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Rezumat. Capitalismul este un sistem social adaptiv care evoluează, 
se modifică și se dezvoltă ca răspuns la provocările unui mediu economic în 
continuă schimbare. Atunci când capitalismul este serios amenințat de o 
criză sistemică, apare o nouă versiune mult mai bine adaptată la condițiile 
existente. Analiza critică a ideilor fundamentale care stau la baza teoriilor 
economice neoclasice relevă faptul că sistemul capitalist este în mod 
fundamental unul dinamic și, în consecință, modelele neoclasice statice s-au 
dovedit a fi neadecvate pentru studierea lui. Contrar viziunii economice 
neoclasice, economia capitalistă nu este guvernată de legi economice 
imuabile. Criza de sistem a capitalismului global declanșată în 2007 a scos 
în evidență necesitatea unei noi paradigme economice pe baza căreia să fie 
construită și interpretată o nouă versiune a capitalismului, în concordanță 
cu realitățile din ce în ce mai complexe ale unei lumi globalizate aflate  
într-o schimbare din ce în ce mai rapidă. 
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Introducere 
 
Criza financiară declanșată în anul 2007 a relevat faptul că între teoria 

economică dominantă și realitatea economică există o mare discrepanță. 
Încrederea absolută în teoria neoclasică standard a determinat guvernele să 
dereglementeze piețele financiare, proces declanșat în lumea anglo-saxonă în 
urmă cu câteva decenii sub influența paradigmei neoliberale. Succesul aparent al 
piețelor financiare din ultimele trei decenii – în pofida unor crize regionale sau 
sectoriale – le-a transformat într-un model de urmat în restructurarea societății în 
ansamblul ei. În plus, în condițiile în care paradigma neoliberală rămâne 
dominantă, reformarea sistemului capitalist global este foarte greu de realizat, iar 
crearea unei noi variante de capitalism, bazată pe o nouă paradigmă, rămâne un 
deziderat greu de realizat. 

În lumea occidentală, ultimii 40 de ani au fost marcați de o serie de erori 
majore de politică economică. Aceste erori au fost, conform lui Barbera (2009), 
strategice și nu tactice, iar această situație a fost determinată, în primul rând, de 
faptul că politicile economice au fost produsul unei teorii economice eronate. De 
aceea, arhitecții acestor teorii pot fi considerați cel puțin parțial răspunzători 
pentru contribuția lor la declanșarea celei mai mari crize sistemice din istoria 
capitalismului.  

 
Revizuirea literaturii de specialitate și puțină istorie 
 
Criza financiară globală a arătat într-un mod cât se poate de clar și de dur că 

perspectiva funcționalistă conform căreia sistemul capitalist, văzut ca o mașină 
impersonală de creare a avuției, caută sau rămâne într-un echilibru static este 
eronată. Această perspectivă subestimează, cum sublinia Streek (2009), atât 
anarhismul antreprenorial schumpeterian, cât și spiritul animal al prădătorului 
keynesian. Pe de altă parte, privit din perspectiva instituționalistă, capitalismul 
este o ordine social-instituțională complexă, și nu o simplă combinație de 
proprietate privată și piețe libere. Importanța instituțiilor politice pentru crearea 
condițiilor necesare capitalismului a fost subliniată de mult timp prin operele lui 
Adam Smith, Max Weber, Joseph Schumpeter, Douglas North și mulți alții. Ceea 
ce s-a întâmplat odată cu declanșarea revoluției conservatoare în anii 1980 a fost 
faptul că liderii politici conservatori, cei din lumea afacerilor și o mare parte a 
economiștilor au decis să ignore realitățile istorice care pledau în direcția unei 
abordări mult mai complexe a realităților economice și sociale, în favoarea 
versiunii ultrasimplificate promovate de ideologia fundamentalismului pieței 
libere. În esență, acești fundamentaliști ai pieței libere considerau că piețele au 
întotdeauna dreptate, iar guvernele acționau aproape întotdeauna greșit. Această 
viziune a reprezentat o ruptură radicală în raport cu faza anterioară a 
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capitalismului dintre anii 1930 și 1970, când economiștii porneau de la premisa că 
guvernele aveau întotdeauna dreptate, iar piețele eșuau aproape întotdeauna. 

Ca şi în cazul altor crize majore, cauzele ei au fost analizate şi dezbătute pe 
larg, iar una din întrebările principale a fost cea referitoare la cum atât de mulţi 
economişti au fost incapabili să prezică prăbușirea financiară din 2008 sau 
recesiunea ce a urmat. Conform lui Orrell (2010), eşecul economiştilor de a 
prezice criza nu a fost ceva atipic. Ce a fost atipic însă a fost faptul că nu numai 
modelele teoretice au fost neconforme cu realitatea, ci chiar au contribuit la 
declanşarea crizei. Şi aceasta, deoarece ideile fundamentale care se află la baza 
teoriei economice (neoclasice) sunt în neregulă. Orrell subliniază că acest lucru 
înseamnă că nu numai modele matematice sunt eronate, ci şi modelele mentale ale 
economiştilor sunt complet eronate (Orrell, 2010). Din această perspectivă, 
falimentul Lehman Brothers în data de 15 septembrie 2008 a reprezentat colapsul 
unui sistem economic şi al filozofiei care a stat la baza acestuia. Mai precis, 
această criză a semnalat sfârșitul modelului neoliberal al pieţei libere, versiunea 
extremă a ortodoxiei neoclasice neoliberale. Este foarte probabil ca pe termen 
mediu, după ce modelul neoliberal va înceta să fie modelul economic dominant, 
să apară o nouă paradigmă economică pe baza căreia să aibă loc creşterea 
economică în lumea capitalistă.  

Epoca fundamentalismului pieţei libere dintre 1980 şi 2009 a fost dominată 
de dogma neoliberală conform căreia intervenţia statului în economie este 
întotdeauna dăunătoare iniţiativei private. Tema principală care leagă aproape 
toate evoluţiile negative ce au convers către criza de sistem a economiei globale în 
2007-2008 a fost doctrina cvasireligioasă a pieţelor perfecte şi corolarul ei 
conform căruia guvernele eficiente și piața se află într-o opoziţie maniheistă şi 
sunt incapabile de coexistenţă. Pentru neoliberali, sistemul politico-economic 
ideal a fost şi este capitalismul de tip laissez-faire, un sistem extrem de capitalism, 
caracterizat de o separare completă a statului de economic, într-o manieră similară 
separării dintre stat şi biserică. Credința economiștilor neoliberali în supremația și 
perfecta funcționare a piețelor a rămas de neclintit chiar dacă o mare parte a 
filosofilor, sociologilor, politologilor și istoricilor economiei  au realizat de mult 
că aceasta este eronată deoarece orice societate dominată de jocul piaței pure se va 
prăbuși catastrofal. Acest lucru este evident în cazul statelor eșuate de tipul 
Somalia, Congo sau Afganistan, țări în care căutarea profitului cu orice preț este 
legea principală după care se ghidează întreaga societate și în care guvernele sunt 
extrem de slabe și incapabile de a-și exercita funcțiile. Aceste țări se încadrează 
într-o mult mai mare măsură modelului neoliberal față de Statele Unite sau Hong 
Kong și chiar față de paradisurile fiscale de tipul Insulelor Cayman. 
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Soluții pentru teorie sau realitate economică? 
 
Ca metodă de investigare științifică, economia este simultan o știință 

socială, ecologică, politică, matematică și morală (Boulding, 1970). Conform lui 
Schumpeter (2004), teoria economică este o „cutie cu scule” folosită pentru 
analizarea multidimensională a evoluției economice. La baza teoriei economice 
neoclasice stau o serie de idei care au un impact major asupra societăţii şi 
afectează procesul de luare a deciziilor la nivel individual, guvernamental, al 
mediului de afaceri şi al societății în ansamblu. La baza nucleului ideatic al teoriei 
neoclasice stau o serie de afirmații ce au un statut de axiome: 

1. economia poate fi descrisă prin intermediul legilor economice; 
2. economia este compusă din indivizi independenţi; 
3. economia este stabilă și tinde spre echilibru; 
4. riscul economic poate fi relativ uşor manageriat utilizând statistica; 
5. economia este corectă; 
6. creşterea economică poate continua la nesfârşit; 
7. creşterea economică ne va face pe toţi fericiţi; 
8. creşterea economică este întotdeauna bună. 
Însă, economia reală este foarte diferită de teoria economică, fiind rezultatul 

unor procese complexe, care sunt extrem de greu de încadrat de modelele 
economice. Economia nu este raţională sau corectă, iar creşterea economică nu 
este în mod automat dezirabilă. Mai mult, este evident chiar şi pentru profanii în 
matematică faptul că ceva este clar în neregulă cu modelele care stau în centrul 
sistemului financiar global. Una din slăbiciunile fundamentale ale teoriei 
neoclasice este aceea că întreaga construcție intelectuală este bazată pe modele 
statice care sunt utilizate pentru descifrarea unui proces caracterizat în primul rând 
de dinamism. Conform lui Schumpeter (2003), capitalismul nu este un set static 
de instituții, ci un sistem ce evoluează permanent și care se reinventează prin 
intermediul crizelor majore, prin procesul „distrugerii creatoare”. Analiza lui 
Schumpeter privind modul de funcționare a economiei capitaliste a fost realizată 
în cadrul unei polemici ascuțite cu școala neoclasică care, în viziunea lui eșuase în 
ceea ce privește înțelegerea faptului că, în mod fundamental, capitalismul consistă 
în schimbare și nu poate fi analizat, pe cale de consecință, în termeni statici.  

Conform lui Sewell (2008), schimbarea este singurul lucru constant în 
capitalism. Capitalismul este un sistem social aflat într-o permanentă schimbare, 
un sistem care încurajează în mod sistematic „dezordinea” și care dă naștere unor 
evenimente impredictibile. Capitalismul, așa cum arăta Schumpeter (2003), este 
prin natura sa o formă sau o metodă a schimbării economice care nu a fost și nu 
poate fi staționară. Acest caracter dinamic, evolutiv al procesului capitalist nu se 
datorează numai faptului că viața economică se desfășoară într-un mediu aflat în 
continuă schimbare și care modifică constant datele acțiunii economice și nici 
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creșterii cvasiautomate a populației sau capitalului. În primul rând, impulsul 
fundamental care alimentează motorul economiei capitaliste este generat de 
inovație, de progresul tehnologic, de noile metode de producție și transport, de 
noile produse de consum, de noile piețe și de noile forme de organizare industrială 
create de sistemul capitalist.   

Întreaga evoluție a capitalismului relevă faptul că, pe termen lung, creșterea 
economică este regula, însă această creștere nu este una liniară, ci se petrece în 
cadrul unor cicluri economice caracterizate de perioade de boom economic, 
urmate de crize și depresiuni/recesiuni economice, după care ciclul se reia. 
Evoluția ciclică a capitalismului scoate în evidență instabilitatea inerentă 
sistemului, iar sursele principale ale acesteia au fost identificate de Minsky 
(2008b) în sectorul financiar deoarece în perioadele de prosperitate economică, 
atunci când nivelul ocupării forței de muncă este ridicat și menținut pe o perioadă 
mai lungă, oamenii de afaceri și bancherii tind să accepte doze mai mari de 
îndatorare. De asemenea, în perioadele de expansiune economică, instituțiile 
financiare, în tentativa de a-și maximiza profiturile, inventează și reinventează noi 
tipuri de instrumente și tehnici financiare, iar acest fenomen garantează, în 
viziunea lui Minsky, instabilitatea financiară. Minsky a sesizat în cadrul a ceea ce 
el a numit Ipoteza Instabilității Financiare (Financial Instability Hypothesis) și 
faptul că persistența condițiilor propice dezvoltării economice generează un 
sentiment de încredere în permanentizarea acestei stări benigne și, în al doilea 
rând, sporirea încrederii încurajează asumarea de decizii riscante în lumea 
financiară. În viziunea lui Minsky, ciclurile de avânt și depresiune economică sunt 
inerente economiei capitaliste (Minsky, 2008b). 

Piețele libere operează în lumea reală în mod diferit față de modul în care 
este descrisă funcționarea lor în textele teoretice, care oferă numai o variantă 
distilată, schematizată, utilizată strict pentru a ilustra principiile pe baza cărora 
acționează piețele în lumea reală. De mult prea multe ori este uitat faptul că 
piețele reale sunt preexistente teoriilor care explică funcționarea piețelor, iar 
dezbaterea recentă postcriză a relevat faptul că în viziunea neoclasică 
contemporană predomină ideea conform căreia modele teoretice sunt 
preeminente, iar piețele reale ar trebui să fie o reflectare a modelelor teoretice 
despre piața liberă așa cum apare ea descrisă în teoriile neoliberale bazate pe 
ipoteza piețelor eficiente (Efficient Market Hypothesis/EMH) și pe cea a 
așteptărilor raționale (Rational Expectations Hypothesis). Conform lui McCleskey 
(2010), este foarte ușor de alunecat în capcana ideologică de a încerca să faci 
realitatea conformă modelului teoretic, în loc de a încerca să elimini discrepanțele 
dintre teoria și realitatea economică.  

Conform lui Keen (2001), macroeconomia neoclasică, ca produs derivat al 
microeconomiei neoclasice, este o construcție teoretică marcată de o serie de 
erori, cele mai importante dintre acestea fiind legate de obsesia în privința 
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modelelor echilibrului macroeconomic, de ignorarea rolului creditului și 
îndatorării într-o economie de piață, de refuzul acceptării existenței diviziunii în 
ceea ce privește funcțiile economice între diferitele clase sociale, de reducerea 
incertitudinii la risc și, nu în ultimul rând, de tratarea sectorului financiar separat 
de restului economiei. Percepția lui Keen în ceea ce privește modul de funcționare 
a sistemului capitalist este aceea că acesta este un sistem dinamic, alimentat de 
cerere, care operează în mod normal departe de starea de echilibru și în cadrul 
căruia creditul și îndatorarea joacă principalul rol în determinarea cererii și în care 
relațiile dintre clasele sociale atât în privința rolurilor lor economice, cât și în 
distribuția veniturilor evoluează ciclic și uneori urmează tendințe seculare  
(Keen, 2001).  

În centrul gândirii neoclasice convenționale se află modelul IS-LM, 
completat relativ recent de noul val al teoriei așteptărilor raționale. Ambele sunt în 
mod esențial modele statice ale echilibrului economic, în timp ce modelele SDGE 
(Stochastic Dynamic General Equilibrium) sunt deocamdată doar tentative 
neconvingătoare de teoretizare a echilibrului economic într-o manieră dinamică. 
Toate aceste modele au la bază o serie de concluzii ale unor teorii insuficient 
demonstrate care nu țin cont, de exemplu, de dovezile aduse de Sraffa, care 
demonstrează că teoria marginalistă a distribuirii veniturilor în funcție de 
productivitatea marginală nu se aplică într-o lume multiprodus sau de calculul 
eronat pe care se bazează modelul competiției perfecte. Cu alte cuvinte, așa cum 
subliniază Kates (2010), economiștii neoclasici au construit o serie de modele 
macroeconomice utilizând un aparat conceptual care s-a dovedit prin analiza 
microeconomică și nerealist, și neconform cu modul real de funcționare a 
economiei capitaliste. Faptul că modele macroeconomice neoclasice păreau să se 
conformeze realităților economice relevate de datele empirice este mai mult o 
dovadă a progreselor realizate de tehnicile econometrice moderne în analiza 
modelelor complexe, și nu neapărat o dovadă a relevanței modelelor neoclasice 
pentru economia reală.  

Cazul modelului IS-LM, modelul neoclasic standard este extrem de 
instructiv. Modelul IS-LM, care se bazează pe opera lui John Hicks, a fost deja 
pus sub semnul întrebării chiar de către economistul în cauză în 1982, în lucrarea 
„IS-LM – An Explanation” (Hicks, 1982). În lucrarea respectivă, Hicks a subliniat 
faptul că modelul în cauză nu a fost inspirat de „Teoria generală” a lui Keynes, ci 
de o lucrare anterioară a autorului în care Hicks a încercat să construiască teoretic 
un model dinamic al unei așa-zise „economii a pâinii” (Hicks, 1935). Intenţiile 
autorului şi o parte a argumentelor erau foarte interesante. Hicks a observat faptul 
că teoriile a căror construcţie pornea de la ipoteza unei stări staţionare erau destul 
de satisfăcătoare în condiţiile respectivei ipoteze, însă erau incapabile de a fi 
extinse şi combinate cu alte ipoteze şi  în consecinţă erau inaplicabile. De 
asemenea, Hicks a notat şi faptul că teoriile capitalului, foarte la modă în epoca 
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respectivă, se bazau pe o serie de ecuaţii aplicabile într-o stare staţionară a 
economiei, însă odată ce condiţiile staţionare încetau să existe, ecuaţiile respective 
deveneau inaplicabile (Hicks, 1935). În tentativa de a construi un model dinamic, 
Hicks, nefamiliarizat cu tehnicile matematice complexe de calcul al fluxurilor 
economice în timp continuu, a introdus dimensiunea temporală în modelul său 
prin divizarea viitorului în fracţiuni scurte, fiecare dintre acestea urmând a fi 
tratată ca fiind constantă. În modelul dezvoltat de Hicks, aceste fracţiuni erau 
egale cu o săptămână; în fiecare zi de luni – şi numai lunea – piaţa se deschidea şi 
stabilea salariile şi rata dobânzii; apoi, producţia se desfăşura de-a lungul 
săptămânii, luând preţurile stabilite în prima zi de luni ca fiind date; ca efect, 
aşteptările în ceea ce priveşte schimbările de preţuri erau reduse la zero. Ulterior, 
fără a ţine seama de propriul argument iniţial conform căruia teoriile statice 
implică ecuaţii aplicabile numai în termeni statici, Hicks a încercat să utilizeze 
acest tip de ecuaţii în cadrul modelului său dinamic. Mai mult, Hicks a utilizat 
legea lui Walras pentru a argumenta faptul că pieţele de capital pot fi lăsate în 
afara modelului pe baza principiului că dacă piaţa muncii este în echilibru şi dacă 
piaţa pâinii este în echilibru, atunci piaţa capitalului trebuie să fie în echilibru 
(Hikcs, 1935). Ulterior, Hicks a utilizat acelaşi mod de gândire pentru a nu lua în 
considerare în dezvoltarea modelului IS-LM piaţa muncii (Keen, 2010).  

 
Ortodoxia economică neoclasică 
 
Teoria macroeconomică ce urmează tradiția neoclasică celebrează „mâna 

invizibilă” a lui Adam Smith. Această teorie a dominat gândirea economică 
clasică și neoclasică, nefiind pusă sub semnul întrebării până în momentul în care, 
sub impactul Marii Depresiuni din anii 1930, Keynes a realizat că realitățile 
economice au infirmat existența unui mecanism de autocorectare a economiei 
capitaliste. Publicarea în 1936 a lucrării fundamentale Teoria generală a ocupării 
forței de muncă, a dobânzii și a banilor a declanșat o dezbatere intensă asupra 
unor teme aflate în continuare pe agenda economiștilor din întreaga lume. În 
primul rând, în termenii lui Samuelson, substanța ereziei lui Keynes a constituit-o 
negarea existenței unei „mâini invizibile” ce canalizează acțiunile individuale ale 
actorilor de pe piață către atingerea optimului social. Economiștii clasici de 
dinaintea lui Keynes considerau că piețele libere procesează informația în mod 
corect și precis, iar acest lucru garantează mersul perfect al economiei și face 
inutilă intervenția statului în economie. Keynes și discipolii săi au contestat 
această viziune și au subliniat faptul că intervenția statului în economie este 
necesară, în special în perioadele de declin economic. În timp ce Keynes a adus 
argumente serioase care indicau faptul că sistemul capitalist este departe de a fi 
unul perfect, din perspectiva adepților sintezei neoclasice economia capitalistă 
este un sistem care tinde spre echilibru în pofida apariției unor șocuri externe 
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relativ minore, șocuri care putea fi atenuate prin intermediului politicilor 
economice. O altă diferență majoră între aceste două școli de gândire constă în 
faptul că în timp ce Keynes considera Marea Depresiune ca fiind rezultatul normal 
al modului de operare al unui sistem financiar capitalist complex, adepții sintezei 
neoclasice au considerat criza ca fiind un caz special, rezultat în urma unei 
nefericite convergențe între șocul economic și erorile de politică economică. 
Keynes considera că sunt necesare modificări fundamentale atât la nivel teoretic, 
cât și practic, în timp ce adepții sintezei neoclasice au considerat că, din contră, 
sistemul funcționează conform așteptărilor, iar reglarea fină a sa este suficientă.  

Economiștii neoclasici au furnizat un suport important ideologilor 
neoconservatori americani cu începere din anii 1980. Din fuziunea celor două 
curente – economia neoclasică și conservatorism politic – a rezultat neolibera-
lismul contemporan, o ideologie distinctă bazată pe teoriile monetariste ale lui 
Friedman și pe concepția politico-filosofică a lui Hayek. Din perspectivă 
economică, neoliberalismul promovează ideea conform căreia bunăstarea 
individuală poate fi cel mai rapid atinsă prin promovarea inițiativei private într-un 
cadru instituțional caracterizat de protejarea dreptului de proprietate, piețe libere 
și comerț liber. Neoliberalismul se remarcă și prin faptul că pune accentul în 
primul rând pe necesitatea menținerii stabilității macroeconomice, țel opus 
idealului keynesian al ocupării depline  a forței de muncă și al diminuării sărăciei. 
Din punct de vedere politic, întreaga construcție neoliberală se bazează pe critica 
lui Hayek la adresa statului, al cărui rol ar trebui să fie limitat la acela de asigurare 
a securității cetățenilor, de protejare a libertății comerțului și a dreptului de 
proprietate. Ideologia neoliberală pledează pentru o diminuare a rolului statului și 
pentru crearea unei societății guvernate de mecanismele pieței libere. Însă, deși în 
mod tradițional piața este definită ca fiind caracterizată de absența intervenției 
statului, experiența istorică relevă faptul că piața nu este un fenomen care apare 
natural, ci ea trebuie creată și reglată prin intermediul politicilor economice. Din 
această cauză, așa cum subliniază Birch și Mykhnenko (2010), neoliberalismul se 
bazează pe o teorie contradictorie a statului deoarece politicile de tip laissez-faire 
nu pot fi implementate fără intervenția guvernului. Cu alte cuvinte, teoria statului 
minimal este iluzorie, în condițiile în care politicile neoliberale sporesc rolul 
intervenționist al statului chiar dacă pe căi diferite de alte forme mult mai 
explicite de intervenționism statal.     

Neoliberalismul a avut diverse variante și s-a dovedit a fi extrem de 
adaptabil la contextul social în care a fost aplicat. Apărut în conjunctura 
economică negativă determinată de crizele structurale ale anilor 1970, 
neoliberalismul reprezintă, așa cum subliniază Dumenil și Levy (2011), o nouă 
strategie a claselor capitaliste în alianță cu managerii de top, în special cu cei din 
lumea financiară, care viza întărirea poziției lor hegemonice în cadrul sistemului 
capitalist și, pe de altă parte, consolidarea poziției hegemonice a Statelor Unite la 
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nivel global. Înainte de Marea Contracție ce a început în 2007, această strategie 
părea că funcționează, în special dacă este analizată din perspectiva propriilor 
obiective: creșterea veniturilor și avuției unei minorități privilegiate și instaurarea 
hegemoniei americane la nivel global. Criza a relevat însă nesustenabilitatea 
acestei strategii și a marcat intrarea neoliberalismului într-o criză profundă 
(Dumenil, Levy, 2011). În realitate, după cum a sesizat Harvey (2010), 
neoliberalismul este un proiect al elitelor economice și politice, mascat de o 
retorică abundentă despre libertatea individuală, responsabilitatea individuală, 
despre virtuțile privatizării, ale pieței libere și ale comerțului liber. Ceea ce este 
important de menționat este faptul că acest proiect a legitimat politicile draconice, 
de austeritate economică, extrem de răspândite în primii ani ai crizei, politici care 
în realitate au ca scop principal restaurarea sau consolidarea puterii deținătorilor 
de capital. De aceea, în același mod în care neoliberalismul a apărut ca răspuns la 
crizele anilor 1970 și acum, politicile economice adoptate ca răspuns la criza 
curentă vor defini evoluția viitoare a capitalismului.   

 
Necesitatea unei noi paradigme economice postcriză 
 
Crizele sunt, după cum a remarcat Harvey (2010), „raționalizatori iraționali 

ai unui sistem irațional” (Harvey, 2010, p. 210). Crizele sunt o parte integrantă a 
sistemului capitalist. Dar, așa cum a subliniat Soros (2008), de data aceasta ceva a 
fost diferit, în sensul că, dacă crizele anterioare au testat cu succes tendințele și 
concepțiile eronate predominante, criza actuală constituie un punct de turnură 
deoarece acum atât tendințele, cât și concepțiile eronate au fost infirmate și au 
devenit de nesusținut. Există, subliniază Soros (1998) așadar, „o urgentă nevoie de 
a regândi și reforma sistemul capitalist, iar regândirea trebuie să înceapă cu 
recunoașterea faptului că piețele financiare sunt în mod inerent instabile. Sistemul 
capitalist se bazează pe convingerea că piețele financiare tind singure spre 
echilibru. Se presupune că ele se mișcă asemenea unui pendul: ar putea fi 
dislocate de forțe externe, de așa-numitele șocuri exogene, dar vor căuta să se 
întoarcă la poziția de echilibru. Această convingere este falsă. Piețele financiare 
sunt supuse exceselor, iar când se produce succesiunea avânt/prăbușire, dincolo de 
un anumit punct, întoarcerea la poziția de plecare nu mai este posibilă. În loc să 
acționeze ca un pendul, piețele financiare au acționat în ultima vreme mai mult ca 
o bilă demolatoare care sfărâmă o economie după alta” (Soros, 1998, p. 13).  

Soros propune în schimb adoptarea unei noi paradigme, care nu este limitată 
strict la piețele financiare, ci privește mai degrabă relația dintre construcțiile 
teoretice și realitate, pornind de la constatarea că concepțiile și interpretările 
eronate au jucat un rol major în stabilirea cursului istoriei. În viziunea lui Soros, 
paradigma economică contemporană dominantă este contrazisă de întreaga istorie 
financiară care ne arată că perioadele de boom economic, urmate de cele de 
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cădere economică nu sunt excepții, ci regulă în capitalism. Conform lui Soros 
(2008), paradigma bazată pe ideea că piețele financiare tind spre echilibru este 
falsă, iar sursa problemelor economice contemporane poate fi atribuită faptului că 
întreg sistemul financiar internațional a fost construit pe baza acestei paradigme. 
Ideea centrală din cadrul aparatului conceptual dezvoltat de Soros este aceea că 
evenimentele sociale au o structură diferită de cea a fenomenelor naturale. În 
cazul fenomenelor naturale, există întotdeauna o legătură cauzală care leagă un set 
de fapte direct de următorul. În ceea ce privește procesele sociale, cursul 
evenimentelor este mult mai complicat deoarece nu numai faptele constituie lanțul 
cauzal, ci și interpretarea lor de către actorii sociali. Există o conexiune 
bidirecțională între fapte și opiniile prevalente la orice moment din timp: pe de o 
parte, participanții caută să înțeleagă situația, ceea ce include atât faptele, cât și 
opiniile despre ele; pe de altă parte, participanții caută să influențeze situația, 
proces ce include din nou, atât faptele, cât și interpretarea lor. Astfel, funcțiile 
cognitive și cele manipulative intervin în lanțul cauzal în cazul proceselor sociale 
a căror evoluție reflectă și influențează opiniile participanților. Cu alte cuvinte, 
din moment ce aceste opinii și interpretări nu corespund realității, spre deosebire 
de cazul fenomenelor naturale, în cazul proceselor sociale există un element de 
incertitudine ce afectează atât acțiunile, cât și opiniile participanților.  

Conform lui Soros (1998), fundamentaliștii pieței libere „au o concepție în 
mod esențial viciată cu privire la modul de operare a piețelor financiare. Ei cred 
că piețele financiare tind către echilibru. Teoria echilibrului din științele 
economice se bazează pe o falsă analogie cu cea din fizică. Obiectele fizice se 
mișcă după propriile legi, indiferent de ce gândește cineva. Piețele financiare însă 
încearcă să prognozeze un viitor care depinde de hotărârile pe care le iau oamenii 
în prezent. În loc să reflecte realitatea în mod pasiv, piețele financiare creează în 
mod activ realitatea pe care ele, la rândul lor, o reflectă. Există o legătură 
bilaterală între deciziile prezente și evenimentele viitoare, pe care eu o numesc 
reflexivitate...Același mecanism de tip feedback se interferează cu toate celelalte 
activități care implică participanți umani conștienți. Ființele umane reacționează 
față de forțele economice, sociale și politice din mediul lor, dar, spre deosebire de 
particulele fără viață din știința fizicii, ființele umane au percepții și atitudini care 
transformă simultan forțele ce acționează asupra lor. Această interacțiune 
reflexivă bilaterală între ceea ce așteaptă participanții și ceea ce se întâmplă de 
fapt este deosebit de importantă pentru o înțelegere adecvată a tuturor 
fenomenelor economice, politice și sociale...acest concept al reflexivității este mai 
relevant pentru piețele financiare (și pentru multe alte fenomene economice și 
sociale) decât conceptul de echilibru pe care se bazează științele economice 
convenționale. În loc de cunoaștere, participanții de pe piață pornesc cu o anumită 
prejudecată. Reflexivitatea va acționa fie pentru a corecta această prejudecată, caz 
în care tindem spre echilibru, fie prejudecata inițială poate fi consolidată de 
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feedback-ul reflexiv, caz în care piețele se pot îndepărta destul de mult de 
echilibru, fără a avea vreo tendință de întoarcere la punctul de la care au pornit. 
Piețele financiare sunt caracterizate de perioade de prosperitate rapidă, dar și de 
prăbușire și e uimitor faptul că teoria economică se bazează, în continuare, pe 
conceptul de echilibru, care neagă posibilitatea acestor fenomene, în contradicție 
cu realitatea. Potențialul pentru dezechilibru este inerent în sistemul financiar; el 
nu este doar rezultatul șocurilor externe”. (Soros, 1998, pp. 18-19). Ceea ce vrea 
să sublinieze Soros este importanța reflexivității, ca mecanism de feedback între 
gândire și realitate, în analizarea problemelor sociale și economice, în special într-
o perioadă în care paradigma dominantă bazată pe teoriile echilibrului economic 
și pe derivatul său politic, fundamentalismul pieței libere, s-a dovedit incapabilă 
să explice cum s-a ajuns la cea mai mare criză de sistem din evoluția 
capitalismului.  

Criza economică globală curentă reprezintă încă o nouă fază în procesul de 
evoluție dinamică a capitalismului. Evenimentele traumatice din 2007-2008 au 
fost, după cum subliniază Kaletsky (2010), catalizatorul celei de-a patra 
transformări fundamentale a capitalismului din ultimii 200 de ani, transformare 
comparabilă cu cele declanșate de crizele din anii 1970, de Marea Depresiune din 
1929-1939 și de războaiele napoleoniene dintre 1803 și 1815. Prima dintre aceste 
tranziții majore a fost perioada de avânt economic și social ce a început cu 
revoluțiile politice din America și Franța și cu Revoluția Industrială din Anglia, în 
urma căreia a fost creată prima eră a capitalismului modern. Această eră lungă, de 
relativă stabilitate sistemică și de prosperitate în creștere, s-a încheiat odată cu 
primul război mondial, cu revoluția bolșevică din Rusia și în final cu Marea 
Depresiune a anilor 1930 declanșată în Statele Unite. Aceste evenimente 
catastrofice au distrus capitalismul clasic, de tip laissez-faire și au creat o versiune 
diferită a sistemului capitalist, inspirată de economia keynesiană și adoptată 
succesiv de proiectul de societate Roosevelt (New Deal), de proiectul Marii 
Societăți anunțat de Lyndon Johnson și de statele bunăstării din Europa 
occidentală în perioada postbelică. Ulterior, inflația globală de la sfârșitul anilor 
1960 și din anii 1970 a inspirat revoluția pieței libere promovată de Thatcher și 
Reagan, revoluție ce a dus la crearea celei de-a treia versiuni a capitalismului, 
foarte diferită de cele anterioare. Revoluția conservatoare a tandemului Thatcher-
Reagan de la începutul anilor 1980 a fost prezentată ca fiind nici mai mult nici 
mai puțin o redescoperire a capitalismului „adevărat” după o lungă perioadă 
dominată de ereziile și deviațiile criptosocialiste ale keynesianismului. Apoi, în 
2007-2009 economia globală a fost lovită de încă o criză sistemică, care 
marchează debutul procesului de creare a celei de-a patra versiuni a sistemului 
capitalist, un nou tip de economie diferit de cele anterioare. Conform lui Kaletsky 
(2010), această versiune este așa-numitul capitalism 4.0. 
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Pentru a fi capabilă să ofere o analiză utilă pe baza căreia să poată fi 
formulate politici economice eficiente, noua gândire economică va trebui să 
satisfacă cel puțin trei condiții. În primul rând, va trebui să recunoască faptul că 
economia de piață nu este un sistem static aflat în echilibru sau care tinde spre 
echilibru, ci un sistem care evoluează constant. De altfel, această capacitate de 
adaptare ca răspuns la schimbările sociale, politice și tehnologice este cea mai 
importantă caracteristică a sistemului capitalist. În al doilea rând, economiștii vor 
trebui să accepte ideea-cheie că guvernele eficiente și întreprinderile private 
dinamice se află într-o relație simbiotică și nu într-una mutual-exclusivă. Cu alte 
cuvinte, pentru buna funcționare a sistemului capitalist este nevoie atât de guverne 
puternice, cât și de piețe puternice, în condițiile în care visul creării unui sistem de 
piață prin reducerea extremă a rolului statului în economie s-a sfârșit odată cu 
declanșarea crizei financiare globale în 2007. În al treilea rând, noua gândire 
economică post-criză va trebui să pornească de la lipsa de predictibilitate a 
comportamentului uman și a evenimentelor economice. 

Rolul esențial jucat de impredictibilitatea comportamentului uman a fost 
subliniat de Keynes, Schumpeter și Frank Knight, iar ideea de impredictibilitate 
va trebui să stea în centrul viitoarelor modele ce vor intra în competiție pentru 
supremație intelectuală în faza următoare a gândirii economice. În noua economie 
ce se va naște în perioada post-criză, toți actorii vor trebui să recunoască faptul că 
și piețele și guvernele sunt susceptibile să greșească. Într-o lume în care viitorul 
este din ce în ce mai incert și depinde într-o măsură din ce în ce mai mare de 
interacțiunile reflexive între comportamentul uman, așteptări și realitate, 
conceptul unui model unic, singurul corect în descrierea funcționării economiei, 
idee asumată de teoria așteptărilor raționale, este o iluzie înșelătoare și 
periculoasă. Într-o lume nesigură, deciziile atât la nivel economic, cât și 
instituțional, vor trebui luate printr-un proces de tipul încercare/eroare, iar 
politicile guvernamentale, comportamentul pieței și așteptările mediului de afaceri 
vor evolua continuu simultan cu încercările permanente ale sistemul economic 
capitalist de adaptare la condițiile schimbătoare create de propriul comportament. 
Pe scurt, economia viitorului va fi una în mod explicit mixtă, în sensul că atât 
sectorul public, cât și sectorul privat vor juca un rol important. De asemenea, va fi 
o economie adaptivă, în sensul că regulile de desfășurare a jocului economic și 
relațiile dintre guverne și piețele private se vor afla într-o permanentă schimbare.  

Fundațiile intelectuale și ideologice ale noii faze de evoluție a capitalismului 
vor fi probabil construite pe baza unei fuziuni teoretice interdisciplinare, prin 
utilizarea unor concepte, metode și tehnici provenite din științe conexe economiei, 
ca psihologia, sociologia, teoria haosului, inginerie și psihiatrie. O serie de 
rezultate teoretice bazate pe cercetările efectuate în umbra paradigmei neoclasice 
oficiale  în anii 1980 au fost deja reinterpretate și revalorizate ca efect al crizei 
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curente, cel mai evident exemplu fiind cel al economiei comportamentale ce a 
căpătat o mare vizibilitate în perioada postcriză. Popularizată de Robert Schiller, 
economia comportamentală ia în considerare o lume în care investitorii și 
afaceriştii sunt motivaţi de psihologia mulțimilor, și nu de calculul obsesiv ca în 
cazul teoriei așteptărilor raționale. Economia comportamentală nu este însă cea 
mai radicală abordare în condițiile în care nu pune sub semnul întrebării ideile 
fundamentale pe care se bazează paradigma neoclasică (și anume că perioadele de 
avânt/prăbușire/recesiune sunt toate cauzate de variate tipuri de eșec al pieței) și, 
prin urmare, că acestea pot fi prevenite prin perfecţionarea jocului piețelor prin 
diseminarea mai completă a informației sau prin întărirea reglementării pentru 
evitarea fraudelor sau exceselor. Economia comportamentală a găsit o audiență 
răspândită în lumea academică, în special în lumea anglo-saxonă, tocmai datorită 
acestei compatibilități cu paradigma neoclasică bazată pe Ipoteza Așteptărilor 
Raționale (REH/Rational Expectations Hypothesis), iar rezultatele s-au 
concretizat prin conferirea premiului Nobel unui număr important de economiști 
care au îmbrățișat această teorie, cum au fost Herbert Simon pentru lucrările 
despre limitele raţionalităţii (bounded rationality), Vernon Smith pentru teoria 
jocului (game theory), Daniel Kahneman pentru economia experimentală 
(experimental economics) și George Akerloff, Joseph Stiglitz și Michael Spence 
pentru cercetările despre informația asimetrică (asymmetrical information). 

O provocarea mult mai mare la adresa teoriei neoclasice a venit însă din 
direcția cercetărilor matematice din domeniul teoriei haosului, care sugerează că o 
mare parte tehnicilor matematice utilizate de teoria economică standard din 
perioada anterioară crizei sunt eronate. De exemplu, cercetările matematice în 
domeniul sistemelor nonliniare complexe aplicate în studierea comportamentului 
economiilor și piețelor întreprinse de Brian Arthur contestă o serie de presupuneri 
ale economiei standard. Deși concluziile cercetărilor din domeniul teoriei haosului 
au produs rezultate impresionante prin aplicarea lor la domeniul organizațiilor 
industriale, ele nu au fost integrate studiului politicilor macroeconomice și 
piețelor financiare, exact domeniile în care teoria economică și-a dovedit cel mai 
evident limitele.  

Un alt exemplu este reprezentat de descoperirile lui Benoit Mandelbrot, unul 
dintre cei mai creativi matematicieni ai secolului XX, ale cărui idei matematice au 
fost aplicate cu începere din anii 1960 în studierea cutremurelor, prognoza vremii, 
studiul galaxiilor și sistemelor biologice. Mandelbrot (2004) a descris în cartea sa 
The (Miss)behavior of Markets, cum rezultatele cercetărilor din ultimii 40 de ani 
din domeniul geometriei fractale au fost ignorate de economia standard deși par să 
furnizeze o analiză mult mai bună a comportamentului pieței în condiții extreme 
față de metodele standard. Chiar dacă rezultatele cercetărilor din domeniul 
geometriei fractale și modelării nonliniare au fost aplicate cu succes în studierea 
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cutremurelor, vremii, evoluției, ecologiei și altor sisteme complexe, ele nu au fost 
acceptate de economiștii standard deoarece în viziunea lor aceste metode 
matematice nu oferă decât rezultate aproximative, spre deosebire de rezultatele 
considerate exacte oferite de statistica gausiană și de Ipoteza Pieței Eficiente 
(Efficient Market Hypothesis/EMH) și aceasta în condițiile în care aceiași 
economiști standard nu par a fi deranjați de faptul că presupusele rezultate exacte 
nu au nimic de-a face cu realitatea (Mandelbrot, Hudson, 2004). 

Un alt exemplu ce ilustrează disonanța cognitivă în privința utilizării 
tehnicilor matematice de către economiștii neoclasici este cel al cercetărilor 
efectuate de Roman Frydman și Michael Goldberg în direcția dezvoltării 
economiei bazate pe cunoașterea imperfectă (Imperfect Knowledge Economics)/ 
IKE). Această abordare pune sub semnul întrebării cea mai importantă (și cea mai 
puțin plauzibilă ipoteză) a teoriei așteptărilor raționale, și anume ideea că există 
un singur model care descrie cu acuratețe modul de funcționare a economiei. IKE 
pornește de la afirmațiile lui Keynes și Hayek conform cărora economia este mult 
prea complexă pentru a fi siguri dacă un model descrie mai bine decât modelele 
alternative realitățile economice prezente și cu atât mai puțin pe cele viitoare. 
Conform aceste abordări, datorită incertitudinii, investitorii și oamenii de afaceri 
vor opera rațional pe baza unei varietăți de ipoteze economice pe care le vor 
schimba pe măsură ce atât evenimentele, cât și percepția asupra lor evoluează. 
Ideea pe care se bazează IKE este că ar fi irațional pentru participanții la jocul 
economic să se comporte conform modelului agentului reprezentativ din teoria 
așteptărilor raționale, bazându-se numai pe un unic model, în condițiile în care 
este imposibil de prevăzut viitorul în general și cu atât mai puțin chiar viitorul 
cunoașterii. Punctul de plecare al teoriei IKE este constituit de ideile lui Edmund 
Phelps, unul dintre laureații premiului Nobel care a respins ipoteza existenței unui 
singur model universal recognoscibil și corect. IKE utilizează aparatul matematic 
convențional al teoriei neoclasice pentru a genera însă rezultate diferite radical. 
Deoarece viitorul este în mod inerent imposibil de cunoscut, IKE presupune că 
vor exista întotdeauna o multitudine de modele plauzibile care descriu modul de 
funcționare a sistemului capitalist. O altă idee importantă a teoriei IKE este aceea 
că economiștii care pornesc de la ipoteze ce țin cont într-o măsură rezonabilă de 
incertitudine sunt mult mai capabili să furnizeze o analiză apropiată de cursul real 
al evenimentelor economice față cei ce se bazează pe teoria așteptărilor raționale. 
Un rol important în cadrul IKE este jucat de conceptul reflexivității introdus de 
George Soros. Aceasta conduce la o lume în care participanții la piață, care au 
diverse puncte de vedere asupra condițiilor reale ale economiei și asupra legilor 
economice, pot altera realitatea prin mecanismul de feedback al reflexivității.  
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Concluzii 
 
Acestea sunt doar câteva dintre abordările alternative care pot contribui la 

reformarea paradigmei neoclasice în perioada postcriză pe măsură ce vor fi 
recunoscute limitările intrinseci ale forțelor pieței și ale cunoașterii economice. 
Reformarea științei economice este necesară, alternativa fiind, după cum 
sugerează Kaletsky (2010), dispariția sa ca instrument credibil pe baza căruia se 
formulează politici economice valide și în concordanță cu realitățile economice.  

Prin urmare, o concluzie echilibrată a tuturor menționat mai sus este că 
pentru a fi în măsură să furnizeze analize utile, pe baza cărora să poată fi elaborate 
politici economice eficace, noua gândire economică trebuie să răspundă 
problemelor specifice cu instrumente adecvate. Pe de-o parte nu putem accepta 
ideea de a folosi modele statice pentru situații atât de dinamice precum ne oferă 
realitatea economica. Trebuie să recunoaștem că economia de piață nu este un 
sistem static de echilibru sau care să tindă măcar spre echilibru, ci un sistem în 
continuă evoluție. În al doilea rând, economiștii vor trebui să accepte ideea cheie 
conform căreia guvernele eficiente și întreprinderi private dinamice trebuie să se 
afle într-o relație de simbioză, nu într-una mutual exclusivistă. Cu alte cuvinte, 
pentru buna funcționare a sistemului capitalist este nevoie atât de guverne 
puternice, cât și de piețe puternice. În final va trebui să restabilim importanța 
considerării caracterului imprevizibil al comportamentului uman, dar și a 
evenimentelor economice. Nu mai putem pretinde că folosind doar instrumentul 
matematic putem defini și prezice comportamentul uman. Economia este mai mult 
decât atât. 
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