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Universitatea “Lucian Blaga″ din Sibiu în parteneriat cu Universitatea de Vest din 

Timişoara implementează proiectul "e-Incluziune: Dezvoltarea și implementarea unui program de 

asistență bazat pe tehnologii TIC, pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor 

cu dizabilități”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Obiectivul general al proiectului 

Proiectul urmărește dezvoltarea unui curriculum accesibil, centrat pe nevoile educaționale ale 

studenților cu dizabilități, ce va contribui la înlăturarea barierelor și a restricțiilor din învățământul 

superior cu care se confruntă aceștia. 

Proiectul se adresează unui nr. de 250 de studenți cu dizabilități (grad ușor, mediu, 

accentuat și grav) și 200 cadre universitare implicate în procesul de adaptare al curriculei 

universitare în raport cu necesitățile persoanelor cu dizabilități.  

Cadrele didactice vor fi formate pentru a înțelege natura dizabilităților, nevoile educaționale ale 

persoanelor cu dizabilități, pentru a-și însuși un mod de lucru adecvat în relația cu studenții cu 

dizabilități, precum și pentru a adapta curricula/suporturile de curs teoretice și practice, astel încât 

acestea să devină accesibile acestei categorii de studenți. Această accesibilizare se va realiza 

inclusiv prin intermediul unei platforme TIC tip “elearning”. 

Efectele pozitive pe termen lung  

Dacă în mod direct acest proiect va acționa în primul rând asupra cadrelor didactice și 

studenților cu dizabilități, beneficiile indirecte pe termen mediu și lung se vor regăsi la nivelul 

învățământului superior, mai ales la nivelul grupului țintă final al acestuia, studentți. Programul de 

formare va contribui la o utilizare mai extinsă a tehnologiei digitale în predare/învățare, la creșterea 

nivelului de performanță a studenților la toate disciplinele în a căror predare se folosesc tehnologii 

TIC/elearning și la creșterea nivelului de competențe digitale ale studenților, în special ale celor cu 

dizabilități, prin accesibilizarea conținuturilor în formate accesibile a suporturilor de curs.  

Adaptarea curriculară în scopul furnizării unui sprijin și a unei învățări personalizate centrate pe 

necesitățile educaționale ale studenților și implicit pe cerințele pieței muncii va contribui la creșterea 

numărului de absolvenți de învățământ superior și la integrarea lor pe piața muncii.  

Corelarea sistemului de educație cu oportunitățile și dinamica actuală a pieței muncii oferă 

șanse sporite de integrare pe piața muncii pentru viitorii absolvenți, aducând astfel o contribuție 

importantă la creșterea relevanței educației universitare în raport cu piața muncii și implicit la 

″asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă 

și inclusivă a 1.650.000 de persoane″ în conformitate cu dezideratele obiectivului general POSDRU 

2007-2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
                        

MERCANTILISMUL 
 
Mercantilismul se întinde pe perioada secolelor al XV-lea până în secolul al XVII-lea. 
Destrămarea mercantilismului începută în secolul XVIII corespunde cu începutul 
naşterii economiei liberale şi a Economiei Politice clasice. 

 s-a format ca doctrină în perioada acumulării primitive a capitalului; 

 mica producţie meştesugărească s-a transformat în producţie capitalistă; 

 în această perioadă a fost dominant capitalul comercial (mai mare decât cel 
productiv). De aceea şi prima teorie burgheză a exprimat la început, interesele 
burgheziei comerciale. Mercantilismul s-a născut din nevoile timpului şi a 
urmărit stabilirea unui comportament în vederea atingerii unor obiective 
practice imediate. 

Mercantiliştii au fost mari comercianţi, conducători de întreprinderi, oameni de stat, ei 
nu au fost oameni de ştiinţă, filosofi. 
 
Mercantilismul timpuriu (secolul al XV-lea) 
 
În această perioadă se fixează primele elemente ale teoriei cantitative a banilor. 
Conform primelor estimări, nivelul preţurilor este în raport direct proporţional cu 
cantitatea de bani de pe piaţă, iar valoarea unităţii monetare este invers 
proporţională cu această cantitate. 
Principalele teze care-l caracterizează sunt: 

 Bogaţia constă numai în ceea ce poate fi realizat şi transformat în bani. De aici 
identificarea bogăţiei cu banii. 

 Sursa nemijlocită a bogăţiei este circulaţia, adică acea sferă a activităţii umane 
în care produsele se transformă în bani. 

Tot o circulaţie este şi sursa sau izvorul profitului format prin înstrăinarea mărfurilor, 
actul datorită căruia marfa se vinde mai scump decât a fost cumpărată. 
Nu orice circulaţie este izvorul bogăţiei. Circulaţia ce produce izvorul bogătiei este 
comerţul  exterior. Comerţul exterior nu sporeşte bogăţia ci doar contribuie la 
transferul ei dintr-o mână în alta, nu crează profituri, pentru că ce câştigă unii, pierd 
alţii, cantitatea de bani în circulaţia ţării rămânând constantă. 
Pentru ca să se transforme comerţul exterior într-un izvor al sporirii bogăţiei este 
necesar ca balanţa de plăţi să fie activă, adică va trebui să se cumpere mai puţin de 
la străini şi să se vândă mai mult. 
 
Mercantilismul matur (sec.XVI- XVII-lea) 
 
       Spre sfârşitul secolului al XVI-lea, prin creşterea rapidă a preţurilor şi 
devalorizarea banilor, mercantiliştii au realizat că bogăţia şi forţa economică a unei 
naţiuni nu este sinonimă cu cantitatea de bani existentă. Cu toate acestea s-a 
demonstrat că volumul mare al banilor avea efecte benefice asupra economiei prin 
înlesnirea creditelor, accelerarea afacerilor, dezvoltarea rapidă a producţiei. Deci, în 
secolul al XVII-lea banii se transformă din semn echivalent al bogăţiei, în instrument 
al stimulării producţiei. În lucrarea sa devenită celebră, ”Traite d’economie politique”, 
(1615), Antoine de Montchrestien scria: ”Nu abundenţa de aur şi argint, nu cantitatea 
de perle şi diamante sunt cele care fac statele bogate şi opulente, ci obţinerea  de 
bunuri necesare vieţii. Acumulând bani noi am devenit mai înbelşugaţi decât părinţii 
noştri, dar nu mai înstăriţi şi nici mai bogaţi”.  
Concluzia: bogăţia este masa produselor de consum obţinute. Mai departe:”Fericirea 
oamenilor constă în principal în bogăţie, iar bogăţia în muncă". Urmând această 



 

teorie, dezvoltarea producţiei naţionale a devenit scopul principal al politicii 
economice. 
        Mercantiliştilor li se părea că: 

 sporirea muncii agricole nu poate produce decât un randament descrescând; 

 sporirea muncii industriale este capabilă să ofere un randament crescând. 
       În aceşti termeni, avem încă din secolul al XVII-lea formulată, faimoasă lege a 
randamentelor neproporţionale. În planul comerţului exterior, teoria mercantilistă a 
secolului al XVII-lea, s-a tradus în principal în măsuri de stimulare a exportului de 
produse finite şi importul de materii prime. În acelaşi timp s-au luat măsuri 
protecţioniste (taxe vamale prohibitive) în favoarea produselor naţionale şi 
împiedicarea concurării produselor naţionale de către cele străine. 
Înţelegând că “banii nasc bani” ei nu trebuie să se găsească niciodată în staţionare, 
ci în mişcare. Ei trebuie "aruncaţi" în circulaţie de unde să se întoarcă mai mulţi. 
         Teoria mercantilismului timpuriu s-a ridicat până la teoria balanţei băneşti; cea 
a mercantilismului matur se ridică până la teoria balanţei comerciale! 
           În primul caz se punea problema de a se cheltui cât mai puţin pentru a se 
putea acumula. Teoria balanţei băneşti şi a balanţei comerciale sunt de fapt două 
trepte ale dezvoltării mercantilismului. În prima etapă mercantiliştii se pronunţau 
pentru interzicerea ieşirii banilor din ţară, în a doua se cerea dezvoltarea comerţului 
exterior cu condiţia ca suma de bani intrată să fie mai mare decât cea ieşită.  
Indiferent de etapă, mercantiliştii au militat pentru intervenţia statului în economie, 
pentru protejarea anumitor interese într-o politică protecţionistă. 
 
 Mercantilismul târziu (secolul al XVIII-lea )   
 
         Secolul al XVIII-lea a fost o perioadă dificilă de caracterizat din cauza 
tatonărilor intelectuale specifice. Problemele economice continuau să fie studiate în 
cadrul organizării statale, economicul rămânând în dependenţă de politic. Cu timpul 
s-a înţeles că înbogăţirea prinţului, scopul final al cercetărilor, nu era posibilă decât 
dacă naţiunea devenea din ce în ce mai prosperă. S-a trecut astfel de la studiul 
îmbogăţirii la acela al mijloacelor specifice să aducă această  prosperitate. 
        Gânditorii englezi au întrevăzut avantajele unui mercantilism superior al 
economiei de piaţă. Ei au militat astfel, pentru o reglementare mai puţin riguroasă şi 
diminuarea intervenţiei statului în economie. În această realitate asistăm la: 
apariţia unei tendinţe de implementare a unor soluţii mai liberale în economiile Angliei 
şi Franţei. Apar astfel, primele întreprinderi private care se vor înmulţi şi dezvolta. 
Sistemele de control centralizate ale economiei au fost treptat abandonate şi 
înlocuite cu politici liberale. 
          Autorii francezi, mai tradiţionalişti, au menţinut încă şi în secolul al XVIII-lea, un 
anumit rol economic al statului, mai ales în privinţa relaţiilor economice internaţionale. 
Ei s-au pronunţat pentru monopolul şi protecţionismul statal asupra unor probleme 
ca: regimul vamal, reglementarea fluxurilor internaţionale de capital, protejarea 
produselor naţionale etc. 
autorii mercantilişti ai timpului au dorit o abundenţă a masei monetare şi punerea ei 
la dispoziţia negustorilor comercianţi. Ei au înţeles că abundenţa monetară şi o rată 
redusă a dobânzii facilitau dezvoltarea afacerilor. S-au orientat prin urmare, spre 
măsuri de expansiune monetară. 
 
 
 
 
  



 

FIZIOCRATIA 
 

Fiziocratii au fost un grup de economisti francezi cu vederi liberale care au 
criticat mercantelismul si au adus o serie de inovatii importante in teoria economica. 
Scoala fiziocrata, a dominat gandirea economica in anii 1750-1775 . Etimologic 
"fiziocratie" inseamna "puterea naturii". Fondator al scolii fiziocratice este Francois 
Quesnay. Ca si la mercantilisti, scopul activitatii economice ramane producerea si 
sporirea bogatiei. 
 
Bogatia - bunuri create de natura, produse agricole in primul rand, si a sferei crearii ei 
- agricultura ("numai pamantul produce, numai natura "inmulteste"). Aceste idei sunt 
dezvoltate prin conceptul produsului net ca izvor al bogatiei.Produsul net era 
conceput ca o diferenta intre productia agricola obtinuta si cheltuielile efectuate 
pentru obtinerea ei. Produsul net, este explicat de fiziocrati sub aspect calitativ ca dar 
al lui Dumnezeu, iar cantitativ - ca diferenta dintre bogatia creata si cea consumata in 
agricultura. 
 
Intrucat pamantul furnizeaza bunuri atat pentru alimentatie, cat si materie prima 
pentru activitatea manufacturiera, agricultura, producand direct produse alimentare, 
produce indirect toate celelalte bunuri. Prin aceasta ea este considerata drept unica 
ramura productiva. Toate celelalte ramuri nu creeaza, ci doar transforma sau 
transfera materia prima agricola, fiind sub aspectul crearii bogatiei sterile. 
Trei remarci permit situarea fiziocraţilor în istoria gândirii economice: 

 ei au fost ultimii care s-au întrebat dacă anumite ramuri de activitate puteau, 
mai bine decât altele, asigura bogăţia unei naţiuni. Ei au apreciat că 
agricultura este singura ramură productivă şi singura capabilă să producă 
venit net; 

 ei au fost primii care s-au întrebat care erau cele mai bune instituţii economice 
şi au fondat un regim bazat pe libertate şi proprietate; 

 ei au fost primii care au analizat activitatea economică precum un flux 
continuu de venituri, trecând de la o clasă a populaţiei la alta şi au considerat 
că pot reprezenta aceste diverse fluxuri printr-un tablou sintetic. 

Partea cea mai importantă a teoriei fiziocraţilor a fost “credinţa într-o ordine naturală 
şi esenţială”. Pentru ei, ordinea naturală era ansamblul instituţiilor capabile să 
asigure prosperitatea societăţii şi deci, fiind dat punctul lor de plecare, dezvoltarea 
producţiei agricole. 
În viziunea fiziocraţilor, funcţiile statului erau următoarele: 

 păstrarea ordinii naturale; 

 instrucţia în vederea respectării ordinii naturale; 

 realizarea lucrărilor publice. 
 
LIBERALISMUL ECONOMIC 
 
Într-un sens strict, liberalismul, numit "clasic", este un curent filosofic născut 
în Europa secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, care pleacă de la ideea că fiecare ființă 
umană are, prin naștere, drepturi naturale pe care nici o putere nu le poate impieta și 
anume: dreptul la viață, la libertate și la proprietate. Ca urmare, liberalii vor să 
limiteze prerogativele statului și ale altor forme de putere, oricare ar fi forma și modul 
lor de manifestare. 
În sens larg, liberalismul proslăvește construirea unei societăți caracterizate prin: 
libertatea de gândire a indivizilor, domnia dreptului natural, liberul schimb de idei, 
economia de piață pe baza inițiativei private și un sistem transparent de guvernare, 
în care drepturile minorităților sunt garantate. Există mai multe curente de gândire 
liberală care se diferențiază într-un mod mai precis prin fundamentele lor filosofice, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVIII-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Libertate


 

prin limitele asignate statului și prin domeniul asupra căruia ele aplică principiul 
libertății. 
Liberalism politic este doctrina care vizează reducerea puterilor Statului la protecția 
drepturilor și libertăților individuale, opunându-se ideii de "Stat providențial". Indivizii 
sunt liberi să își urmărească propriile interese atât timp cât nu afectează drepturile și 
libertățile celorlalți. 
Liberalism economic este doctrina care proclamă libera concurență pe piață, 
neintervenția Statului în economie și are ca principiu fundamental proprietatea 
individuală. 
 
Adam Smith (1723-1790) - considerat părintele Economiei Politice.  
Adam Smith a fost contemporan cu fiziocraţii francezi. Întreaga lui concepţie a fost 
elaborată în perioada afirmării modului de producţie capitalist în Anglia. Lucrarea lui 
principală "Avuţia naţiunilor. Cercetarea asupra naturii şi cauzelor ei", a apărut în 
anul 1776.  
Preocupările principale ale lui Adam Smith au fost: 

 Determinarea bogăţiei naţiunilor şi a căilor de creştere a ei ; 

 Repartizarea bogăţiei între membrii societăţii; 

 Descoperirea legilor economice obiective. 
  Teza fundamentală a lui Adam Smith este libertatea economică. Ordinea 
naturală se stabileşte spontan, cu condiţia să existe între oameni concurenţă.  
Principiile care inspiră întreaga operă sunt 

 Diviziunea muncii – sursa progresului economic; 

 Organizarea spontană a vieţii economice sub acţiunea interesului personal; 

 Politica liberală. 
Teoria despre comerţul internaţional a lui Adam Smith, este extinderea concepţiei 
sale despre diviziunea muncii. În virtutea ei, fiecare ţară trebuie să se specializeze pe 
producerea acelor bunuri pentru care are cele mai abundente şi mai ieftine resurse. 

Mâna invizibilă este o metaforă folosită de Adam Smith pentru a explica cum 
se realizează bunăstarea generală în circumstanțele în care fiecare individ își 
urmărește propriul interes. Unul dintre citatele cele mai elocvente în acest sens este 
următorul: „Fiecare individ urmărește numai avantajul său, asfel, în acest caz, ca și în 
multe altele, el este condus de o mână invizibilă, ca să promoveze un scop ce nu 
face parte din intenția lui.” Conform lui Adam Smith indivizii care își urmăresc propriul 
interes promovează interesul societății, deși cursul acțiunilor lor nu au în vedere 
interesul public, mai efectiv decât cei care în mod intenționat doresc acest lucru. 
Acesta este raţionamentul care se află la baza principiului “mâinii invizibile” drag 
autorului “Avuţiei naţiunilor”. După părerea lui Smith, mecanismul “impersonal” al 
pieţei va purta cel mai bine de grijă societăţii, “dacă este lăsată să funcţioneze 
nestigherit, altfel încât legile evoluţiei să ducă societatea la răsplata făgăduită”. Prin 
urmare, “mâna invizibilă” reglează, cu ajutorul concurenţei preţurile reale şi alocă prin 
intermediul lor resursele şi asigură distribuirea factorilor de producţie pe produse, 
clase şi categorii de produse, precum şi pe domenii de activitate. Prin intermediul 
“mâinii invizibile” a pieţei se tinde spre realizarea armonizării intereselor particulare 
cu interesul general al societăţii, deci are loc punerea în practică a doctrinei “laissez-
faire-ului”. În ochii săi, un guvern este cu atât mai bun, cu cât se implică mai puţin în 
viaţa economică. Totuşi, Adam Smith nu se opune în mod absolut oricărei acţiuni, din 
partea guvernului, ci este adeptul intervenţiei acestuia atunci când spune el, “are 
drept scop şi promovarea bunăstării generale”.  
  
Robert Thomas Malthus  
Robert Thomas Malthus (1776 - 1834), cleric şi profesor de colegiu, îşi desăvârşeşte 
studiile la Universiatea Cambrige. În 1798, la 32 de ani publică lucrarea “Eseu asupra 
principiului populaţiei, lucrarea care l-a consacrat drept reprezentant marcant al 
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liberalismului clasic pesimist. Faţă de gânditorii vremii, el are o optică aparte în ceea 
ce priveşte analiza realităţilor economico-sociale existente la acea dată. Este vorba 
de faptul că, a urmărit să surprindă impactul pe care-l poate avea asupra societăţii 
creşterea populaţiei. Teoria malthusiană asupra creşterii populaţiei a avut consecinţe 
analitice ce au făcut-o să devină parte integrantă a economiei clasice, mult timp după 
ce “viziunea” sub care a fondat-o Malthus a fost lăsată la o parte.  
 “Avuţia naţiunilor” a lui Smith va reprezenta şi pentru Malthus opera de referinţă de 
la care a plecat în dezvoltarea propriilor postulate. Unele idei sunt comune cu cele 
smithiene în ceea ce priveşte teoria avuţiei, a valorii şi repartiţiei veniturilor, dar până 
la un punct. Spre exemplu, dacă la Smith creşterea avuţiei naţiunii este calea spre 
îmbogăţirea unora şi bunăstarea tuturor membrilor societăţii, la Malthus acest proces 
este însoţit de o accelerare a creşterii numerice a populaţiei sărace şi, de aici, a 
privaţiunilor. La Smith, creşterea producţiei de bunuri şi a ofertei este însoţită de 
sporirea automată a cererii în aceeaşi măsură. Malthus consideră că echilibrarea 
automată a cererii cu oferta nu se realizează, deoarece ea este subminată de 
procesul acumulării de capital.  
În “Eseu asupra principiului populaţiei” Malthus s-a străduit să vadă în “geneza şi 
desfăşurarea unor fenomene economice, factori de natură biologică.  
Teoria malthusiană se rezumă în esenţă la trei propoziţii:  
(1) capacitatea biologică a omului de a se reproduce depăşeşte capacitatea sa fizică 
de a creşte rezervele de hrană : “populatia creste in progresie geometrica, iar 
resursele de hrana in progresie aritmetica”;  
(2) totdeauna acţionează fie piedicile pozitive, fie cele preventive;  
(3) ultima piedică a capacităţii de reproducţie rezidă în limitarea rezervelor de hrană.  
 
Creşterea în progresie geometrică a populaţiei are drept cauză segmentul cel mai 
sărac al acesteia, deoarece, nu are o conduită castă. Faţă de această situaţie, 
Malthus are o serie de soluţii pe care statul este chemat să le înfăptuiască. Ca 
remediu sunt propuse: războaiele, conflagraţiile, creşterea deliberată a mortalităţii la 
popoarele mai puţin civilizate. Dintre remediile preventive amintim: rata scăzută a 
mortalităţii la popoarele civilizate, mai ales în perimetrul păturilor sociale sărace care 
sunt apte să-şi creeze mijloacele materiale necesare unui trai minim considerat 
decent.  
 
David Ricardo (1772-1823) 
Ca şi Adam Smith, D.Ricardo era convins că relaţiile de producţie capitaliste sunt 
cele mai bune, sunt veşnice şi corespund naturii umane. Pentru  D. Ricardo, 
egoismul domina atât activitatea economică cât şi etica. Metoda de cercetare în 
opera lui D. Ricardo ca şi în întreaga economie politică clasică, este abstractizare. 
Sarcina economiei politice constă, după părerea lui D. Ricardo în explicarea legilor 
distribuirii avuţiei. El mai are contribuţii importante şi cu privire la elaborarea unei 
teorii a valorii precum şi a uneia, a rentei funciare. 
 
 
 
 



 

SOCIALISMUL MARXIST 
 
Punctul de plecare al teoriei lui Karl Heinrich Marx (1818-1883) l-a constituit 
Economia Politică clasică. De la D. Ricardo a preluat concepţia sa despre producţie, 
capital, factori de producţie şi teoria valorii. 
Pentru Marx economia capitalistă are două defecte principale: 

 munca este continuu exploatată; 

 echilibrul între producţie şi consum nu este asigurat. 
Pentru a explica exploatarea „muncii”, Marx a prezentat teoria sa despre „plus 
valoare”. În economia naturală, nedivizată în clase sociale, aprecia el, muncitorul 
păstrează pentru sine întregul produs al muncii sale. Artizanul vinde o marfă pentru 
bani cu care cumpără altă marfă. Nu acelaşi lucru se întâmplă în regimul capitalist. 
Producţia este lăsată la dispoziţia indivizilor care pun în operă capital cumpărând cu 
el mărfuri şi vor să recupereze în final un capital mai mare. Acest scop se realizează 
numai în condiţiile în care există o marfă susceptibilă de a produce o valoarea mai 
mare decât propria-i valoare. Ori, aceasta există şi este forţa de muncă. Posibilitatea 
câştigului pentru capitalist ţine de faptul că munca umană devine marfă pe care 
capitalistul o poate cumpăra şi vinde. 
Din capitalul total se desprind două părţi: 

 capitalul constant – destinat cumpărării mijloacelor de producţie 

 capitalul variabil – destinat cumpărării forţei de muncă 
Capitalul constant nu îşi modifică valoarea. El transmite produselor valoarea pe care 
o are şi nu creează valoare suplimentară.  
Capitalul variabil îşi schimbă valoarea în procesul de producţie. 
Capitalistul cumpără forţa de muncă  la valoarea ei determinată de costul de 
producţie (valoarea bunurilor de subzistenţă). Dar forţa de muncă are calitatea 
excepţională de a produce o valoare mai mare decât propria-i valoare. Diferenţa 
dintre valoarea forţei de muncă marfă şi valoarea creată de forţa de muncă în 
procesul de producţie poartă denumirea de plusvaloare. Pentru Marx exploatarea 
forţei de muncă în condiţiile capitalismului este inevitabilă, ea rezultă din legile 
formării preţurilor. 
Pentru a-şi apăra profitul capitaliştii au la dispoziţie două metode de sporire a 
exploatării: 

 plusvaloarea absolută: obţinută prin prelungirea duratei su intensităţii muncii; 

 plusvaloarea relativă: obţinută prin ieftinirea forţei de muncă în urma 
progresului tehnic – astfel că masa profitului scade mereu. 

Pauperizarea continuă a maselor, existenţa constantă a şomajului, ca şi tendinţa de 
scădere a ratei profitului sunt cauze majore ale dezechilibrelor din economie şi ale 
crizelor economice. 
Marx aprecia că apariţia crizelor de supraproducţie reprezintă un fenomen inevitabil 
în capitalism. Pe măsura investiţiilor de capital, profitul realizat pe fiecare unitate 
productivă tinde să scadă. Pentru a lupta împotriva scăderii profitului unitar, patronii 
îşi dezvoltă producţia în aşa fel încât să împiedice scăderea câştigului lor total. 
Producţia suplimentară obţinută nu-şi găseşte cumpărători căci salariile muncitorilor 
sunt insuficiente pentru a absorbi în totalitate rezultatele propriei munci – 
declanşarea crizei. 
 
DESTINUL CAPITALISMULUI - După părerea lui Marx, capitalismul va dispare mai 
devreme sau mai târziu. Contradicţia între producţie şi repartizarea veniturilor 
constituie după părerea autorului contradicţia fundamentală a capitalismului. 
Unui mod de producţie individual îi corespunde un mod individual de apropriere a 
veniturilor. Unui mod de producţie colectiv trebuie să-i corespundă un mod colectiv 
de apropriere. Lui Marx i s-a părut că sistemul capitalist este ilogic deoarece unei 
producţii colective îi corespunde un mod de apropriere individual – proprietatea 



 

privată. Din această cauză capitalismul va fi depăşit şi înlocuit cu o altă orânduire. 
Rolul istoric al capitalismului ar fi acela de a face să dispară proprietatea privată prin 
concentrarea progresivă a producţiei. La sfârşitul perioadei capitaliste numărul 
proprietarilor va fi aşa de mic şi cel al muncitorilor aşa de mare încât revoluţia 
socialistă, abolind dreptul de proprietate privată, va pune de acord jurisprudenţa cu 
faptele. Dar Marx nu a spus niciodată pe ce baze se va organiza societatea socialistă 
fără proprietate. 
 
PROTECTIONISMUL ECONOMIC 
  
 Parintele protectionismului modern a fost Friedrich List (1789 – 1846), un 
intelectual autodidact, fara studii superioare, fara functii sau ranguri deosebite in 
ierarhia puterii, un om pe cat de controversat si oprimat in timpul vietii, pe atat de 
apreciat si valorificat postum. 
 
 Viata si activitatea. 
 
 S-a nascut in 1789, in Germania. Puternicele traditii ale orinduirii feudale din 
tara sa, groaza provocata de revolutia franceza si razboaiele napoleoniene, alaturi de 
existenta unei burghezii germane dornice de afirmare si confruntata atat cu 
feudalismul national, cat si cu necrutatoarea concurenta britanica, au constituit mediu 
de observare imediata a lui List si imprejurarile in care s-a format puternica sa 
personalitate protestatara. Daca in tara sa natala – neinteles – a fost condamnat si 
expulzat pentru opiniile exprimate, in S.U.A. ideile sale au fundamentat politica 
economica a guvernului american (List impreuna cu Carey sunt considerati initiatorii 
politicii protectioniste a Statelor Unite ale Americii). Intors in Germania, List a 
continuat sa militeze pentru modernizarea economiei si societatii germane. Asfel, 
datorita lui, a luat fiinta la 1 ianuarie 1834 – Zollverein-ul, ca uniune vamala a statelor 
germane. 
 
 Gandirea economica. 
    
 Pentru List, filozofia ordinii naturale a liberalismului clasic (care cerea ca viata 
economica sa se desfasoare de la sine, fara interventia statului) era inacceptabila. 
Filozofia intregii gandiri a lui List facea din interventia statului, elementul cel mai 
important al accelerarii dezvoltarii economice si modernizarii societatii. List considera 
ca liberalismul economic este avantajos tarilor avansate industrial si dezavantajos 
celor ramase in urma, iar practicarea lor la scara universala ar conduce la suprematia 
industriala a Angliei. 
  Economia liberala are, dupa parerea sa, 3 caracteristici: 
cosmopolitismul, individualismul si materialismul. 
In consecinta, el face distinctie intre economia cosmopolita, pretins universala si 
economia nationala care are sarcina sa analizeze conditiile concret-istorice in care isi 
desfasoara activitatea economica fiecare natiune, pentru a gasi masurile adecvate care 
sa stimuleze dezvoltarea ei. Sistemul economicliberal este considerat de List cosmopolit, 
pentru ca studiaza exclusiv valorile de schimb, se fondeaza pe interesele prezente si 
egoiste ale lui homo oeconomicus, ignorand pe cele viitoare, aspectele sociale ale 
dezvoltarii, fortele productive si natiunea. “Menirea economiei politice – aprecia List – 
consta in educarea economica a natiunii si in pregatirea ei ca sa intre in societatea 
universala a viitorului.” 
  Asadar List intelege prin “economia cosmopolita”, intreaga stiinta economica 
liberala, iar prin “economia politica nationala” desemneaza stiinta economica a natiunii. 
  In ce consta bogatia? Convingerea si crezul economistului german: bogatia 
este puterea de a crea bogatie. Puterea economica a unei natiuni nu este bogatia pe 



 

care o are la un moment dat – ca masura de bunuri, ori valori de schimb – pentru ca 
acestea pot disparea prin consum si natiunea decade. “Un individ – apreciaza el – poate 
fi bogat, adica sa detina puteri de schimb; el saraceste insa, daca nu are forte de a 
produce o cantitate mai mare de obiecte de valoare decat consuma. Un individ poate fi 
sarac, dar, daca poseda forta de a crea  o cantitate  de obiecte de valoare mai mare 
decat cea pe care o consuma, atunci el se imbogateste.” Deci, pentru List, adevarata 
putere economica a unei natiuni consta in forta sa productiva, capabila sa perpetueze 
crearea de bogatie, in proportii tot mai mari. “Forta de a crea bogatii este deci infinit mai 
importanta decat bogatia insasi.” 

1. munca oamenilor; 
2. “spiritul care insufleteste pe oameni”; 
3. “ordinea sociala care face ca activitatealor sa dea rezultate”; 
4. “fortele naturii care ii stau la dispozitie”. 

Prin urmare, fortele productive cuprind toate elementele din societate care pot contribui la 
dezvoltare si progres. List, consecvent conceptiei sale despre fortele productive, 
apreciaza ca munca intelectuala este infinit mai importanta decat cea fizica. “Cei care 
cresc porci, care fac cimpoaie sau pilule de farmacie sunt intr-adevar productivi, dar 
dascalii care fac educatia tineretului si a celor mai varstnici, marii muzicieni, medicii, 
judecatorii si administratorii sunt cu mult mai productivi. Primii produc valoare de schimb, 
cei din urma forte productive”. Cu alte cuvinte, producerea forteleor productive, capabile 
sa creeze necontenit si in masura crescanda bunuri si servicii utile societatii, este mai 
importanta decat bogatia insasi! 
  Iar dezvoltarea fortelor productive presupune dezvoltarea industriei 
nationale, ce s-ar fi realizat in conditiile protectionismului. Dar, nu toate tarile pot practica 
cu succes protectionismul. “Numai tarile care intrunesc toate conditiile, toate mijloacele 
spirituale si materiale necesare ca sa creeze o industrie proprie si sa atinga gradul cel 
mai inalt de civilizatie, de prosperitate si de putere politica – sustinea List – pot fi legitime 
masurile comercial restrictive…(si) numai pana cand industria s-a consolidat suficient 
pentru a nu se mai teme de concurenta straina.” Este adevarat ca tarifele vamale 
protectioniste provoaca la inceput o scumpire a marfurilor industriale. Dar, tot atat de 
adevarat este ca o natiune capabila sa-si dezvolte o industrie complexa va produce in 
timp aceste marfuri in tara mai ieftin decat le importa. Daca, deci, taxele vamale 
protectioniste impun un sacrificiu de valori, acesta se compenseaza prin realizarea unei 
forte productive, care nu numai ca asigura tarii, pentru viitor, o cantitate infinit mai mare 
de bunuri materiale, dar ii asigura si independenta industriei pe timp de razboi. “Pierderea 
produsa natiunii de taxele vamale protectioniste – apreciaza List – consta numai in valori; 
natiunea castiga, in schimb, forte, cu ajutorul carora va fi pusa, pentru totdeauna, in 
situatia de a produce sume incalculabile de valori.” 
 
 
NEOCLASICISMUL sau MARGINALISMUL 
 
Teoriile neoclasice au apărut către 1870, aproape simultan la trei autori diferiţi: Carl 
Menger, Wiliam Stanley Jevons, Leon Walras. 
Cei trei au avut unii asupra altora influenţe reciproce în sensul că recunoscând 
existenţa mai multor şcoli marginaliste şi a unei şcoli a echilibrului, în general se 
poate descoperi între aceste şcoli o anumită comunitate de idei. 
Precursorii gânditorilor neoclasici au fost: CONDILLAC, HERMAN GOSSEN, 
ARSENE DEPUIT, VON THUENEN, AUGUSTIN COURNOT. 
W.S. JEVONS (1835-1882), economist englez, a construit un sistem de gândire opus 
celui clasic. A criticat în opera lui D. Ricardo teoria „valorii cost de producţie” şi în 
special aspectul „valoare muncă” al acestei teorii. El a utilizat pentru aceasta 
exemplul pescuitorului de perle. Dacă acesta, în loc să aducă perle în urma unei 
plonjări, mută doar pietrele, munca sa nu conferă acestora valoare, dimpotrivă, 



 

munca sa îşi pierde propria valoare. Deci valoarea nu provine din muncă nici din 
costul de producţie. Ea provine din utilitatea mărfurilor. Oare cum se pot combina 
utilitatea si raritatea pentru a putea determina valoarea? Pentru a putea răspunde la 
această întrebare, Jevons a inventat noţiune de grad final al utilităţii. 
Analizând noţiunile de plăcere şi confort a constat că „orice nevoie îşi micşorează 
intensitatea pe măsură ce este satisfăcută”.  Utilitatea totală a unui stoc de mărfuri 
perfect omogene este dată de utilitatea fiecărei unităţi a stocului. Dacă numărul de 
unităţi creşte nevoile la care ultimele unităţi răspund sunt din ce în ce mai puţin 
intense – utilitatea ultimei unităţi a stocului este cea mai scăzută. 
Jevons a apreciat că noţiunile psihologice de plăcere şi efort puteau fi măsurate 
cantitativ. În privinţa banilor autorul a militat pentru abandonarea aurului ca mijloc de 
plată şi înlocuirea lui cu un instrument mai stabil. 
           CARL MENGER (1840-1921). Pentru Carl Menger toate fenomenele 
economice erau în esenţă fenomene umane şi trebuia căutat principiul explicării lor în 
psihologie. Principiul psihologic, permanent în realizarea fenomenelor economice, 
permite formularea adevăratelor legi ştiinţifice. Adversarii lui Menger i-au reproşat că 
a pus în scenă un om acţionând întotdeauna raţional şi că nu a ţinut cont de 
mobilurile colectivităţii, alături de cele ale individului. 
Carl Menger a avut contribuţii importante în domeniul teoriei bunurilor şi a teoriei 
valorilor. 
 
TEORIA BUNURILOR 
 
Pentru Menger nu există „bunuri” din punct de vedere economic, ci numai în raport 
cu nevoile umane. Trebuie să distingem bunuri oarecare şi bunuri economice. 
Nu există bunuri fără ca nevoia să existe. Nu există bunuri fără capacitatea tehnică 
de a satisface o nevoie (alimentele alterate nu mai sunt bunuri). Obiectele 
inaccesibile (aurul nedescoperit) nu sunt încă bunuri. 
Există două feluri de bunuri: 

 Bunuri de rangul I, sau bunuri directe: capabile să satisfacă imediat o nevoie 
(pâine, îmbrăcăminte). 

 Bunuri de rang superior, sau bunuri indirecte: nu pot servi decât la producerea 
bunurilor de primul rang. (materii prime, unelte). 

Nu orice bun este automat „bun economic”, el devine ca atare numai dacă este rar. 
 
TEORIA VALORII 
 
Valoarea unui bun este importanţa pe care acesta o prezintă pentru om. Ea nu există 
decât în raporturile dintre om şi lucruri. Dacă dispare nevoia la care obiectul poate 
răspunde, dispare şi valoarea acestuia. 
Din studiile lui Menger a rezultat faptul că pentru diferiţi indivizi bunurile au valori de 
întrebuinţare diferite. 
Aportul fundamental al lui Menger se concretizează în conversiunea teoriei clasice a 
valorii şi în afirmaţia că aceasta depinde de utilitatea marginală, apoi în ideea că 
fenomenele economice pot fi explicate prin latura psihologică. 
 
MARIE ESPRIT LEON WALRAS (1834-1910) – contribuţiile sale cele mai importante 
la dezvoltarea gândirii economice au fost: 

 teoria schimbului; 

 teoria echilibrului economic general. 
În domeniul schimbului analiza sa a fost pur obiectivă. El nu a separat studiul valorii 
de studiul preţului. „Piaţa”, scria el, este locul unde se schimbă mărfurile. Fenomenul 
valorii de schimb nu se produce decât pe piaţă şi pe piaţă trebuie studiată valoarea 
de schimb. 



 

Studiul formării preţurilor a constituit doar punctul de plecare în elaborarea de către 
Walras a teoriei echilibrului economic general. În concepţia lui, viaţa economică 
reprezintă un mecanism în care elementele sunt interdependente (de exemplu, 
preţurile obţinute pe o piaţă reprezintă puterere de cumpărare pe alte pieţe). 
Walras a apreciat că, în anumite condiţii, un anumit echilibru trebuie să se 
stabilească între toate variabilele economice, adică preţurile produselor, factorii de 
producţie şi cantităţile de produse. 
Pentru Walras ideea echilibrului era nu doar instrument de analiză, permiţând 
explicarea într-o manieră simplă a modului cum economia se putea echilibra şi 
consecinţele unei asemenea stări. 
În concepţia lui, echilibrul se realiza în cazul concurenţei perfecte, într-o economie 
presupusă statică şi perfect concurenţială unde rata profitului va fi egală cu zero. 
 
ALFRED MARSHALL (1842-1924) – spre deosebire de Walras, acesta a căutat să 
se apropie de realitatea timpului său, iar studiile sale au fost cele mai concrete. 
Studiul lui A. Marshall s-a implicat în două mari probleme: 

 a formării preţurilor; 

 a distribuirii veniturilor. 
Pentru el utilitatea şi costul de producţie jucau acelaşi rol în determinarea valorii. 
După părerea lui, preţurile se formează în funcţie de perioada de timp considerată: 

 pe termen scurt – în cursul căruia capacitatea productivă nu se schimbă; 

 pe termen lung – în cursul căruia se pot utiliza noi factori de producţie; 

 pe termen foarte lung – încât se pot produce schimbări ale tehnicii sau 
modificări importante ale forţei de muncă şi ale capitalului. 

A arătat că preţurile sunt variabile în funcţie de situaţia pieţelor şi de relaţii stabilite 
între mai multe pieţe. 
 Urmărind tradiţia şcolii franceze, Marshall a distins 4 venituri: 
- renta pentru pământ; 
- salariul pentru muncă; 
- dobânda pentru capital; 
- profitul pentru spiritul de iniţiativă. 
 
JOHN BATES CLARK (1947–1938). Distinge 2 metode de cercetare a fenomenelor 
economice – metoda statică şi cea dinamică. 
Prin metoda statică încearcă să explice societatea în stare de echilibru economic. 
Metoda dinamică are sarcina de a analiza factorii perturbatori care împiedică 
realizarea echilibrului economic şi el consideră că există 5 factori care împiedică 
acest echilibru: 

 creşterea populaţiei; 

 sporirea capitalului; 

 modificările în tehnicile de producţie; 

 modificările din procesele de organizare, pentru ca acestea să devină mai 
eficiente; 

 multiplicarea şi rafinarea nevoilor umane. 
 
EUGEN BOHM RITTER von BAWERK (1851-1914) – a avut o contribuţie importantă 
la teoria capitalului şi a dobânzii. A încercat să schiţeze un concept general al 
repartiţiei şi al veniturilor. 
A afirmat că dobânda apare ca rezultat al influenţei factorului timp asupra valorii 
bunurilor. Bunurile prezente sunt mai valoroase, după el, decât bunurile viitoare. 
Dacă de exemplu, posesorul unui capital de 100 dolari dă această sumă cu 
împrumut, el are dreptul ca, după o perioadă, să primească 110 dolari, datorită 
deprecierii în timp a valorii prezente. Numai astfel cele două sume vor fi egale. 



 

Profitul este explicat astfel: întreprinzătorul angajându-l pe muncitor îi plăteşte un bun 
prezent, forţa sa de muncă prin salariu. Munca este un bun viitor şi va creea bunuri 
de valoare mai mică decât salariul. De aceea, pentru a respecta echivalenţa 
schimbului, muncitorul va trebui să creeze o valoare suplimentară. Deci salariul (bun 
prezent) de 1.000 dolari va fi egal cu o valoare de 1.100 dolari, produsul muncii (bun 
viitor). În felul acesta muncitorul nu este exploatat (cum rezultă din teoria marxistă a 
valorii muncă) şi numai astfel se asigură echivalenţa schimbului între un bun prezent 
şi unul viitor. 
După BOHM-BAWERK utilitatea marginală sau finală depindea de 2 factori: 

 intensitatea nevoii individului faţă de un lucru sau altul; 

 raritatea bunului respectiv. 
Susţine că utilitatea marginală scade pe măsura sporirii rezervelor şi că valoarea 
unui lucru este determinată de cea mai mică utilitate pe care o poartă ultima unitate 
sau cea mai puţin importantă nevoie. 
 
FRIEDRICH FREIHERR von WIESER (1851-1926). Contribuţia lui la dezvoltarea 
gândirii economice se materializează în 4 direcţii: 
Cu privire la valoarea de întrebuinţare. Într-un stoc de mărfuri omogene, aprecia 
autorul, se poate observa că în timp ce utilitatea fiecărei unităţi scade pe măsura 
creşterii stocului, utilitatea totală continuă să crească, cu toate că nu proporţional cu 
creşterea stocului. Dimpotrivă, valoarea stocului, întrucât depinde de utilitatea 
marginală, creşte la început deşi mai încet, poate apoi să se diminueze sau chiar să 
devină egală cu zero. Este ceea ce se numeşte paradoxul valorii. 
Cu privire la valoarea de schimb, apreciat von Wieser că există o divergenţă între 
mişcarea valorii de întrebuinţare şi a valorii de schimb. De exemplu, valoarea de 
schimb poate să fie considerabilă, în timp ce valoarea de întrebuinţare nulă (cum e 
cazul vânzătorilor unor mărfuri) sau cumpărătorul poate să aprecieze valoarea de 
întrebuinţare fără să poată acţiona asupra valorii de schimb. 
 
Cu privire la distribuirea veniturilor, Wieser susţinea ideea metodei combinării 
factorilor de producţie astfel fiecare factor poate intra în aceeaşi întreprindere în mai 
multe combinaţii posibile, iar prin determinarea contribuţiei lui se poate stabili cât mai 
exact venitul corespunzător – se stabilesc veniturile forţei de munacă, a capitalului şi 
a pământului, deoarece toţi şi fiecare în parte produc valoare (conform concepţiei lui 
Wieser). 
 
Cu privire la costul de producţie. În viziunea lui Wieser, costul de producţie reprezintă 
fie sacrificarea unui timp de odihnă, fie a unei bogăţii pe care producătorul le-ar fi 
putut folosi mai avantajos. 
 
VILFREDO FREDERICO PARETO (1848-1923) – a susţinut ideea conform căreia 
utilitatea nu trebuie considerată o mărime măsurabilă şi fiecare consumator alege in 
mod raţional cantităţile bunurilor dorite. 



 

KEYNESISMUL / DIRIJISMUL ECONOMIC 
 
 Gândirea economică a fost dominată din a doua jumătate a secolului al XVIII - 
lea de curentul liberal. 
 Conform acestei orientări între ofertă (Y) şi cerere (C), se realizează prin jocul 
liber al pieţii şi acţiunea nestingherită a legilor economice un echilibru perfect: Y = C 
 Conform legii Say „orice ofertă îşi crează automat cererea corespunzătoare ”. 
Într-o asemenea concepţie, economia se află permanent în starea de echilibru 
excluzându-se crizele, şomajul, inflaţia. 
Realitatea secolelor XVIII, XIX şi  XX demonstrează că piaţa nu este complet liberă – 
omenirea a evoluat de la o concurenţă mai mult sau mai puţin perfectă spre una 
imperfectă, deoarece participanţii la viaţa economică sunt de forţe diferite şi există 
deopotrivă mica proprietate individuală, mijlocie şi marea proprietate. 
 În asemenea împrejurări voinţa celor mai puternici se impune cu caracter de lege 
asupra voinţei şi interesului celor mai slabi. 
Pe măsura creşterii gradului de complexitate a economiei, statul devine un factor 
economic efectiv. În noile condiţii statul îndeplineşte două categorii de funcţii 
economice: 

 organizator al vieţii economice 

 agent, subiect activ şi direct în economie 
Proporţiile economice nu se stabilesc la întâmplare. Disfuncţiunile economice: criză, 
şomaj, inflaţie au fost şi sunt realităţi ale vieţii în întreaga istorie a producţiei de 
mărfuri 
Prin intrarea economiei mondiale în criza generală din 1929-1933 s-a demonstrat că 
doctrina liberală este depăşită istoric şi incapabilă să ofere soluţii viabile, în 
concordanţă cu realitatea concretă. 
În asemenea împrejurări, în perioada interbelică se pun bazele unei noi doctrine a 
cărui întemeietor a fost John Maynard Keynes (1883-1946). Doctrina numită dirijism 
economic arată că: 

 Echilibrul economic între cerere şi ofertă nu se stabileşte automat; 

 Recunoaşte rolul statului ca agent economic, şi teoretizează necesitatea 
intervenţiei lui pentru restabilirea situaţiei de echilibru între cerere şi ofertă; 

 Economia Politică trece de la microanaliză la macroanaliză deschizând calea 
elaborării unor modele naţionale şi globale de gândire. 

 
                                          



 

  DOCTRINA KEYNESISTĂ 
Keynes îşi propune „de a descoperi ce anume determină volumul ocupării forţei de 
muncă”. Răspunsul pe care îl dă este că „volumul ocupării este determinat de punctul 
de intersecţie dintre funcţia ofertei globale şi funcţia cererii globale”. 
Modelul keynesist foloseşte următoarele modele: 
al echilibrului: 
Y = C + I 
S = Y - C 
I = S 
al dezechilibrului: 
Y > C + I 
S = Y - C 
S > I 
       unde: -  Y = oferta globală de bunuri şi servicii (venitul global) 
C = cererea de bunuri de consum 
I = cererea de bunuri investiţii     
S = economiile 
Cauzele dezechilibrului economic se găsesc în psihologia, comportamentul 
oamenilor. 
Analiza realităţii şi concluziile de politică economică ce trebuie întreprinse pentru 
realizarea echilibrului se conturează în jurul a trei „Legi psihologice fundamentale”: 

 înclinaţia spre consum; 

 înclinaţia spre investiţii; 

 înclinaţia spre lichidităţi (economisire). 
 → „ oamenii de regulă sunt înclinaţi să-şi sporească consumul odată cu creşterea 
venitului, dar nu în aceeaşi măsură în care le cresc veniturile”; 
→ „mărimea efectivă a investiţiilor curente continuă să crească  până în momentul 
când nu mai există nici o categorie de bunuri capitale a căror eficienţă marginală 
depăşeşte rata curentă a „dobânzii” 
 → „înclinaţia spre economisire este determinată de: 

 mobilul venitului; 

 mobilul afacerilor;  

 mobilul precauţiei; 

 mobilul speculaţiei 
În concepţia lui Keynes pentru a aduce şi a menţine economia în stare de echilibru 
nu este suficient jocul liber al pieţii ci se impune şi intervenţia statului prin: 

 stimularea consumului neproductiv; 

 stimularea investiţiilor 
 
 
NEOKEYNESISMUL 
 
 A apărut imediat după cel de-al doilea război mondial ca o încercare de 
adaptare a keynesismului la problematica nouă a creşterii economice. 
 Reprezentanţii neokeynesismului recunosc meritele doctrinei originale, dar 
semnalează şi o serie de neajunsuri: 

 caracterul static al modelului matematic keynesist; 

 caracterul contradictoriu al unor teze susţinute de Keynes; 

 supraestimarea factorilor psihologici în explicarea fenomenelor şi proceselor 
economice; 

J.R. Hicks – folosind ca instrument matematic analiza diferenţială evidenţiază noi 
valenţe ale: 
 multiplicatorului : 
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şi ale acceleratorului-reflectă mărimea investiţiilor sub impulsul cererii : 

A = Y

C

M

I
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unde: C  variaţia consumului; 

 Y  variaţia venitului; 
 M-  multiplicatorul; 
 A – acceleratorul. 
 Între anii 1961-1970 economistul american Paul Anthony Samuelson 
realizează sinteza neoclasică. Autorul porneşte de la aprecierea că economiile 
occidentale actuale au un caracter mixt – între graniţele naţionale ale unui stat se 
întâlnesc în proporţii diferite un sector privat şi un sector public. Activitatea în sectorul 
privat este guvernată de legile pieţei, ale concurenţei, în timp ce sectorul public este 
dirijat de stat. 
 Samuelson propune elaborarea unei politici economice care să opereze cu 
două categorii de stabilizatori: 

 stabilizatori automaţi sau ai pieţei libere (preţuri, cerere, ofertă, dobânzi, 
credite, etc); 

 stabilizatori dirijaţi sau pârghii folosite de stat (impozite, taxe, comenzi de stat, 
investiţii publice, etc.). 

Îmbinarea celor doi stabilizatori, în cadrul unei politici raţionale ar duce la bunul mers 
al economiei. 
În acest caz ecuaţia de echilibru din modelul keynesist devine: 
                   Y = C + I + Pv 
unde: Pv = investiţii publice 
              
NEOLIBERALISMUL ECONOMIC 
 
 În perioada interbelică s-au pus bazele unei noi doctrine economice (dirijismul) 
iniţiată de John Maynard Keynes. Această doctrină fundamentează cadrul teoretic al 
intervenţiei statului în economia de piaţă concurenţială. În acest fel mecanismele 
intervenţiei statale se alătură celor concurenţiale pentru a asigura funcţionarea 
normală, echilibrată a economiei capitaliste şi ocuparea deplină a resurselor de 
muncă disponibile. 
 În perioada 1933 – 1975 în ţările dezvoltate politicile economice au avut ca 
sursă principală de inspiraţie dirijismul. După 1990 asistăm la o revigorare puternică 
şi revenirea masivă la practicile economice de inspiraţie neoliberală în aproape toate 
ţările lumii. 
 Bazele neoliberalismului au fost puse de Walter Euken (1891-1950) în 
lucrarea „Principii de bază ale politicii economice”, elaborată încă in perioada 
interbelică, dar publicată postum. El dezvoltă teoria TIPURILOR IDEALE 
(ABSTRACTE) DE ORGANIZARE A ECONOMIEI. Conform acestei teorii, întreaga 
dezvoltare economică a societăţii umane se reduce la două tipuri: 

 Economia liberala de piaţă; 

 Economia centralizată. 
Economia liberală de piaţă are următoarele trăsături: acţiunea liberei iniţiative; 
stabilirea legăturilor între întreprinderi prin intermediul pieţei; stimularea 
producătorilor; creşterea bunăstării tuturor. 



 

Principiile care stau la baza acestui model sunt: 

 libera formare a preţurilor; 

 concurenţa fără monopol; 

 inviolabilitatea proprietăţii private; 

 autonomia întreprinzătorilor; 

 rolul limitat al intervenţiei statului în economie. 
Toate acestea au la bază legitimitatea proprietăţii private. 
Economia centralizată are următoarele trăsături: 

 conducerea birocratică; 

 subordonarea întreprinderilor unui centru unic; 

 incompatibilitatea cu iniţiativa producătorilor; 

 lipsa stimulilor economici. 
 
Monetarismul 
 
Monetarismul este un curent de gândire neoliberal care atribuie modificării masei 
monetare în circulaţie o importanţă centrală, chiar decisivă, în orientarea activităţii 
economice şi în stabilirea preţurilor. Monetarismul consideră că stabilitatea monedei 
şi dezvoltarea echilibrată a economiei ar putea fi realizate printr-un control oficial al 
masei monetare în circulaţie şi prin creşterea anuală a acesteia cu un anumit 
procent. 
Monetarismul are la bază vechea teorie cantitativă a monedei – care susţine 
existenţa unui efect direct proporţional al modificării masei monetare asupra nivelului 
preţurilor – teorie dezvoltată de o serie de mari economişti ca Walras, Irving Fisher, 
sau reprezentanţii şcolii de la Cambridge: Alfred Marshall şi A.C.Pigou. 
 Monetarismul susţine că echilibrul economiei de piaţă s-ar realiza aproape 
automat, printr-un control oficial al masei banilor în circulaţie, admiţându-se o 
creştere anuală a ei cu un anumit procent (5-6% în varianta lui Friedman). 
Prin urmare, autorităţile monetare trebuie să-şi îndrepte atenţia, în principal, asupra 
masei băneşti aflate în circulaţie, ca instrument controlabil de cea mai mare 
importanţă în susţinerea politicii economice. 
Privite în evoluţia lor, tipurile de monetarism pot fi structurate ca formându-se în două 
etape: 
Într-o primă etapă este de menţionat monetarismul dezvoltat de reprezentanţii 
neoclasicismului din perioada de până la cel de-al doilea război mondial, şi anume: 
- şcoala austriacă reprezentată de Carl Menger, Ludwing von Mises şi Friedrich von 
Hayek, care au analizat implicaţiile cantităţii de bani asupra inflaţiei şi şomajului; 
- monetarismul rigidităţii salariilor, aşa cum a fost el formulat de Irving Fisher, care 
lua în considerare un mediu social-economic unde veniturile şi cheltuielile populaţiei 
erau, nominal, aproximativ constante, variind numai volumul tranzacţiilor. 
În cea de-a doua etapă, după cel de-al doilea război mondial, s-a dezvoltat 
neomonetarismul cu mai multe şcoli de gândire: 
- monetarismul anticipărilor raţionale care-şi îndreaptă atenţia către anticiparea 
evoluţiei pieţei şi factorilor de piaţă ( R.E.Lucas – SUA); 
- monetarismul global, care extinde principiile monetariste la nivelul întregii economii 
mondiale şi care consideră, în acest context, cantitatea totală de monedă ca fiind 
egală cu creditul intern plus rezervele externe. Acceptând teza comună tuturor 
monetariştilor, conform căreia cererea de monedă este relativ stabilă, monetarismul 
global ajunge la concluzia că o creştere a creditului intern determină ieşiri de monedă 
şi deci un deficit al balanţei de plăţi, pe când o scădere a creditului intern determină o 
intrare de monedă şi deci un excedent al balanţei de plăţi. Tot aşa, o creştere a 
rezervelor externe generează inflaţie, pe când o diminuare a lor determină o 
reducere a ratei inflaţiei; 



 

-  monetarismul bugetar al lui K. Brunner şi A. Meltzer care apreciază că cea mai 
aptă metodă de a controla masa monetară în circulaţie de către Banca Centrală este 
vânzarea-cumpărarea de hârtii de valoare, în timp ce re-finanţarea prin reescont este 
nepotrivită pentru o asemenea dirijare, deoarece mărimea re-finanţării depinde în cea 
mai mare parte de voinţa băncilor şi nu de cea a Băncii Centrale; 
-  monetarismul Şcolii de la Chicago al cărei reprezentant principal este Milton 
Friedman. Lucrările acestuia şi ale numitei Şcoli de la Chicago reprezintă cea mai 
severă critică a modelului keynesist. 
Fiecare variantă a monetarismului aduce propria sa contribuţie la dezbaterea 
teoretică şi practică, la configurarea paradigmei de gândire a monetarismului ca 
principală mişcare de idei a contemporaneităţii. 
Dintre tipurile de monetarism prezentate mai sus, cel mai important şi mai cunoscut 
este monetarismul friedmanian. Monetarismul a apărut ca o reacţie teoretică la 
ortodoxia keynesistă, dominantă în anii ’50 în macroeconomie. Monetarismul se 
înscrie în tradiţia Şcolii de la Chicago, care începând cu 1930 a susţinut cu fermitate 
principii incomparabile cu orice formă de keynesism, dintre care cele mai 
semnificative ar fi: 

 piaţa concurenţială este cea mai bună formă de organizare economică; 

 componentele economice sunt explicate de teoria neoclasică a preţurilor; 

 statul trebuie să se abţină de la a modifica resursele unei economii. 

Astfel, tradiţia gândirii liberale şi monetariste de la Chicago a constituit punctul 

de referinţă al elaborării monetarismului. Anii ’70 sunt anii de glorie ai monetarismului 

şi totodată sunt anii de triumf ai liberalismului.  

Monetariştii susţin că inflaţia este întotdeauna de origine monetară şi că nu există o 
problemă a alegerii pe termen lung între inflaţie şi şomaj. Sub aparenta uniformitate a 
monetarismului se ascund diverse opinii şi curente, ale căror concluzii sunt uneori 
divergente. Astfel în timp ce Friedman este adeptul ratelor de schimb flotante, Hayek 
se pronunţa pentru ratele de schimb fixe. 
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