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INCURSIUNE ÎN EVOLUŢIA GÂNDIRII ECONOMICE 
 

 
 
 

8.1. PERIOADA PRE-ŞTIINŢIFICĂ 
 

Gândirea antică • Mercantilism • Curentul fiziocrat 
 

 Din cele mai vechi timpuri omul a căutat să-şi explice lumea în care 
trăieşte (naturală şi socială). Existenţa sa fiind, înainte de toate materială, o 
atenţie aparte a acordat-o aspectelor practice ale vieţii în general, problemelor 
economice în particular. Aşa se explică că primele idei de natură economică 
coincid cu cele mai vechi încercări ale omului de a raţiona asupra vieţii lui trăită 
în colectivitate, iar asemenea idei au apărut probabil odată cu homo sapiens. 
Majoritatea dintre ele nu au ajuns, însă, până la noi. Se pare că primele reflecţii 
închegate despre viaţa economică au apărut în Orientul Antic, odată cu 
organizarea vieţii statale (cel puţin din ceea ce s-a păstrat, din ceea ce 
cunoaştem): în China (confucianismul), India (în cronici sau culegeri de legi, 
dintre care cele mai cunoscute sunt Arthasastra, Dharmaşastra şi Legile lui 
Mamu) şi Babilon (Învăţăturile lui Ipuver şi Codul lui Hammurabi). 

La fel ca în nenumărate alte domenii, momentul de vârf al începuturilor îl 
constituite Grecia Antică. Problematica nu a diferit prea mult de cea din Orient, 
însă stadiul atins în dezvoltarea social-economică şi în cunoaşterea ştiinţifică 
explică şi nivelul mai ridicat de generalizare teoretică. Xenofon este preocupat 
în principal de agricultură (considerată bază a prosperităţii şi suport al altor 
activităţi lucrative – pe o poziţie ce premerge pe fiziocraţi), dar şi de 
meşteşuguri şi comerţ, în lucrările sale Economicul (Oeconomikos) şi Despre 
venituri. Diviziunea muncii, veniturile, banii (bogăţia) şi chiar politica 
economică fac obiectul cercetării sale. Platon face o analiză amplă a societăţii 
ateniene din timpul său, pronunţându-se pentru un control riguros al economiei, 
a finanţelor (monedei), dar şi împotriva îmbogăţirii şi acumulării private 
exagerate. Iar abordarea asupra diviziunii muncii se va dovedi pentru multe 
secole de atunci înainte ca cea mai completă. Structurarea societăţii pe clase şi 
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idea luptei de clasă sunt, de asemenea, contribuţii originale. Economia 
(esenţialmente naturală) întemeiată pe agricultură în cadrul unui stat autoritar 
este imaginea susţinută de el în lucrări ca Statul (Republica) sau Legile. 
Aristotel – considerat cel mai mare spirit al lumii antice – a căutat să definească 
statul ideal, un stat “natural”, dar determinat social de indivizi priviţi ca “zoon 
politikon”. În cadrul său se disting două categorii de activităţi: (1) activităţi 
economice propriu-zise (“oeconomica” conform terminologiei sale – rezumate 
la asigurarea mijloacelor directe de subzistenţă şi care includ agricultura, 
pescuitul, vânătoarea etc.) şi   (2) activităţi menite a asigura exclusiv obţinerea 
unui câştig (arta de a obţine bani sau chrematistica – unde include comerţul sau 
cămătăria). El a pus bazele unei teorii a valorii (identificând atât o valoare de 
schimb cât şi una de întrebuinţare) şi a schimbului (enunţând chiar o lege, a 
schimbului de echivalente). De asemenea, face distincţie între bani şi bogăţie, şi 
evidenţiază bunurile de capital (destinate obţinerii de câştig). Lucrările sale  
principale sunt Politica şi Etica nicomachică.  

 
Gânditorii greci vorbeau despre “economie” – aşa după cum am văzut – într-un sens 

relativ diferit: administrarea gospodăriei. Trebuie, de asemenea, evidenţiat faptul că structurile 
sociale sunt foarte diferite de cele moderne şi contemporane, raporturile comerciale sunt mult 
mai puţin dezvoltate, întreprinderile sunt de dimensiuni artizanale, multe activităţi sunt de tip 
obligatoriu şi/sau destinate autoconsumului şi nu necesită o piaţă. 

 
În Roma antică preocupările dominante se rezumă la o singură direcţie: 

viaţa agrară sclavagistă. Printre cei mai semnificativi exponenţi s-au numărat 
Cato cel Bătrân, Columella şi Pliniu cel Bătrân. 

Imaginea gândirii economice din Antichitate reflectă stadiul de dezvoltare 
la care ajunsese societatea şi este, în general, o emanaţie a aristocraţiei 
sclavagiste. Nu a existat o cercetare economică distinctă  şi nici lucrări 
economice propriu-zise. Ideile economice se regăsesc inserate în lucrări ce 
tratează alte probleme, cu caracter ştiinţific sau juridic, literar, filosofic ori 
politic. Chiar şi în aceste condiţii ea a reprezentat o sursă de inspiraţie şi un 
model pentru mulţi dintre gânditorii de mai târziu.   

În atmosfera creştină a Evului Mediu european, economia rămâne cu 
precădere subordonată moralei. Bogăţia materială, acumularea de bani, dorinţa 
de profit sunt condamnate de ideologia dominantă, care privilegiază căutarea 
mântuirii. Dobânda capitalului bănesc, asimilată cametei este condamnată de 
teologi, care se preocupă de găsirea unui “preţ corect”, de schimburi echitabile.  
Asemenea abordări întâlnim, de exemplu, la Thomas d’Acquino. De reţinut şi 
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contribuţiile lui Nicolas Orasme, considerat primul autor a unei cărţi cu caracter 
esenţialmente economic (De origine, natura, jure et mutationibus monetarum).   

Primele dezvoltări moderne a teoriei economice aparţin mercantiliştilor – 
Thomas Mun, Jean Bodin, Antoine de Montchretien, Jean-Baptiste Colbert, 
Malestrois ş.a. Odată cu ei economia devine o disciplină autonomă şi putem 
vorbi despre lucrări tratând exclusiv probleme economice şi despre primul 
curent de gândire economică. Cercetarea mecanismului economic este      
orientată preponderent înspre comerţ în general şi înspre comerţul internaţional 
în special, lucru explicabil având în vedere momentul apariţiei acestui curent – 
perioada acumulării primitive a capitalului – perioadă dominată de capitalul 
comercial. Mercantilismul se sprijină pe două principii:  

(1) principiul chrysohedonic (dorinţa de aur) care însemna dorinţa de 
putere şi de îmbogăţire prin orice mijloace – caracteristic în principal 
mercantilismul timpuriu, în special spaniol, dar şi francez; şi  

(2) principiul antagonismului de interese dintre naţiuni, bazat în 
principal pe stocul monetar – specific mercantilismul matur şi târziu. 

În studiile lor se caută şi se propun soluţii de politică economică privind 
controlul schimbului de mărfuri, de natură să procure statului cantităţi cât mai 
mari de aur şi argint - considerate ca primele şi cele mai importante bogăţii. 
Calea prezentată este una prin care al statul (şi nu neapărat naţiunea) se poate 
îmbogăţi. O astfel de abordare apare logică având în vedere contextul istoric în 
care a apărut şi manifestat acest curent: perioada Renaşterii, a formării şi 
dezvoltării statelor, când bogăţia apare ca necesară consolidării puterii 
suveranului. Stimularea exporturilor şi comprimarea importurilor reprezintă 
calea principală de realizare a acestui deziderat.  

Totuşi, anumite particularităţi se evidenţiază, de la autor la autor, de la 
ţară la ţară, dar şi în timp. Se vorbeşte astfel despre un mercantilism metalist 
(creşterea stocului de metale preţioase a naţiunii indiferent de mijloace fiind 
obiectivul principal promovat), un mercantilism comercial (comerţul în sine este 
considerat principalul creator de valoare, de bogăţie – dezvoltarea sa este calea 
de urmat, indiferent care sunt producătorii mărfurilor ce fac obiectul său), unul 
fiduciar (în care rolul principal revine monedei, dar nu neapărat unei monede cu 
valoare integrală) şi chiar un mercantilism industrial (asemănător celui 
comercial, dar bazat pe mărfuri realizate de producători naţionali).      
 

Trebuie reamintit în acest context şi faptul că acum apare şi numele noii discipline – 
Economie politică – denumire ce va fi utilizată pe scară largă până la începutul acestui secol, 
când în literatura economică anglo-saxonă va fi înlocuită treptat cu cea de Economics.  
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Pe parcursul secolului al XVIII-lea se formează un nou curent de gândire 
economică: curentul fiziocrat (phisis = natură, cratos = putere). Născut ca o 
reacţie faţă de realitatea că o economie poate deveni mai săracă pe măsură ce ea 
câştigă tot mai mulţi bani, tot mai mult aur prin exportul de mărfuri, acest curent 
consideră că greşeala comisă de predecesori a fost identificarea avuţiei cu banii 
(metalele preţioase). Ei au considerat agricultura ca ramura de bază a unei ţări şi 
unica producătoare de valoare, singura care creează şi sporeşte cu adevărat 
bogăţia. Celelalte ramuri sunt considerate “sterile”, ele nu adaugă valoare ci 
numai transformă bunurile.  

Considerând că natura şi implicit legile naturale stau la baza existenţei şi 
acţiunii umane, fiziocraţii (dintre care cei mai importanţi reprezentanţi ar fi 
Francois Quesnay şi A. R. J. Turgot, dar şi Mirabeau, Dupont de Nemour, 
Boisguilbert) au concluzionat că o ştiinţă a economiei ar fi o ştiinţă a naturii. 
Meritul principal al lor este legat de introducerea în teoria economică a 
noţiunilor de lege economică, produs net şi circuit economic, ca şi de relaţia 
stabilită între libertatea economică şi politică şi eficienţa activităţii economice. 
Credinţa într-o ordine naturală esenţială şi posibilitatea descoperii legilor care o 
guvernează reprezintă temelia abordărilor fiziocrate. Această ordine naturală se 
întemeiază pe proprietate (privată) şi libertate şi rezultă din armonizarea socială 
a intereselor individuale. Produsul net este cel care dă măsura bogăţiei unei 
naţiuni, iar el este rodul muncii productive (distinctă de o munca neproductivă). 
Bogăţie ce nu mai este identificată, aşadar, cu stocul de metal preţios ci cu 
bunurile. Aici şi acum regăsim – totodată - prima schemă a reproducţiei simple. 

Tabloul circuitului economic a lui Quesnay este primul model economic 
general – o primă tentativă de cuprindere şi sistematizare a ansamblului relaţiilor 
ce se manifestă în cadrul unei economii. Întemeiată pe idea claselor sociale 
(clasa productivă, clasa proprietarilor şi clasa sterilă) ce intră în relaţii reciproce, 
circulaţia bunurilor şi valorilor este privită atât în termeni de fluxuri materiale, 
cât şi monetare şi de venituri (incluzând şi repartiţia veniturilor).   

William Petty este principalul precursor al ştiinţei economice în general, 
al clasicismului în particular – Marx considerându-l “părintele” economiei 
politice. Prin abordările sale depăşeşte în multe privinţe cadrul fiziocrat, 
prefigurând liberalismul economic în devenire. Petty aprecia existenţa cel puţin 
a doi factori de producţie - munca şi natura (pământul) - ce contribuie în egală 
măsură la crearea de valoare. Capitalul, în schimb, este privit ca muncă 
acumulată şi nu ca un factor în sine. Existenţa unui preţ “natural” al bunurilor, 
rezultat dintr-un schimb liber şi echitabil reprezintă o dezvoltare normală a ideii 
fiziocrate de ordine naturală.      
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8.2. ŞTIINŢA ECONOMICĂ 
 

Economia clasică • Marxismul • Şcolile neoclasice • 
Keynesism • Post şi neokeynesism 

 
 Cu toate că – aşa după cum am văzut – idei despre economie se pot găsi în 
gândirea antică şi în cea medievală, ştiinţa economică este un domeniu de 
cercetare modern. Momentul “naşterii” economiei politice ca ştiinţă, ca şi 
originea principală a interpretărilor moderne asupra vieţii economice, este legată 
de apariţia în 1776 a lucrării lui Adam Smith “Avuţia Naţiunilor. O cercetare 
asupra naturii şi cauzelor ei”. Ceea ce marchează începutul acestei noi ştiinţe 
este recunoaşterea faptului că economia reală constituie un sistem cu autoreglare 
şi că urmare acest sistem economic poate fi obiect de studiu, se pot identifica 
legile ce îi guvernează existenţa, funcţionarea. 
 

De la Adam Smith gândirea economică a fost dominată de o viziune 
asupra unui sistem economic particular – o economie de piaţă liberă, formată   
dintr-un număr de agenţi economici (indivizi, gospodării sau firme) care inter-
acţionează exclusiv prin schimburi liber consimţite. Oricine ştie că între oameni 
există şi alte relaţii, în afara celor economice (inclusiv personale), mai mult că 
astfel de relaţii pot influenţa şi influenţează pe cele economice, dar considerând 
într-o primă aproximaţie ca acestea pot fi ignorate. Agenţii economici sunt 
concepuţi ca nişte maximizatori bine informaţi, raţionali, şi care îşi urmăresc 
exclusiv propriile interese. Ei fac schimburi unii cu alţii pentru că preferă 
situaţia lor de după schimb celei de dinaintea lui, iar schimburile se desfăşoară 
într-un cadru instituţional care garantează respectarea contractelor, împiedicarea 
violenţei, a constrângerii şi înşelătoriei etc. Un astfel schimb liber consimţit între 
asemenea agenţi economici duce la o organizare sistematică şi eficientă a vieţii 
economice, cu rezultate benefice pentru agentul în cauză, iar pieţele “perfecte” 
în cadrul cărora se acestea se derulează ajung în mod necesar la echilibru. 
Reglarea proceselor de ansamblu se realizează prin intermediul a ceea ce Smith 
numea “mâna invizibilă” a pieţei libere datorită concurenţei: toţi agenţii 
economici sunt subordonaţi preţului pieţei pe care nici unul nu îl controlează. 
Monopolul este privit ca o excepţie aberantă. 

Trebuie amintit aici că toate activităţile economice sunt considerate a fi 
productive indiferent de ramură. 
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În prima jumătate a secolului trecut ideile lui Smith au fost dezvoltate de 
către David Ricardo, Jean-Baptiste Say, şi în mod special de către John 
Stuart Mill alcătuind sistemul clasic. Odată cu aceasta economia a devenit o 
ştiinţă socială deoarece ea este centrată pe om. Valoarea, ca şi întreaga bogăţie, 
nu mai este determinată în principiu de factori naturali, ci de cel uman, de 
munca omenească. 

 
O dublă filiaţie trebuie semnalată. Prima este cea a lui Karl Marx, care 

continuă  şi, în acelaşi timp, se rupe de economia politică clasică. Continuitatea, 
deloc neglijabilă, priveşte în special abordarea economiei în termeni de clase 
sociale antagoniste, accentul pus pe muncă ca bază a valorii, viziunea pesimistă 
(chiar catastrofală) asupra evoluţiei sistemului capitalist. Totuşi ruptura pe care 
o operează este fundamentală: după părerea sa nu există, spre deosebire de ceea 
ce gândeau clasicii, legi economice absolute, legi economice naturale. Economia 
se află în societate, societatea în istorie – de aici relativitatea legilor economice 
care apar ca fiind specifice sistemului capitalist; piaţa nu poate juca aici rolul 
regulator pe care i-l atribuiau clasicii. Marx pune în special accentul pe 
importanţa luptei de clasă, dar şi pe progresul tehnic, pe natura contradictorie a 
dezvoltării. El pune în evidenţă în mod sistematic legile acumulării, care - după, 
părerea sa - trebuiau să ducă la dispariţia sistemului capitalist.       

 
O a doua filiaţie, total opusă, care apare în ultimul pătrar al secolului 

trecut, este cea a aşa-numitelor “analize marginale” sau marginalismul 
aparţinând unor economişti austrieci, elveţieni, englezi şi americani, cum ar fi: 
Carl Menger, Eugen Bohm-Bowerk, Friedrich von Wieser, Leon Walras, 
Vilfredo Pareto, William Stanley Jevons, Alfred Marshall, John Bates 
Clark. Denumirea de ştiinţă economică clasică să fie înlocuită cu aceea de 
ştiinţă economică neoclasică. Analiza devine microeconomică, axată pe 
comportarea unui agent economic ideal, în timp ce problema acumulării, studiul 
perioadelor lungi devin secundare. 

Neoclasicii sunt în opoziţie faţă de şcoala clasică în principal în ceea ce 
priveşte natura capitalului (privit ca factor, ca unealtă de producţie, ca ansamblu 
de instrumente de producţie fizic definite şi nu ca un avans în bani pe care 
capitaliştii caută să-l recupereze după ce l-au sporit) şi repartiţia venitului glo-
bal. Raţionamentul în termeni de clase dispare, confruntarea socială este eludată. 
Abordarea se face în termeni de factori de producţie: pământ, muncă şi capital, 
fiecare din aceşti factori primind o remunerare a cărei denumire diferă: rentă, 
salariu, profit şi dobândă – dar principiul de determinare este sensibil identic.  
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Ruptura cu clasicismul se manifestă preponderent la nivelul teoriei valorii. 
Dacă pentru clasici munca joacă rolul fundamental în definirea şi constituirea 
valorii, pentru neoclasici valoarea unui bun derivă din capacitatea – reală sau 
presupusă – a acestuia, mai precis pe capacitatea unei cantităţi determinate din 
respectivul bun de a satisface nevoile agenţilor economici. 
 În cadrul marginalismului se identifică trei şcoli: 

- Şcoala de la Viena – a cărei principală contribuţie se leagă de 
dezvoltarea teoriei utilităţii marginale  

- Şcoala de la Cambridge – în cadrul căreia se evidenţiază teoria 
echilibrului parţial  

- Şcoala de la Lausanne – sau şcoala “matematică”, ce aduce (prin 
Walras şi mai apoi Pareto) teoria echilibrului general 

În esenţă sistemul neoclasic afirmă că dorinţele consumatorilor se 
exprimă prin modul în care indivizii îşi împart veniturile între diferitele mărfuri 
disponibile pe piaţă. Tendinţa lor este de a-şi distribui venitul în aşa fel încât 
satisfacţia provenită din cheltuirea ultimei unităţi monetare într-un anumit scop 
să fie egală cu cea provenită din cheltuiala făcută pentru orice alt scop. În acest 
mod satisfacţia (utilitatea) este maximizată, bineînţeles în limitele venitului 
disponibil. Dorinţele fiecărui individ sunt transmise producătorului prin 
intermediul pieţei, odată cu alte exprimări asemănătoare provenind de la alţi 
indivizi. Unde dezideratul este imperios, voinţa de a cheltui bani va fi la fel, iar 
preţul ridicat. Acolo unde dorinţa este vagă, preţul va fi şi el scăzut. Motivaţia 
producătorului rămâne maximizarea profitului, iar preţul “semnalul” prin 
intermediul căruia se recepţionează dorinţele consumatorului. Informaţiile 
culese de pe piaţă determină extinderea sau reducerea producţiei, intrarea într-o 
afacere sau abandonarea unei afaceri. Această reacţie confirmă teza suveranităţii 
consumatorului, faptul că producţia se află sub comanda individului. “Piaţa 
neoclasică” nu se deosebeşte cu nimic de “piaţa clasică”. 

 
Informaţia circulă şi invers. Spre exemplu, o reducere a preţului de ofertă pe piaţă îl va 

putea determina pe consumator să reconsidere cheltuielile sale în vederea sporirii propriei 
satisfacţii (utilităţi).  

  
Ca şi la clasici, piaţa şi preţul ocupă un rol important, iar sistemul rămâne 

autoreglator. Echilibrul putea fi asigurat prin existenţa unei depline libertăţi, 
astfel legile economice pot acţiona nestingherit. Problemele erau rezolvate 
printr-un mecanism de autoreglare, iar statul intervenea pasiv (economicul 
exclus din activitatea sa). El trebuie doar să asigure un cadru pentru desfăşurarea 
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activităţii economice în condiţii normale, protejarea concurenţei (eliminarea 
concurenţei neloiale, legislaţii anti-monopol) şi asigurarea formării libere a 
preţurilor pe piaţă.  

Încă spre sfârşitul secolului 19 marea corporaţie a devenit un element 
obişnui în lumea afacerilor, importanţa ei a fost semnalată pretutindeni (vezi 
primele legi anti-monopol), în afara tratatelor de teorie economică. Dacă înainte 
de anul 1920 libera concurenţă era considerată ca o axiomă pentru economişti 
după această dată ei nu mai pot trece cu vederea dominaţia monopolurilor.  

În noile condiţii a apărut o întreagă literatură economică – începută cu 
concurenţa realizabilă a lui J.M. Clark - care şi-ai propus să demonstreze că 
monopolul şi concurenţa nu se opun, ci dimpotrivă sunt perfect compatibile şi în 
viaţa reală ele se împletesc în proporţii diferite. Modelul “general” neoclasic 
avea să fie modificat în mod corespunzător pentru a cuprinde cazul pieţelor 
împărţite între doi, trei sau mai mulţi producători de dimensiuni mari abia înspre 
anii ’30 ai secolului 20.  
 Atunci, între competiţia dintre multe firme şi monopol se insera oligopulul – 
ca formă normală de organizare a pieţei. Deşi recunoaşterea sa se datorează într-o 
mare măsură şi unor lucrări mai vechi, contribuţiile decisive apar abia acum. Cel 
care a observat existenţa în economie şi a descris prima dată o astfel de concurenţă 
a fost Augustin Cournot cu a sa concurenţă “limitată”. Tot în acest context se 
cere menţionată şi introducerea în primul deceniu al acestui secol a termenului de 
monopol incomplet, cu referire la ceea ce am numi astăzi preţul-director. 
 Termenul de concurenţă monopolistă a fost introdus prima oară în literatura 
economică de Arthur Cecil Pigou în anii ’20, dar principalul precursor al teoriei 
monopoliste este considerat Piero Sraffa, datorită unui articol devenit de referinţă 
şi publicat în 1926: The Laws of Returns under Competitive Conditions.  

În acest articol el susţine că obstacolele care apar în calea concurenţei, 
considerate de către economiştii din trecut ca fiind “fricţiuni” neglijabile, sunt în 
realitate “forţe active”, care trebuie analizate ca atare. Firmele în funcţiune pot 
obstrucţiona în diferite moduri intrarea pe piaţă a altora sau intrarea poate fi 
dificilă datorită prestigiului de care se bucură numele de marcă a firmelor 
existente. Cunoaşterea imperfectă a oportunităţilor de afaceri este de asemenea o 
realitate. Evoluţia costurilor ce derivă din existenţa economiilor de scară apare ca 
un serios handicap pentru noii veniţi, care de regulă sunt firme de dimensiuni mici. 
Aceste limite au fost şi anterior recunoscute în literatura economică, dar în mod 
convenţional s-a presupus că produc doar efecte secundare şi care nu influenţează 
echilibrul concurenţial. Sraffa argumentează caracterul stabil şi acţiunea 
cumulativă a acestora, având drept rezultat stabilirea nu a unui echilibru 
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concurenţial, ci a unui echilibru “monopolistic”. Monopolul şi nu libera 
concurenţă reprezintă, aşadar, abordarea cea mai potrivită pentru teoria pieţelor.  
 Întemeietorul teoriei concurenţei monopoliste este considerat Edward 
Hastings Chamberlin, a cărui lucrare The Theory of Monopolistic Competition 
publicată în 1933 a fost considerată de către mulţi ca o adevărată revoluţie în 
ştiinţa economică.  
 Punctul de plecare îl constituie distincţia făcută între concurenţa “pură” şi 
monopol. La baza definirii “monopolurilor”, Chamberlin pune teza sa asupra 
diferenţierii produsului. Fiecare firmă caută să imprime produsului pe care îl 
realizează, în interesul înlăturării concurenţilor, o anumită particularitate, care se 
poate transforma într-o superioritate monopolizată de firma respectivă în lupta 
cu alţi producători. El afirmă că oricine a reuşit să atragă cumpărătorii prin 
asemenea particularităţi dobândeşte un “monopol” asupra acestei mărfi şi îl 
poate folosi în scopul unei anumite urcări a preţurilor. Concurenţa “pură” care, 
conform opiniei sale, presupune nu numai uniformitatea produselor ci şi a 
vânzătorilor, este inexistentă pentru majoritatea pieţelor. Deoarece, într-o formă 
sau alta, majoritatea producătorilor deţin un astfel de “monopol”, această 
împrejurare caracterizează şi concurenţa dintre monopolişti sau concurenţa 
monopolistă. Monopolul apare, astfel, ca un rezultat al adaptării reuşite la 
nevoile şi gusturile individuale ale consumatorilor. 

Clasicul monopol nu reprezintă în sine decât o variantă , un caz particular al 
mecanismului al concurenţei monopolistice. Ceea ce prezintă importanţă este nu 
numărul vânzătorilor pe piaţă ci elasticitatea încrucişată a cererii, iar aceasta 
reprezintă elementul definitoriu al concurenţei, concurenţă înţeleasă sub forma sa 
generală de concurenţă monopolistică. Aşadar, pentru Chamberlin normalitatea 
este reprezentată de îmbinarea elementelor (perfect) concurenţiale cu cele de 
monopol, iar analiza pleacă de la monopol, înţeles ca un monopol “local” şi 
“parţial”, ca monopolul oricărei firme asupra produsului realizat. 

Independent de cercetările lui Chamberlin, dar pornind de la articolul lui 
Sraffa, Joan Violet Robinson lansează în lucrarea sa (tot) din 1933 Economics 
of Imperfect Competition conceptul de concurenţă imperfectă, situaţie interme-
diară între concurenţa pură şi monopol. Aici monopolul apare ca o deviere de la 
normalitate (poziţie clasică), iar analiza sa porneşte de la concurenţa perfectă.  

 
Până la marea criză din 1929 sistemul pieţei libere a fost prezentat ca fiind 

autoreglator. Se accepta idea că pot apare disfuncţionalităţi temporare, dar 
tendinţa fundamentală este de a se asigura stabilitatea relativă a preţurilor şi 
ocuparea deplină a forţei de muncă în condiţiile unei activităţi ce asigură 
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producţia maximă şi costurile minime posibile. “Crizele” de supraproducţie se 
“rezolvau” aproape instantaneu, “conform” dorinţelor exprimate prin cerere, 
respectiv prin scăderea preţurilor până la nivelul lichidării excedentului produs.   

 
Dacă există şomaj, salariile vor scădea ca urmare a concurenţei pentru locurile de 

muncă. Angajarea cât mai multor oameni devine tot mai avantajoasă pe măsura reducerii 
salariilor. Poate ca o consecinţă a salariilor tot mai mici cererea şi preţurile ar scădea. Dar 
salariile ar scădea şi mai mult, iar reducerea salariilor reale ar fi factorul decisiv în creşterea 
gradului de ocupare a forţei de muncă. Explicaţia dată era simplă: producţia furniza venitul cu 
care acea producţie era cumpărată, mai exact furniza destul ca să fie integral cumpărată. 
Desigur că o parte din venitul astfel realizat avea să fie economisit şi nu cheltuit, dar ceea ce 
se economisea era până la urmă investit, cu alte cuvinte tot cheltuit.   

 
Până la momentul marii crize ideea că producţia creează propria cerere – 

formulată în celebra lege a pieţelor (debuşeelor) a lui Jean Baptiste Say – a fost 
o teză fundamentală în toate analizele economice. John Maynard Keynes va 
înlătura din teoria economică legea lui Say şi prin aceasta iluzia unei economii 
autoreglatoare. Faimosul “laissez-faire” nu a putut supravieţui prăbuşirii econo-
mice din acei ani. Odată cu Keynes a fost acceptată ideea unui deficit durabil în 
puterea de cumpărare (în cerere), precum şi faptul că preţurile, salariile sau rata 
dobânzii nu reacţionează corespunzător pentru a corecta aceste dezechilibre.  
 

O reducere a salariilor, spre exemplu, poate reduce cererea agregată, agravând mai 
mult situaţia. Iar preţurile nu scad de regulă în acelaşi ritm, când de fapt ar trebui să scadă 
într-o mai mare măsură. În absenţa unei cereri satisfăcătoare, nici cele mai scăzute rate ale 
dobânzii - după cum a dovedit experienţa crizei - nu vor încuraja investiţiile şi ca urmare 
cererea nu ar spori nici în viitor. Stagnarea ar continua. Singura soluţie ar fi ca statul să 
intervină. Acesta putea să cheltuiască în plus peste veniturile sale curente şi astfel să 
suplimenteze cererea globală atunci când era nevoie. Dacă noul nivel al cererii globale 
depăşeşte capacitatea curentă a forţei de muncă şi a economiei (determinând urcarea 
preţurilor), procesul de criză se poate inversa. În plus, administraţia de stat poate manipula 
fondurile disponibile acordând împrumuturi şi prin aceasta rata dobânzii.  

Recurgând la finanţarea prin deficit bugetar, guvernul poate spori deci cererea globală 
şi da un impuls economiei pentru a ieşi dintr-un “echilibru” care comportă şomaj. Aceasta 
pentru că – aşa după cum sublinia şi Mark Blaug – “a vorbi de echilibru de subutilizare este o 
contradicţie în termeni”. Pe măsură ce şomajul dispare, poate apare inflaţia, la fel de 
periculoasă. Ea poate fi prevenită prin stoparea creşterii cererii.  

 
 În faţa incapacităţii economiei de a se mai autoregla prin mecanismul pieţei 
de liberă concurenţă, mecanism care cunoscuse un proces continuu de deteriorare, 
Keynes propune aşadar ca soluţie “completarea” mecanismului pieţei cu 
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intervenţia statului în vederea prevenirii şi corectării dezechilibrelor ce apăreau. 
Dirijarea economică se face prin intermediul pieţei şi nu în afara acesteia. Deciziile 
privind producţia şi cumpărările aparţin în continuare agenţilor şi subiecţilor 
economici. Firma producătoare este subordonată pieţei şi ea va reacţiona în 
principiu la “informaţiile” oferite de piaţă în acelaşi mod ca şi în modelele 
anterioare. Ceea ce este influenţat de către stat este cererea globală şi doar pe 
această cale preţul. Firmele vor reacţiona prompt la această “dirijare”, mărind 
producţia şi încadrând forţă de muncă atunci când cererea pe piaţă creşte, respectiv 
renunţând la creşteri de preţuri, reducând preţurile şi/sau producţia atunci când 
cererea se reduce. Aşadar statul, în calitate de participant activ pe piaţă, de agent 
economic (acesta poate dezvolta şi o ofertă proprie), este pentru prima oară inclus 
într-un model economic, iar inflaţia, şomajul şi crizele economice devin obiect de 
studiu. Teoria economică dobândeşte odată cu Keynes o preponderenţă macro-
economică. Ruptura macroeconomiei keynesiste cu microeconomia neoclasică 
tinde să rupă şi ştiinţa economică în două domenii aparent autonome: micro şi 
macroeconomia.  
 Pentru modelul keynesist o îmbinare a politicii fiscale cu cea monetară 
poate avea ca rezultat preţuri relativ stabile în condiţii apropiate de folosirea 
deplină a forţei de muncă. Politicile economice inspirate de gândirea economică 
keynesistă avea să fie dominantă în ţările cu economie de piaţă până spre 
sfârşitul anilor ’70, când au apărut fenomene negative reprezentate în principal 
de accentuarea şi manifestarea concomitentă a inflaţiei şi şomajului însoţite de 
stagnare economică. Fenomenul nou apărut denumit “stagflaţie” a fost agravat 
în special după crizele petrolului. 
 Nici teoriile clasice şi nici keynesismul nu au putut oferi soluţii noilor 
probleme, în principal din cauză că aceste teorii nu sunt articulate în mod 
corespunzător pe noile realităţi; iar modelele macroeconomice post şi 
neokeynesiste fiind construite pe baza unor ipoteze simplificate inexistente în 
viaţa reală. 
 De exemplu modelul echilibrului keynesian ca şi cele ulterioare nu iau în 
considerare diferenţele de putere între agenţii economici, nu se face legătura 
între probleme la nivel microeconomic şi cele la nivel macroeconomic. 
Procesele macroeconomice sunt descrise în termenii fluxurilor omogene de venit 
şi cheltuieli neţinând seama – de exemplu – de evoluţia structurilor economice. 
 S-a acreditat ulterior idea necesităţii unei sinteze micro-macro care ar 
putea da un răspuns cuvenit la problemele economiei contemporane. O atare 
întreprindere a fost încercată de Franco Modigliani, Hicks şi în special Paul 
Samuelson şi denumită sinteza neoclasică. Ea nu a reprezentat, însă, cu adevărat 
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o sinteză a îmbinării rezultatelor obţinute de şcoala neoclasică cu ideile 
keynesiene, ci mai degrabă o reafirmare a cadrului economic neoclasic la care s-
a adăugat doar o terminologie macro-keynesiană. 
 La această oră există foarte multe curente şi şcoli de gândire economică, 
care însă abordează economia prin prisma uneia sau alteia dintre ideile 
prezentate anterior, sau se individualizează printr-un domeniu strict de studiu în 
cadrul acesteia. Printre acestea amintita sinteză neoclasică, dar şi economia 
radicală, şcoala monetaristă (al cărui principal reprezentant este Milton 
Friedman), teoria capitalului uman (în principal prin Gary Becker), toeria 
drepturilor de proprietate şi a firmei (fundamentată pe conceptul “costurilor de 
tranzacţionare” a lui Ronald Coase), studiul opţiunilor colective (“public 
choice” – prin James Buchanan), noua economie clasică, economia ofertei, 
libertarismul, şcoala neo-austriacă (legată de Friedrich von Hayek, Ludwig 
von Mises). Soluţiile oferite şi analizele realizate sunt deseori contradictorii. 
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