreaga lume a căzut pradă celei mai 
profunde şi lungi recesiuni din istoria postbelică. Pornind de la cauzele şi 
efectele actualei crize, oare putem afirma cu exactitate care curent 
economic evocă cel mai bine realitatea de astăzi? Reprezentanţi ai 
clasicismului, neoclasicismului, keynesianismului, monetarismului, 
liberalismului economic etc.? Legile economice vor rămâne în acelaşi 
stadiu sau se vor schimba? Cu siguranţă o ajustare se va produce în 
gândirea economică, iar actuala criză economică ne va obliga să ne 
alegem un alt model economic, bazat în primul rând pe raţionalitate, 
moralitate şi cumpătare. 

Se poate chiar afirma că o scurtă reîntoarcere în evul mediu, la 
gândirea economică a scolasticilor, care susţineau acele principii ale vieţii 
economice dependente şi de morala religioasă, prin acceptarea inegalităţii 
condiţiilor, ca sursă a virtuţilor practicate, dar şi detaşarea faţă de 
bogăţie, coroborate cu principiile vieţii economice din capitalism, ar putea 
avea ca efect un model economic moral,  prin corelarea a două categorii 
de fapte: religia şi dezvoltarea economică, aşa cum a susţinut Max Weber 
în lucrarea „Etica protestantă şi capitalismul”. 
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„Scopul studiului ştiinţei economice nu constă în aflarea unor răspunsuri gata formulate 
la problemele economice, ci în învăţarea modului în care se poate evita inducerea în eroare de 
către economişti.”  

Joan Robinson 
 
Ţinând cont de cei trei ani de la declanşarea celei mai severe crize 

financiare din ultimele decenii, economia mondială pare să nu îşi mai găsească 
drumul spre un nou ciclu economic. Modul în care a evoluat şi evoluează criză 
economică globală ne forţează să medităm puţin la cât de multe lucruri au luat o 
turnură greşită, cât de repede s-a întâmplat acest lucru şi, mai ales, ce putem 
învăţa din această experienţă. Ceea ce se întâmplă acum în lume este dovada 
cea mai evidentă că economia nu se poate regla singură. Aşa cum spunea 
profetul crizei economice, Nouriel Roubini, Karl Marx avea dreptate când a 
accentuat ideea autodistrugerii capitalismului, pentru că nu poţi transfera 
venituri dinspre forţa de muncă spre capital fără să se înregistreze un exces de 
capacitate de producţie şi lipsa unei cereri agregate.  

Caracteristica unică a actualei crize ţine de faptul că este o criză a foilor 
de bilanţ, un exces de creditare a cărui origine se regăseşte în sectorul financiar. 
Creditul este aerul pe care îl respiră pieţele, de aceea creditul toxic infectează 
toate categoriile de active. Cu toate acestea, profesioniştii din economie nu au 
reuşit s-o prevadă nici măcar atunci când economia suferea dezechilibre 
puternice, fiindcă modelele lor susţineau că pieţele au întotdeauna dreptate, au 
elaborat noi teorii care să explice de ce pieţele se comportau astfel. Din această 
cauză, trebuie să înţelegem că, pentru evitarea efectelor nocive determinate de 
funcţionarea liberă a pieţelor, se impune intervenţia statului prin reglementări 
adecvate, care să prevină excesele, abuzurile şi pagubele suportate de toţi 
cetăţenii.  

În acest sens, putem să-i dăm dreptate lui Keynes când susţinea 
intervenţionismul în economie, spre deosebire de liberalismul economic care 
este adeptul  formulei laissez-faire. Keynes a făcut celebra sa observaţie „pe 
termen lung, suntem toţi morţi” în cursul argumentării contra valorii 
previziunilor economice pe termen lung. Caracterul variabil al relaţiilor de bază 
din economie, considera el, era de natură să transforme proiecţiile extinse în 
ceva foarte incert. Iar el era extrem de sceptic cu privire la impunerea unor 
sacrificii eroice în prezent doar de dragul unor avantaje îndepărtate promise de 
economişti. Acest lucru este în sine un bun motiv pentru a reflecta asupra 
fundamentelor economice cunoscute până acum. Actuala criză economică 
confirmă valabilitatea ideii keynesiene potrivit căreia trebuie acumulate resurse 
în vremurile de avânt economic pentru finanţarea stimulilor fiscali 
guvernamentali necesari în perioadele de recesiune. Activitatea economică nu 
este numai o operaţiune tehnică fără legătură cu moralitatea, cu toate că în 



Fundamente  economice: între consacrare şi contestare 

 
93

trecut etica şi economia erau unite, iar acum cele două sunt separate, lucru 
negativ care poate genera o situaţie economică gravă la nivel mondial.  

 Diferenţa dintre neokeynesieni şi monetarişti este mică. Ambele teorii 
sunt construite în jurul unor modele ale economiei ce pun accent pe matematică 
şi pe ipoteza că starea naturală a unei economii de piaţă este de a fi în echilibru. 
Accentul pus de neokeynesieni pe modelele matematice a fost un pas important 
prin care s-au îndepărtat de importanţa atribuită de însuşi Keynes factorilor 
noncuantificabili. Neokeynesienii erau mai dispuşi decât monetariştii să accepte 
că în economia reală există elemente rigide – de la privilegii, sindicalizare, 
combinaţii ilegale – care adesea împiedică realizarea unui echilibru foarte 
eficient. Anii lungi şi epuizanţi ai Marii Crize au fost un exemplu grăitor de 
economie blocată mult sub potenţialul său real. Dar ei considerau că pot să 
forţeze cu succes economia pentru a o aduce într-o stare mai dezirabilă, printr-o 
măsură bine gândită, sub forma unei reduceri a taxelor sau creşteri a 
cheltuielilor. 

Oare a sosit momentul de a da dreptate analiştilor economici care susţin 
că această criză va însemna sfârşitul capitalismului? Deocamdată este greu de 
spus. Dar cu certitudine teoriile economice se vor schimba, aşa cum s-a putut 
observa în toate perioadele de criză economică. Efectele colapsului economic 
din anii 1929-1939 cauzat de reducerea consumului l-a determinat pe John 
Maynard Keynes să susţină intervenţia statului în economie, teorie care a fost 
acceptată ca o soluţie salvatoare de la declinul economic al anilor respectivi, 
prin crearea de noi locuri de muncă, care ulterior vor determina bunăstarea 
cetăţenilor, dar şi mult aşteptata creştere economică durabilă. Ulterior, în anii 
1940, sistemul  de la Bretton Woods a schimbat teoria monedelor de referință, 
iar criza petrolului din anii ’70 a evidenţiat faptul că teoria lui Keynes nu mai 
funcţiona, marcând apariţia lui Milton Friedman, liderul şcolii de la Chicago, 
care a susţinut minimalizarea rolului statului, cererea şi oferta să se confrunte şi 
să găsească singure echilibrul, neoliberalismul funcţionând până recent. 
Evoluţiile recente, FED şi băncile centrale care se implică din ce în ce mai mult, 
premiul  Nobel acordat unui neokeynesianist, mulţi analişti emit opinia că statul 
este salvarea economiei. Ţinând cont de actualul context economic, putem 
concluziona că s-ar putea să ne confruntăm cu suprareglementarea pieţelor 
existente, la intervenţia excesivă a statului în economie. Această idee 
fundamentală a teoriei economice, care a dominat gândirea economică mai mult 
de două secole, se referă la doua concepţii: liberalismul economic şi 
totalitarismul economic. Primul curent susţine neamestecul statului în viaţa 
economică, schimbul realizându-se prin mecanismul cerere-ofertă. Fondatorul 
ştiinţei economice, Adam Smith, susţinea că pe piaţă intervine acţiunea „mâinii 
invizibile”, care îi determină pe producători să promoveze interesele societăţii. 
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De cealaltă parte, totalitarismul economic presupune faptul că individul este 
subordonat statului, drepturile sale derivând din voinţa acestuia. Concepţia 
neoclasică  are printre fundamente esenţiale  acela că statul este situat deasupra 
intereselor economice, cu un rol neînsemnat în economie. Secolul XX – 
sistemul economic considerat de neoclasici drept autoregulator, considerându-
se că producătorul  prin oferta sa creează propria cerere.  

Între cele două extreme, dirijismul keynesist a recunoscut incapacitatea 
pieţei de a se autoregla prin mecanismele pieţei cu libera concurenţă, sugerând 
completarea mecanismelor pieţei cu intervenţia statului în scopul corectării 
dezechilibrelor ciclice şi evitării amplificării lor. Teoria dirijismului presupunea 
posibilitatea reîntâmpinării efectelor economice negative, gen inflaţie, crize 
economice, şomajul, prin intervenţia statului în viaţa economică. A apărut 
orientarea economică cunoscută sub denumirea de intervenţionism statal, 
trăsătura caracteristică a politicilor economice promovate de toate ţările 
dezvoltate. 

Ştiinţa economică oferă o bază teoretică de analiză şi interpretare a unor 
probleme cum sunt: modalităţile de diminuare a inflaţiei, cum se poate asigura 
ocuparea deplină a forţei de muncă şi diminuarea şomajului, politicile 
macroeconomice ale guvernului, de ce evoluţia economiei este ciclică şi care 
sunt cauzele evoluţiei ciclice, căile de sporire a venitului naţional şi distribuirea 
acestuia etc. 

  Apariţia noii teorii a reglării vieţii economice nu a diminuat controversa 
între cele două curente privind mecanismele de reglare economică. Curentele de 
inspiraţie liberală atribuie dezechilibrele din economiile ţărilor dezvoltate 
tocmai intervenţiei statului în domeniul veniturilor, preţurilor, creditului, 
economisirii. Milton Friedman susţinea că orice intervenţie în economie 
dereglează masa monetară, iar stabilitatea monetară ar reprezenta premisa 
esenţială a stabilităţii  economice. Paul Samuelson considera că intervenţia 
statului în viaţa economică trebuie să fie cât mai limitată şi indirectă având ca 
obiectiv principal echilibrarea ofertei cu cererea totală în scopul asigurării unei 
creşteri economice echilibrate. James Tobin, prin teoria intervenţiei statului în 
viaţa economică, se pronunță pentru un rol activ al statului în viaţa economică, 
în principal prin intermediul băncii centrale de stat, în cazuri justificate, prin 
intermediul politicii fiscale.  

Un fundament economic care trebuie revăzut este răspunsul la celebra 
dilemă: Să conducă legile bune sau oamenii buni?” Dacă aproape toate curentele 
economice au răspuns că legile bune, realitatea de astăzi ne demonstrează că 
acest lucru nu este suficient: legile bune trebuie puse în aplicare şi de oameni 
buni, luând în calcul consecinţele acţiunilor şi deciziilor lor. Fără existenţa 
moralităţii, efectele pot fi  dezastruoase în orice domeniu fundamental, dar mai 
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ales în cel economic. Exemplul crizei economice de acum este grăitor în acest 
sens, oamenii dorind bunuri materiale peste puterile lor de cumpărare, ceea ce în 
timp generează dezechilibre structurale majore,  amplificând semnalele de 
dezaccelerare a economiei mondiale,  în contextul atenuării impactului politicilor 
macroeconomice expansioniste, implementate în contextul crizei. Totuşi, nu 
putem spune că asistăm la un conflict al şcolilor de gândire economică: şcoala 
keynesiană, adeptă a stimulării cererii agregate prin intervenţia autorităţilor de 
politică macroeconomică; şcoala  neokeynesiană, care evidenţiază importanţa 
reducerii cheltuielilor bugetare şi deficitului bugetar pentru relansarea 
economiei. 

În ştiinţa economică, la fel ca în anatomie, un ansamblu înseamnă mai 
mult decât suma părţilor. Ştiinţa economică tradiţională afirmă că instituţiile 
economice şi motivaţia oamenilor care sunt încadraţi în ele se modifică încet, că 
adevărul economic odată stabilit, în fizică sau în botanică, este, în mare măsură, 
imuabil. 
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