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Rezumat 

 

Lucrarea analizează, în lumina evenimentelor recente, dificultăţile cu care se 

confruntă teoria economică în explicarea şi prevederea crizelor. Cauzele acestor dificultăţi 

ţin, pe de o parte, de problemele fundamentale pe care le ridică conceptul de echilibru 

general, iar pe de altă parte, de ipotezele nerealiste pe care se bazează majoritatea modelelor 

financiare. Ceea ce este comun celor două categorii de cauze este că avertismentele 

formulate în cursul timpului cu privire la limitele teoriei echilibrului şi ale teoriei financiare 

au fost ignorate şi tratate ca fiind formulate în necunoştinţă de cauză. Autorul sugerează că 

este nerealist să se încerce explicarea proceselor macroeconomice pe baza comportamentelor 

individuale şi că este încă şi mai puţin justificat să se considere că economia în întregul său 

se comportă „raţional” sau „irațional” ca și cum ar fi un individ. Economia este un sistem 

adaptiv complex, în care un rol important au structurile de tip reţea în care indivizii sunt 

implicaţi. Spre deosebire de modelele macroeconomice standard, modelele mai noi, care 

reflectă acest aspect,  permit să se prevadă oarecum  tranziţiile de fază majore ale economiei, 

chiar dacă nici acestea nu pot prevedea momentul exact al începerii unei asemenea mutaţii. 

 

Cuvinte – cheie: echilibru general, previzionare, reţea, sistem complex 

 

1. Introducere 

 

Sistemul financiar mondial a intrat în 2007 într-o criză fără precedent în ultima 

jumătate de secol. Această criză a fost progresivă: ea a afectat succesiv diferite pieţe, diferite 

categorii de agenţi economici şi diferite ţări, iar, în final, s-a transformat într-o adevărată criză 

economică mondială.  

Aceste fenomene au dat naştere la diverse genuri de interogaţii şi reflecţii cu privire la 

capacitatea ştiinţei economice de a explica şi de a prevedea evenimente importante, cum ar fi, 

de exemplu, izbucnirea unei crize majore. Pentru prima oară după mai multe decenii, 

publicaţii economice importante (The Economist, The Financial Times) au consacrat spaţii 

ample dezbaterilor metodologice şi cercetării fundamentale din economie. Aceste dezbateri au 

ocazionat exprimarea unor puncte de vedere radicale, mergând până la invocarea necesităţii 

unei refondări complete a disciplinei. Marea majoritate a comunităţii ştiinţifice a respins însă 

aceste poziţii radicale. Un mare număr de economişti recunosc totuşi că actuala criză a 
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evidenţiat necesitatea depăşirii limitelor teoriei economice dominante (mainstream 

economics)
1
 şi ale aplicaţiilor sale în domeniul reglementării financiare şi al politicii 

monetare. 

 

2. Dinamica crizei 

 

Există deja numeroase analize ale cauzelor şi desfăşurării crizei.
2
 O explicaţie este că 

Fed a menţinut rata dobânzii la un nivel scăzut, ceea ce a dus la creşterea gradului de 

îndatorare a agenţilor economici. Altă argumentaţie este că dereglementarea a permis 

instituţiilor financiare comiterea unor excese, iar alta, că politica guvernului american a 

încurajat persoanele cu venituri modeste să aspire la obţinerea unei locuinţe proprii, ceea ce a 

favorizat apariţia bulei imobiliare. Se mai observă că un factor favorizant a fost înclinaţia spre 

economisire ridicată din China, care a alimentat intrările de capital în SUA şi a permis 

menţinerea ratei dobânzii la un nivel redus în această din urmă ţară.
3
 În fine, o altă cauză 

frecvent menţionată este aceea că băncile au mizat foarte mult pe aşa-numitul „efect de 

levier”
4
, în timp ce clienţii lor au devenit vulnerabili la scăderea preţurilor activelor cu care şi-

au garantat împrumuturile.
5
  

Oricare ar fi cauzele crizei, dinamica sa este cunoscută. Băncile au sporit volumul 

creditelor acordate pentru construirea de locuinţe cu mult peste nivelul permis de capacitatea 

de îndatorare a beneficiarilor creditelor respective. Dacă debitorii nu-şi rambursau 

împrumuturile, băncile nu aveau prea mult de pierdut, deoarece recuperau aceste credite prin 

vânzarea locuinţelor ipotecate, ale căror preţuri erau într-o permanentă creştere. În modul 

acesta, în pofida costului implicat de operaţiunile de valorificare a garanţiilor, pierderile 

suferite de bănci au fost relativ mici, ceea ce a dus la creşterea rapidă a volumului creditelor 

imobiliare. Un impuls suplimentar în această direcţie a fost dat de implicarea băncilor 

internaţionale
6
, care au început să refinanţeze creditele ipotecare prin intermediul unor 

produse financiare special concepute astfel încât să permită împachetarea unor creanţe de 

calitate diferită. Aceste inovaţii au determinat o dezvoltare extraordinară a titrizării 

creditelor.
7
 În modul acesta, s-a produs o remarcabilă lărgire şi diversificare a gamei activelor 

                                                 
1 - Teoria dominantă (mainstream economics) este teoria pe care se bazează guvernele şi întreprinderile 

în analizele şi deciziile lor economice. De la prăbuşirea comunismului şi a dogmelor economiei planificate şi 

până la izbucnirea crizei, gândirea economică a fost dominată de sinteza neoclasică, care combină elemente ale 

analizei microeconomice neoclasice cu elemente ale analizei macroeconomice keynesiane.     

2 - Pentru o sinteză a acestor analize, a se vedea: Barkbu B., Eichengreen B., Mody A., Financial crises 

and the multilateral response: What the historical record shows, Journal of International Economics, 2012, 

http://www.amody.com/pdf/international-crises-and-the-multilateral-response.pdf 

3 - Warnock F., Warnock V., International capital flows and U.S. interest rates, International Finance 

Discussion Paper, no. 860, Board of Governors of the Federal Reserve System, September, 2006. 

4 - „Efectul de levier” este un termen general care desemnează diverse tehnici de multiplicare a 

profiturilor şi pierderilor. Tehnicile de multiplicare obişnuite sunt: îndatorarea, cumpărarea de active cu scadenţă 

îndepărtată şi produsele derivative. 

5 - Shin H., Reflections on Northern Rock: The Bank Run That Heralded the Global Financial Crisis, 

Journal of Economic Perspectives, 23(1), 2009, p. 101–119. 

6 - Băncile internaţionale, numite și "eurobănci", sunt intermediari financiari care operează pe o piaţă 

financiară care nu aparţine ţării-gazdă şi care, de obicei, este considerată piaţă "externă" sau offshore. Piaţa pe 

care acţionează eurobăncile mai  este numită "piaţa eurovalutelor". (Cerna S., Monedă şi finanţe internaţionale, 

Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2012, p. 342). 

7 - Titrizarea (securitisation) constă în convertirea creanţelor înregistrate în activul instituţiilor de credit 

(de exemplu, a creditelor ipotecare) în titluri negociabile. Creanţele sunt aranjate în pachete omogene sub 

aspectul scadenţei şi al riscului. Aceste pachete sunt cedate unei societăţi de investiţii financiare, create ad hoc şi 

cu durată de viaţă limitată (Structured Investment Vehicle - SIV), care le vinde apoi investitorilor sub formă de 

obligaţiuni. Această operaţie permite băncilor să-şi îmbunătăţească automat coeficientul capitalului propriu şi să-

http://www.amody.com/pdf/international-crises-and-the-multilateral-response.pdf
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financiare, deoarece orice fel de credit a putut fi titrizat. În ceea ce priveşte atitudinea băncilor 

centrale şi a autorităţilor de reglementare şi supraveghere financiară, acestea au rămas, în 

general, pasive, deoarece au considerat că inovaţiile amintite determină dezvoltarea pieţelor 

financiare şi diseminarea riscurilor, ducând, astfel, la un sistem financiar mai solid şi mai 

eficient.
8
 

A fost suficientă o încetinire a creşterii economice în SUA pentru ca volumul 

creditelor restante să crească, iar preţurile caselor să stagneze. În acel moment, băncile au 

început să-şi analizeze poziţiile şi să-şi evalueze pierderile aferente creditelor „subprime” 

concretizate în titlurile pe care le deţineau. Problema era însă nu numai că multe credite 

materializate în instrumentele derivative erau „toxice” - în sensul că ajunseseră la scadenţă şi 

nu erau răscumpărate -, ci şi că preţurile de piaţă ale titlurilor respective erau în scădere 

rapidă. Astfel, existenţa unui mare număr de active „toxice”, chiar şi neidentificate, a 

determinat scăderea preţurilor tuturor produselor derivative. Ca urmare, o serie de bănci mari 

au constatat că situaţia lor financiară este foarte precară şi au început să caute căi de redresare. 

Însă, nici o bancă nu ştia care din celelalte bănci erau în dificultate şi, de aceea, au stopat 

acordarea de credite tuturor băncilor. În modul acesta, piaţa interbancară s-a blocat, ceea ce a 

făcut  ca întregul sistem economic să înceteze să mai funcţioneze. Căci, desfăşurarea normală 

a vieţii economice necesită finanţarea permanentă de către bănci a diverselor tranzacţii, 

precum şi refinanţarea reciprocă a băncilor pe o piaţă specifică: piaţa interbancară.
9
 În 

consecinţă, nu numai băncile, ci şi firmele şi persoanele fizice s-au găsit în situaţia de a nu 

mai putea obţine nici un fel de împrumuturi - aşa cum s-a întâmplat, de altfel, şi în timpul 

crizei din 1929-1933.
10

  

Rezultă că la început criza a fost o criză de lichiditate, în sensul că băncile nu au mai 

putut să obţină lichidităţi prin vânzarea pe piaţa interbancară a activelor pe care le deţineau, 

deşi aveau nevoie acută de fonduri lichide pentru a-şi acoperi pierderile provocate de creditele 

restante şi a face faţă cererilor de restituire a depozitelor. Din punct de vedere tehnic, o 

asemenea problemă, deşi reală şi gravă, nu constituie totuși o problemă vitală. În curând s-a 

văzut însă că lipsa de lichiditate reflectă insolvabilitatea unor instituţii financiare şi că mulţi 

participanţi importanţi la piaţa financiară sunt, de fapt, în stare de faliment. O serie de bănci 

au ezitat să recunoască pierderile provocate de creditele restante, deoarece acest procedeu 

contabil le-ar fi obligat să-şi diminueze valoarea activului şi să apară în ochii publicului şi ai 

autorităţilor ca potenţial insolvabile. Ca urmare, incertitudinea de pe piaţa interbancară a 

sporit şi mai mult.
11

 În aceste condiţii, era inevitabil ca, mai devreme sau mai târziu, să se 

ajungă la concluzia că unele bănci şi companii de asigurări trebuie lăsate să dea faliment, ori 

să fie salvate într-un mod sau altul. 

Iniţial, s-a aplicat prima variantă, iar banca Lehman Brothers a dat faliment. Acest 

eveniment a avut însă consecinţe atât de grave asupra pieţei financiare, încât a trebuit să se 

                                                                                                                                                         
şi restabilească potenţialul de creditare. Plata dobânzilor şi ratelor scadente de către SIV se bazează pe fluxurile 

financiare generate de creditele iniţiale. 

8 - Frye J., A False Sense of Security, RISK Magazine, August, 2003, p. 63-67. 

9 - Piaţa interbancară este piaţa pe care băncile comerciale îşi plasează excedentele temporare de 

lichiditate, ori de pe care îşi procură fondurile necesare pentru a-şi acoperi deficitul temporar de lichiditate. 

Precizăm că este vorba despre lichiditatea constituită de această formă superioară de monedă care este moneda 

băncii centrale (moneda primară). De aceea, practicienii numesc această piaţă „piaţa monetară”. 

10- Bernanke B., Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great 

Depression,  The American Economic Review, Vol. 73, No. 3, 1983, p. 257-276. 

11 - Fostel A., Geanakoplos J., Leverage Cycles and the Anxious Economy, American Economic 

Review, vol. 98, 2008, p. 1211–1244. 
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recurgă la cealaltă abordare. Astfel, soluţia adoptată în final pentru a elimina sau a atenua 

problema lipsei de lichiditate a fost alimentarea sistemului cu imense cantităţi de monedă.
12

     

Alte măsuri au fost salvarea AIG - cea mai mare societate de asigurări din lume - prin 

crearea unui sistem de credit de tip credit-default swaps, precum şi naţionalizarea a două mari 

bănci ipotecare americane. În Europa, mai multe bănci au fost salvate de la faliment şi practic 

naţionalizate.  

Desigur, în fiecare caz au existat şi anumite probleme specifice. De exemplu, o cauză 

frecvent menţionată a dificultăţilor cu care s-a confruntat AIG a fost supravegherea 

inadecvată exercitată de autoritatea americană de resort (Office of Thrift Supervision). Însă, 

după cum vom încerca să argumentăm în această lucrare, diverse manifestări ale crizei sunt 

strâns legate, iar prăbuşirea sistemului finaciar și, mai departe, criza economică au fost 

provocate de evoluţia economiei ca întreg, nu de diverse evenimente disparate. Fără îndoială, 

izolarea unor factori şi investigarea acţiunii lor individuale este utilă din punct de vedere 

ştiinţific, însă nu trebuie să ducă la ocultarea faptului că aceşti factori acţionează, de regulă, 

împreună şi produc efecte sinergice.  

În prezent, se consideră că perspectivele economice mondiale s-au îmbunătățit, deşi 

redresarea economiilor avansate este lentă, iar distorsiunile mix-ului de politici economice 

aplicate în ţările respective complică elaborarea politicilor economice în economiile de piaţă 

emergente.
13

  

În legătură cu acest „optimism moderat”, se impun câteva observaţii. În primul rând, şi 

înainte de criză, între economişti a existat un larg consens că economiile contemporane 

funcţionează normal şi că acest mod de funcţionare este bine cunoscut. O ilustrare a acestei 

convingeri este mesajul adresat în 2003 „Asociaţiei Americane de Economie” de preşedintele 

său, R. Lucas, laureat al premiului Nobel pentru economie, în care acesta afirmă că „problema 

centrală a prevenirii crizelor a fost rezolvată pentru toate scopurile practice şi pentru mai 

multe decenii de acum înainte”.
14

 Un alt exemplu este o cuvântare similară ţinută în 2004 de 

B. Bernanke, preşedintele Fed, în care vorbitorul elogiază „marea moderaţie” a dezvoltării 

economice din ultimii douăzeci de ani.
15

 Această performanţă este atribuită, în parte, 

îmbunătăţirii politicilor economice rezultate dintr-o mai bună înţelegere a modului de 

funcţionare a economiei.  

Într-adevăr, ştiinţa economică a progresat foarte mult în ultimele decenii, printre altele, 

ca urmare a apariţiei unei noi generaţii de modele macroeconomice, cum ar fi „Modelul 

dinamic stohastic de echilibru economic general” (Dynamic Stochastic General Equilibrium 

Model, DGSEM), „Modelul de echilibru general calculabil” (Computable general equilibrium 

models, CGE), „Modelul bazat pe agentul reprezentativ” (Agent-based model, ABM) etc. 

Metodologia acestor modele se bazează pe două principii: modelarea comportamentului 

                                                 
12 - Precizăm că este vorba despre aşa-numita „monedă primară” emisă de autorităţi (banca centrală sau 

institutul de emisiune). Alte denumiri sunt: „monedă centrală”, „monedă cu mare putere” (High-Powered 

Money), „monedă de bază”, „monedă fiduciară”, „numerar” etc. În mod practic, acest tip de monedă constă în 

disponibilităţile existente în conturile băncilor comerciale deschise la banca centrală plus numerarul în circulaţie 

(bancnote şi monezi). Moneda primară constituie contrapartea monedei scripturale create de către băncile 

comerciale (de rangul doi), de unde necesitatea ca acestea din urmă să fie în permanenţă lichide în moneda 

băncii centrale. Pentru o analiză mai amplă a legăturilor dintre „moneda primară” şi oferta de monedă, a se vedea 

lucrarea autorului: Economie monetară, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009, p. 157-246. 

13 - IMF, World Economic Outlook, Aprilie 2013, p. XV,  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/#, 

14 - Lucas R., Macroeconomic Priorities, Presidential Address delivered at the one-hundred fifteenth 

meeting of the American Economic Association, January 4, 2003, Washington, DC, p. 1. 

http://pages.stern.nyu.edu/~dbackus/Taxes/Lucas priorities AER 03.pd 

15 - Bernanke B., The Great Moderation,  Remarks by Governor Ben S. Bernanke At the meetings of 

the Eastern Economic Association, Washington, DC, February 20, 2004,  

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20040220/ 
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agenţilor economici la nivel microeconomic (gospodării, intreprinderi, stat) şi utilizarea 

datelor din trecut pentru calibrarea modelului. Obiectivul lor este explicarea evoluţiei 

variabilelor macroeconomice, cum ar fi PIB, rata inflaţiei, rata şomajului etc. De asemenea, 

aceste modele joacă un rol important în conceperea şi evaluarea impactului politicilor 

moentare şi fiscale duse de băncile centrale, guverne, instituţii financiare internaţionale etc.   

În această atmosferă de încredere în realizările teoretice şi practice ale ştiinţei 

economice, a trecut în plan secundar teoria ciclurilor economice elaborată de şcoala austriacă, 

după care crearea de monedă şi de credit de către un sistem bancar cu două nivele (bancă 

centrală şi bănci comerciale) şi rezerve fracţionare (pentru depozite) provoacă mari 

dezechilibre, care sfârşesc prin a declanşa, mai devreme sau mai târziu, crize economice.
16

 De 

asemenea, au fost respinse ca nefondate criticile la adresa politicilor economice duse de 

autorităţile americane, formulate public de unii economişti reputați ca P. Krugman
17

, J. 

Stiglitz
18

, R. Shiller
19

, etc.  

A existat şi un alt gen de reacţii, mai puţin radicale, care, chiar dacă nu au evidenţiat 

iminenţa crizei, au arătat că în economia de piaţă crizele sunt fenomene recurente şi că actuala 

criză nu se deosebeşte, în esenţă, de crizele anterioare.20 Şi aceste avertismente au rămas însă 

fără ecou, deoarece modelele amintite nu sugerau posibilitatea unui colaps. Iar adevărul întreg 

este că nici autorii citați nu au recomandat folosirea unui nou tip de modele susceptibile să 

prevadă apariţia crizei, ci au arătat doar că toate crizele majore au unele trăsături comune şi că 

unele din aceste trăsături sunt vizibile şi în economiile contemporane. 

Între timp, părerile economiştilor cu privire la cauzele şi derularea crizei s-au schimbat 

și diversificat foarte mult. Înainte de izbucnirea crizei, părerea cvasiunanimă a fost însă că 

economiile de piaţă nu se abat de la drumul prosperităţii  şi, chiar dacă se abat, derapajele pot 

fi corectate de băncile centrale, în frunte cu atotputernicul Fed. Nici o şcoală de gândire 

economică nu a fost pregătită, aşadar, să facă faţă situaţiei în care economia deraiază în pofida 

eforturilor autorităţilor.  

 

3. Evoluţii recente ale teoriei economice 

 

3.1. Bazele microeconomice ale teoriei macroeconomice 

 

După cum am menţionat, ştiinţa economică a realizat un considerabil progres prin 

construirea unor modele macroeconomice bazate pe rezultatele analizelor microeconomice. În 

aceste modele, se presupune că agenţii economici se comportă raţional, ceea ce înseamnă că 

gospodăriile îşi maximizează utilitatea, iar întreprinderile, profitul. Conjugându-se la scară 

macroeconomică, aceste acţiuni determină, printr-un proces de ajustare a cererii, ofertei şi 

                                                 
16 - Principalii reprezentanţi ai şcolii austriece sunt: Carl Menger (1840-1921), Eugen von Böhm-

Bawerk (1851-1914), Ludwig von Mises (1851-1926), Friedrich von Hayek (1889-1992) etc. Dintre autorii 

contemporani, menţionăm următorii: James M. Buchanan, Israel M. Kirzner, Murray N. Rothbard, Pascal Salin, 

Jesus Huerta de Soto, Guido Hülsmann etc. A se vedea: Huerta de Soto J., Moneda, creditul bancar şi ciclurile 

economice, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi/Institutul "Ludwig von Mises" România, Iaşi, 2010.  

17 - Krugman P., The return of depression economics and the crisis of 2008,  New York : W.W. Norton 

& Company, 2009. 

18 - Stiglitz J., The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade, New 

York: Norton, 2003. 

19 - Shiller R., From Efficient Market Theory to Behavioral Finance, Journal of Economic 

Perspectives, vol.17, 2003, p. 83-104; Tools for financial innovation: the neoclassical versus behavioural 

finance, The Financial Review, vol.41, 2006, p.1-8. 

20 - De ex., Reinhart C., Rogoff K., This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, 

Princeton University Press, Princeton, 2009; Balzli B., Schiessl M., The Man Nobody Wanted to Hear : Global 

Banking Economist Warned of Coming Crisis, Spiegel, Thursday, December 2, 2010; Roubini N., Mihm S., 

Economia crizelor. Curs fulger despre viitorul finanţelor, Publica, Bucureşti, 2010. 
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preţurilor, starea şi evoluţia întregii economii. În modul acesta, studiul relaţiilor dintre 

variabilele agregate (PIB, stoc de capital, număr de lucrători, rata inflaţiei, poziţia balanţei de 

plăţi etc.) se întemeiază pe analiza comportamentelor individuale. 

Încercarea de a explica procesele macroeconomice prin conjugarea comportamentelor 

individuale a pus în faţa ştiinţei economice aşa-numita „problemă a agregării”. Această 

problemă constă în dificultăţile teoretice şi empirice cu care se confruntă tratarea unei mărimi 

agregate ca total sau medie a unor mărimi individuale, ce reflectă, de exemplu, 

comportamentul unui agent individual, aşa cum este descris acesta de teoria 

microeconomică.
21

 

În prezent, modul în care se face trecerea de la nivelul individual la nivelul agregat şi 

erorile de compoziţie care se pot comite cu această ocazie sunt amplu discutate în literatură.
22

 

Poziţia tradiţională a economiştilot în legătură cu aceste probleme a fost însă că funcţionarea 

economiei este corect descrisă de modelele macroeconomice construite pe baza ipotezei că 

agenţii economici au un comportament raţional, în sensul că urmăresc maximizarea utilităţii 

sau a profitului. Această concepţie -  cunoscută sub denumirea de „economie walrasiană”
23

 - 

se bazează, aşadar, pe postulatul că indivizii au un comportament optimizant (homo 

oeconomicus), care se manifestă inclusiv la nivel macroeconomic. În modul acesta, problema 

agregării este, de fapt, eludată, deoarece mărimile agregate sunt tratate ca şi cum ar fi 

rezultatul unor decizii individuale optime. Acest procedeu – vechi şi binecunoscut - nu este 

însă deloc justificat din punct de vedere teoretic, ceea ce nu-i împiedică pe mulţi economişti 

să continue să-l folosească. 

A doua abordare este aceea că explicarea relaţiilor semnificative dintre variabilele 

agregate ale economiei trebuie să se facă independent de comportamentele individuale. Însă, 

şi reprezentanţii acestei orientări consideră că agregatele respective pot fi tratate ca fiind o 

sumă sau o medie a deciziilor individuale raţionale. Ca urmare, unii dintre ei se mulţumesc să 

specifice relaţiile dintre variabilele agregate şi să le testeze econometric, fără a încerca să le 

explice prin anumite comportamente individuale. Alţi autori continuă însă să invoce 

comportamentele individuale pentru a-şi justifica presupunerile pe care le fac cu privire la 

relaţiile macroeconomice. Astfel, în cel mai sofisticat model macroeconomic modern 

(Dynamic Stochastic General Equilibrium), menţionat anterior, problema agregării nu este 

rezolvată, ci tratată ca şi cum ar fi rezolvată. 

Criza a arătat cu claritate că între comportamentul individual şi comportamentul 

sistemului economic în ansamblu există deosebiri esenţiale şi că este necesară construirea 

unor modele care să reflecte în mod explicit acest lucru. Ca urmare, după ce multă vreme a 

fost considerată rezolvată, problema agregării a revenit în centrul atenţiei economiştilor.
24

 Din 

dezbaterile recente pe această temă rezultă că punctul de vedere pe cale să se afirme este că 

dinamica unei mărimi agregate nu este reductibilă la comportamentul unui „individ raţional”. 

Ca urmare, pentru explicarea evoluţiei mărimilor agregate, modelele macroeconomice bazate 

pe conceptul de „agent reprezentativ” (Agent-Based Models)
25

 - care nu este decât varianta 

modernă a sintagmei „homo oeconomicus” -  nu sunt suficiente, ci sunt necesare modele care 

să reflecte economiile sau pieţele ca sisteme adaptive complexe.  

                                                 
21 - Fisher F., Aggregation Problem, în: The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1,  ed.cit., 

p. 53–55. 
22 - A se vedea, de ex., Stoker T., Empirical Approaches to the Problem of Aggregation over 

Individuals, Journal of Economic Literature, vol. XXXl, 1995, p. 1827-1874. 

23 - Walker D., Walrasian Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.  

24 - Stoker T., op. cit. 

25 - Axelrod R., The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and 

Collaboration, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1997.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_M._Fisher
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Rezultă că o problemă fundamentală a ştiinţei economice actuale provine din faptul că 

teoria macroeconomică eludează problema agregării, tratând variabilele macroeconomice ca 

şi cum ar exprima comportamente individuale raţionale, deşi acest lucru nu este justificat din 

punct de vedere teoretic şi empiric. Aceasta este una din cauzele pentru care, deşi sofisticate, 

modelele macroeoconomice moderne uneori nu se verifică. 

Mai grav, majoritatea utilizatorilor modelelor macroeconomice menţionate respinge 

chestionarea solidităţii fundamentelor microeconomice ale modelelor respective. 

Principalul element al bazei microeconomice a modelelor macroeconomice moderne 

este  postulatul raţionalităţii. În ştiinţa economică, sensul cuvântului „raţionalitate” este însă 

diferit de sensul comun. În limbajul obişnuit, „raţionalitatea” înseamnă a se acţiona cu 

judecată şi cu atât de multe informaţii câte se pot obţine sau, în termeni ceva mai formali, a se 

utiliza în mod coerent mijloace adecvate pentru a atinge obiective bine precizate. În ştiinţa 

economică, raţionalitatea înseamnă a se alege în funcţie de un ordin de preferinţă complet şi 

tranzitiv, cu o informare perfectă şi fără costuri; dacă veniturile viitoare sunt incerte, 

raţionalitatea înseamnă a se maximiza utilitatea aşteptată, adică utilitatea unui venit ponderat 

cu probabilitatea de a-l obţine.  

Impactul postulatului raţionalităţii asupra ştiinţei economice a fost atât de puternic şi 

de invaziv încât s-a ajuns să se creadă că nu se poate construi o teorie economică ce nu se 

bazează pe principiul maximizării utilităţii. Evident, această credinţă este greşită, deoarece 

teoria keynesiană, bazată pe ipoteza fixităţii preţurilor, nu se întemeiază pe acest principiu şi 

doar cu greu poate fi conciliată cu el: o generaţie întreagă de economişti a încercat să ofere 

baze microeconomice macroeconomiei keynesiane, adică să pună de acord multiplicatorul 

keynesian cu postulatul raţionalităţii, şi nici în prezent nu există unanimitate cu privire la 

rezultatul acestui demers. 

Pe de altă parte, economia marxistă, economia radicală şi instituţionalismul american 

evită postulatul raţionalităţii şi ar fi absurd să se nege că acestea sunt analize economice. 

Faptul că în anumite situaţii fiinţele umane au un comportament ce poate părea 

paradoxal sau neraţional a fost semnalat încă de V. Pareto
26

, care a descris comportamentul 

„neraţional”, ori de H. Simon
27

, care a introdus conceptul de „raţionalitate limitată”. De 

asemenea, aceste „anomalii” au fost recunoscute în literatura referitoare la modelele de 

maximizare a utilităţii
28

 şi în „economia comportamentală” (behavioral economics).
29

 

În fine, acest postulat este infirmat de psihologia experimentală, care arată că fiinţele 

umane îl încalcă sistematic. De exemplu, experimentele, observaţiile şi studiile cu privire la 

procesele neuronale implicate în adoptarea deciziilor sugerează că sintagma „homo 

oeconomicus” nu exprimă riguros şi adecvat comportamentul uman.
30

 

Paradoxal, aceste rezultate nu au fost luate în considerare de teoreticienii 

macroeconomiei. După cum arată B. Frey şi R. Eichenberger
31

, reacţiile economiştilor 

confruntaţi cu asemenea „anomalii” au fost diverse. În cazul în care „anomaliile” au privit 

comportamentul individual, ele au fost ignorate sau respinse ca fiind provocate de natura 

artificială a experimentului de laborator. În cazul în care nu a fost vorba de experimente de 

                                                 
26 - Pareto V., Trattato di Sociologia Generale. 4 vol., Florence: Barbera, 1916. (trad. engl.: The Mind 

and Society, New York: Harcourt Brace & Co., 1935). 

27 - Simon H., Rational Choice and the Structure of the Environment, Psychological Review, 63, 

March 1956, p. 129-138. 

28 - Shoemaker P, The expected utility model: its variants, purposes, evidence and limitations, Journal 

of economic literature, Vol. 20, No. 2, 1982, p. 529-563 

29 - Angner E., A Course in Behavioral Economics, Palgrave Macmillan, 2012. 

30 - Angner E., Loewenstein G., Behavioral Economics, în: Uskali M., (ed.) Handbook of the 

Philosophy of Science, Vol. 13: Philosophy of Economics, Amsterdam: Elsevier, 2010. 

31 - Frey B., Eichenberger R., American and European economics and economists, The Journal of 

Economic Perspectives (Nashville), Vol. 07, No. 04, 1993, p. 185-193. 
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laborator, ci de comportamente reale observate, s-a susţinut că anomaliile sunt repartizate 

aleatoriu şi în medie se compensează, sau, mai frecvent, că fenomenul concurenţei tinde, pe 

termen lung, să elimine anomaliile respective. În prezent există însă suficiente observaţii 

empirice care arată că pieţele liber concurenţiale, inclusiv cele financiare, nu pot elimina la 

nivel agregat toate „anomaliile” de la nivelul individual. Dimpotrivă, unii autori, cum ar fi G. 

Akerlof şi R. Shiller
32

, M. Pasquinelli
33

 etc., evidenţiază „spiritul animalic” ce se manifestă la 

acest nivel.
34

 

În concluzie, o altă problemă nerezolvată cu care se confruntă ştiinţa economică este 

cea a validităţii conceptului de „agent reprezentativ”, din moment ce acesta este considerat 

mult mai raţional decât cei pe care îi reprezintă. 

 

3.2. Echilibrul şi „agentul reprezentativ” 

 

Chiar şi în condiţiile foarte restrictive impuse de postulatul raţionalităţii, nu există nici 

o garanţie că economia se menţine în starea de echilibru. Căci, acest postulat este menit să 

permită demonstrarea „teoremelor de existenţă” – teoreme care stipulează condiţiile în care un 

sistem aflat în echilibru general are o soluţie unică -, nu a stabilităţii echilibrului, odată ce 

acesta este atins..  

Într-adevăr, rezultatele fundamentale ale teoriei echilibrului general - elaborate în 

forma sa modernă de  K. Arrow şi G. Debreau
35

 -, sunt cele două teoreme ale economiei 

bunăstării (welfare economics). Obţinute printr-o demonstraţie matematică, aceste teoreme 

leagă anumite ipoteze cu privire la funcţionarea economiei (concurenţă pură şi perfectă, 

omogenitatea şi continuitatea funcţiilor de producţie şi funcţiilor de cerere) de posibilitatea 

unei stări optime de alocare a resurselor (optim în sensul lui Pareto). Prima teoremă (teorema 

de echivalenţă) spune că orice stare de echilibru general în condiţii de concurenţă pură şi 

perfectă este optimă în sensul lui Pareto. A doua teoremă spune că orice stare de optim în 

sensul lui Pareto poate fi obţinută ca o stare de echilibru walrasian prin realocarea dotaţiilor 

cu resurse iniţiale. 

Implicaţia primei teoreme este că starea de echilibru se caracterizează printr-o alocare 

eficientă a resurselor. Ca urmare, dacă o economie aflată în echilibru iese din această stare, ea 

tinde să revină la starea de echilibru printr-un proces de ajustare. În mod tipic, acest proces 

este un proces de tatonare, care duce la creşterea preţurilor bunurilor pentru care cererea este 

mai mare decât oferta şi scăderea preţurilor bunurilor pentru care raportul cerere/ofertă este 

                                                 
32 - Akerlof G., Shiller R., Spirite animale, Editura Publica, Bucureşti, 2010. 

33 - Pasquinelli M., Animal Spirits: A Bestiary of the Commons, Rotterdam: NAi Publishers, 2008. 

34 - Expresia „spirit animalic” a fost introdusă de J. Keynes pentru a descrie sentimentele şi emoţiile 

umane care influenţează comportamentul agenţilor economici (consumatori, producători, investitori etc.): 

„Probabil că cele mai multe din deciziile noastre de a face ceva pozitiv, ale căror consecinţe complete se vor face 

simţite de-a lungul multor zile ce vor veni, pot fi considerate ca fiind numai rezultatul spiritului animalic – al 

unui impuls spontan de a acţiona, mai degrabă, decât de a nu acţiona, şi nu rezultatul unei medii ponderate a 

beneficiilor cantitative, înmulţite cu probabilităţile cantitative”. (Keynes J. M., Teoria generală a ocupării forţei 

de muncă, a dobânzii şi a banilor, Editura Publica, Bucureşti, 2009, p. 225-226).  

Recent, această expresie a fost reluată de mai mulţi autori, dintre care cei mai cunoscuți sunt cei 

menționați, pentru a explica apariţia crizei şi a oferi o nouă justificare intervenţiei statului în economie. Însă, 

după cum arată M. Luzzetti şi L. Ohanian (The General Theory of Employment, Interest, and Money After 75 

Years: The Importance of Being in the Right Place at the Right Time, NBER Working Paper 16631, December, 

forthcoming in Keynes’ General Theory: Seventy-Five Years later, Tom Cate, editor, Edward Elgar: London, 

2010), aceşti factori psihologici nu au nici o influenţa asupra deciziilor de investiţii, cel puţin în perioada 

postbelică. Contrar a ceea ce sugerează autorii amintiți, importanţa „spiritelor animale” în declanşarea crizei este, 

deci, redusă. 

35 - Arrow K., Debreu G., The Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, Econometrica, 

vol. XXII, 265-290, 1954. 



9 

 

invers. Însă, după cum arată unii autori (H. Sonnenschein
36

, R. Mantel
37

, G. Debreu
38

 etc.), 

într-un model construit pe principiul că indivizii satisfac cerinţele postulatului raţionalităţii, 

nu se poate demonstra unicitatea şi stabilitatea stării de echilibru.  

Semnificaţia acestui rezultat este adesea ignorată. Motivul este, probabil, acela că, 

dacă starea de echilibru nu este nici unică şi nici stabilă, interesul intrinsec al analizei 

economice bazate pe modelul de echilibru general nu poate fi decât extrem de limitat.
39

  

Astfel, unicitatea stării de echilibru este importantă în ceea ce se numeşte „analiza 

comparativă statică”, în care o stare de echilibru se compară cu altă stare de echilibru obţinută 

printr-o modificare a parametrilor primei stări. Or, existenţa unor echilibre multiple face ca 

acest tip de analiză să fie lipsit de sens. De aceea, economiştii elimină, de regulă, această 

problemă prin adoptarea amintitei ipoteze a „agentului reprezentativ”, care generează un 

echilibru unic, caracterizat printr-o structură de preţuri pe care acesta nu doreşte să le 

modifice. Însă, după cum arată A. Kirman
40

 şi T. Stoker
41

, ipoteza „agentului reprezentativ” 

este susceptibilă de numeroase critici, iar recursul la acest concept ridică problema 

fundamentală menţionată anterior: problema agregării. Căci, nu există o legătură simplă între 

comportamentul individual şi evoluția mărimilor economice agregate, iar afirmaţia că un nivel 

poate fi asimilat cu celălalt este pur şi simplu greşită.  

În fine, trebuie spus că cele arătate anterior învederează limitele modelului de echilibru 

general, nu cauzele acestor limite. Aceste limite sunt date de caracteristica principală a acestui 

model, care este formalizarea problemelor pur logice care se pun în cunoaşterea modului de 

funcţionare a sistemelor economice, fără nici o preocupare pentru enunţarea de teoreme 

susceptibile a fi infirmate cu privire la comportamentul economic real. Iar ceea ce este 

interesant de remarcat este că cei care evidenţiază aceste limite sunt savanţi reputaţi din 

domeniul economiei matematice, în timp ce economiştii care continuă să utilizeze acest aparat 

conceptual şi analitic ca şi cum nu ar exista nici un fel de obiecţii la adresa sa sunt mai 

degrabă practicieni din structurile guvernamentale, băncile centrale, instituţiile financiare 

internaţionale etc.  

În paranteză, este de notat că varianta de bază a macromodelului unei economii de 

piaţă arată că, în starea sa de echilibru, funcţionarea acestui tip de economie necesită relativ 

puţine informaţii. Însă, aşa cum au demonstrat D. Saari şi C. Simon,
42

 dacă ar exista 

realmente un mecanism de echilibrare a unei economiei, acesta ar necesita o cantitate de 

informaţii infinită.
43

 Astfel, problema stabilităţii rămâne principial nerezolvabilă în contextul 

teoriei echilibrului general.  

 

3.3. Eficienţa pieţelor (financiare) 

                                                 
36 - Sonnenschein H., Market excess demand functions,  Econometrica (The Econometric Society), 40 

(3), 1972, p. 549–563. 

37 - Mantel R., On the characterization of aggregate excess demand, Journal of Economic Theory ,7, 

1974, p. 348–353. 

38 - Debreu G.,  Excess demand functions, Journal of Mathematical Economics, 1, 1974, p. 15–21. 

39 - Morishima M., Equilibrium, Stability and Growth: A Multi-Sectoral Analysis, Oxford University 

Press, 1964.  

40 - Kirman A., Whom or Does the Representative Individual Reprezent?, Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 6, No. 2, 1992. 

41 - Stoker T., Empirical Approaches to the Problem of Aggregation over Individuals, Journal of 

Economic Literature, vol. XXXl, 1995, p.1827-1874. 

42 - Saari D., Simon C., Effective price mechanisms,  Econometrica, vol. 46, 1978, p.1097-1125. 

43 - Această cerință constituie una din cauzele imposibilităţii calculului economic în socialism, 

demonstrată strălucit pentru prima dată de L. Mises. (Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen, 

Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 47, no. 1, Aprilie 1920;  tradus ca: Economic Calculation în the 

Socialist Commonwealth, în: Hayek F., Collectivist Economic Planning, London: George Routledge and Sons, 

1935). 
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O ipoteză importantă pe care se bazează teoria economică actuală este că pieţele 

financiare sunt pieţe eficiente. Această ipoteză, formulată în termeni moderni de către E. 

Fama,
44

 afirmă că pe o piaţă suficient de mare şi pe care informaţia se răspândeşte 

instantaneu, cum este piaţa bursieră, operatorii reacţionează corect şi aproape imediat la 

informaţii, dacă au capacitatea cognitivă de a le interpreta corect. Iar toate informaţiile 

pertinente referitoare la activele financiare sunt conţinute în preţurile acestor active; dacă ar 

exista alte informaţii decât cele cuprinse în preţuri, unii operatori ar încerca să profite de 

această situaţie prin efectuarea de operaţiuni de arbitraj, ceea ce ar duce la alinierea preţurilor 

şi la dispariţia posibilităţilor de câştig. Cu alte cuvinte, dacă un participant la piaţă deţine 

informaţii care permit anticiparea modificării preţurilor unor active, el va încerca să obţină un 

câştig prin utilizarea acestor informaţii. Astfel, concluzia este că modificările de preţuri 

trebuie să fie aleatoare (random walk) şi că piaţa liber concurenţială, în special piaţa 

financiară, care este, în acest sens, o piaţă „perfectă”, tinde să le confere acest caracter.  

Ideea că preţurile conţin toate informaţiile existente este destul de ambiguă. Într-

adevăr,  preţurile conţin toate informaţiile disponibile, dar, aceasta, deoarece informaţiile 

respective sunt deja încorporate în cererea şi oferta emanate de la cei care deţin informaţiile 

respective; tocmai de aceea, preţurile formate prin acţiunea cererii şi ofertei reflectă 

informaţiile existente. Însă, după cum au demonstrat S. Grossman şi J. Stiglitz
45

, dacă toate 

informaţiile sunt cuprinse în preţul unui activ, informaţiile respective nu ar avea nici o 

relevanţă şi, prin urmare, nimeni nu ar acţiona pe baza lor; în consecinţă, informaţiile nu vor 

mai fi transmise de preţ. 

Conceptul de „piaţă aleatoare” (random walk) a fost fundamentat încă la începutul 

secolului XIX de L. Bachelier.
46

 Acesta a arătat că participanţii la piaţă observă în mod 

independent şocurile care se produc în sistem şi că aceste constatări proprii constituie 

„informaţia” lor. Aceste evenimente sunt mici şi aleatoare şi se produc după o lege de 

probabilitate normală (clopotul lui Gauss), a cărei medie este zero. Ca urmare, suma micilor 

şocuri observate independent de participanţii la piaţă duce la formarea unor preţuri care 

evoluează aleatoriu. Ceea ce nu este clar în această analiză este modul în care se formează 

preţurile astfel încât să se modifice doar întâmplător. 

Lucrarea lui Bachelier a rămas aproape necunoscută o lungă perioadă de timp, fiind 

apoi redescoperită de economiştii contemporani şi pusă la baza teoriei moderne a pieţei 

financiare.
47

 Cu toate acestea, chiar în epoca în care Bachelier şi-a publicat lucrarea, au existat 

unii autori prestigioşi care au negat ideea că participanţii la piaţă decid independent şi la 

întâmplare şi că această ipoteză poate sta la baza modelării pieţelor financiare. Astfel, deşi a 

făcut un referat elogios cu privire la lucrarea lui Bachelier, marele matematician francez H. 

Poincaré a subliniat că ideea amintită nu poate fi luată în serios, deoarece oamenii nu obţin 

informaţii şi nu acţionează independent, ci se influenţează tot timpul unii pe alţii, fiind 

înclinaţi în mod constant spre un comportament de turmă.48 

                                                 
44- Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of 

Finance, Vol. 25, No. 2, 1970, p. 383–417. 

45 - Grossman S., Stiglitz J., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, American 

Economic Review, vol. 70(3), 1980, p. 393-408. 

46 - Bachelier L., Theorie de la Speculation, Paris: Gauthier-Villars, 1900. 

47 - Lucrarea lui Bachelier a fost citată în anii ’30 de marele matematician rus A. Kolmogorov (1903-

1987). Unul din primii autori de după cel de-al doilea război mondial care a subliniat rolul de pionier al lui 

Bachelier în domeniul calculului probabilităţilor şi al matematicii financiare a fost matematicianul polono-

franco-american B. Mandelbrot (1924-2010).  

48 - Cf. Courtault J., Kabanov Y., Bru B., Crepel P., Lebon I., Le Marchand A., Louis Bachelier on the 

Centenary of Théorie de la Spéculation, în: Courtault J., Kabanov Y., (eds.), Louis Bachelier : Aux Origines de 

la Finance Mathématique, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Paris, 2002. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Finance
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Finance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
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Avertismentul lui Poincaré a fost însă ignorat, iar aceasta, probabil, din cauza 

interesului imens existent în epocă pentru tranzacţiile bursiere. Din diverse motive, cercetările 

cu privire la piaţa financiară s-au dezvoltat totuşi destul de încet, fiind intensificate abia după 

criza din 1929-1933. Astfel, o lucrare mai amplă în care se analizează consecinţele ipotezei „ 

eficienţei pieţei” apare doar în 1967.
49

 

Ulterior, cercetările bazate pe această ipoteză s-au amplificat şi diversificat, însă unele 

dintre studiile efectuate au arătat, mai degrabă, că datele de observaţie sunt în contradicţie cu 

predicţiile teoretice.
50

 De asemenea, s-a demonstrat că distribuţia randamentelor activelor 

financiare prezintă caracteristici de „vâscozitate” şi de „memorie pe termen lung” şi că 

adoptarea unor ipoteze cu privire la procesul stohastic respectiv diferite de ipoteza gaussiană a 

lui Bachelier permite o mai bună explicare a comportamentului preţurilor acestor active.
51

  

În acest context, este interesant de observat că ceea ce pare a fi determinat renaşterea 

interesului pentru noile abordări  bazate pe ipoteza „eficienţei pieţei” a fost crahul bursier din 

1987.
52

 Aceasta sugerează că, în general, în materie de teorie economică, schimbările 

importante sunt determinate de crizele economice, care provoacă revoluţii ştiinţifice de tip 

kuhnian.
53

  

În legătură cu această problemă, se impun două comentarii. În primul rând, este 

limpede că marile crize economice stimulează cercetările cu privire la funcţionarea 

economiei. Istoria faptelor şi a ideilor economice arată că, de regulă, crizele au fost urmate de 

negarea ortodoxiilor existente şi de apariţia unei noi ortodoxii. În prezent, la fel ca în anii ’30 

ai secolului trecut, absenţa unui acord cu privire la principiile fundamentale ale teoriei 

economice compromite statutul ştiinţific al acestei discipline; există totodată puternice 

presiuni profesionale şi politice pentru elaborarea unei noi teorii, care să se pronunţe autorizat 

cu privire la problemele economice la ordinea zilei. Astfel, criza actuală a dus la contestarea 

celor doi piloni amintiți ai teoriei economice standard: postulatul raţionalităţii şi postulatul 

pieţelor eficiente. Aceste postulate au fost menţinute mult timp în baza axiomatică a ştiinţei 

economice, în pofida datelor de observație, care le infirmă, însă au început să fie puse la 

îndoială după izbucnirea crizei. O spectaculoasă schimbare de poziție în această privință este 

cea a lui A. Greenspan, fost preşedinte al Fed, care a declarat în în 2008 în faţa Congresului 

SUA că „în vara anului trecut, întregul edificiu intelectual s-a prăbuşit”.
54

  

În al doilea rând, analiza legăturii dintre evoluţia teoriei economice şi crizele 

economice arată că argumentele de ordin formal-analitic prevalează adesea faţă de dovezile 

                                                                                                                                                         
Este demn de remarcat că Poincaré a fost familiarizat cu problemele modelării economice şi că a avut o 

intensă corespondenţă cu Walras, creatorul teoriei echilibrului economic general, în care critică ipotezele 

acestuia din urmă privind „egoismul infinit” şi „clarviziunea infinită” a agenţilor economici. Pe prima, Poincaré 

ar accepta-o până la urmă, însă a doua i se pare imposibilă. 

49 - Cootner P., Speculation and hedging, Cambridge, Mass., M.I.T., 1967. 

50 - De ex., Shiller R., Do Stock Prices Move by Too Much to be Justified by Subsequent Changes in 

Dividends?, American Economic Review, 71, 1981, p. 421-456. 

51 - Teyssiere G., Kirman A., (eds.) Long Memory in Economics, Springer Verlag, Heidelberg, 2006.   

52 - Acest crah s-a produs pe Wall Street în data de 19 octombrie 1987: în urma unui deficit comercial 

important şi a unei creşteri a ratelor dobânzilor de referinţă stabilite de Bundesbank, indicele Dow Jones a scăzut 

cu 22,6% într-o singură zi. Indicii celorlalte burse au scăzut de asemenea, ceea ce a evidenţiat interdependenţa 

pieţelor financiare mondiale. De aceea, crahul din 1987 este considerat primul crah din era informatică. 

53 - Thomas Kun (1922-1996) este unul dintre cei mai influenți filosofi ai științei, cartea sa, The 

Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1962, fiind o lucrare de referință asupra 

evoluției științei. Conform acestuia, istoria ştiinţei este marcată de lungi perioade de statu quo, întrerupte, din 

când în când, de salturi discontinue de la o paradigmă dominantă la alta, fără vreo legătură conceptuală continuă 

între cele două. (Kuhn T., Structura revoluțiilor științifice, București, Humanitas, 2008).  

54 - Greenspan A., Testimony to House of Representatives Committee on Government Oversight and 

Reform, October 23rd, 2008, http://blogs.wsj.com/economics/2008/10/23/greenspan-testimony-on-sources-of-

financial-crisis/ 
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empirice. Cu alte cuvinte, practica se schimbă mai repede decât teoria, ceea ce produce 

revoluții de tip kuhnian în știința economică.  

După apariţia lucrării lui Bachelier, cele mai importante dezvoltări ale teoriei 

financiare au fost „teoria portofoliului optim”, elaborată de Markowitz
55

, şi „formula Black-

Scholes”.
56

  

Modelul Markowitz (modelul de evaluare a activelor financiare, Capital Asset Pricing 

Model) este o metodă de estimare a ratei randamentului aşteptat de piaţă pentru un activ 

financiar, în funcţie de riscul său sistematic. Formula Black-Scholes permite calculul preţului 

unei opţiuni având suport acţiunile în funcţie de următorii parametrii: valoarea actuală a 

acţiunii subiacente; timpul rămas până la scadenţă; prima de exercitare a opţiunii; rata 

dobânzii; volatilitatea preţului acţiunii. 

Ambele contribuţii menţionate şi importantele lor aplicaţii practice depind de ipoteza 

repartiţiei normale (legii de probabilitate Gauss-Laplace). Însă, în loc să ţină seama de 

avertismentele că evidenţele empirice nu confirmă această ipoteză, dezvoltările teoretice 

ulterioare ale modelului Markowitz şi ale formulei Black-Scholes, care stau la baza 

produselor financiare sofisticate create în procesul de titrizare, au devenit tot mai dependente 

de ipoteza respectivă. După cum arată Greenspan în depoziţia menţionată, în ultimele decenii, 

s-a dezvoltat un vast sistem de management al riscurilor şi de fundamentare a preţurilor, care 

combină cele mai avansate cunoştinţe ale matematicienilor şi specialiştilor din domeniul 

financiar şi care este susţinut de progresele majore din tehnologia computerelor şi a 

comunicaţiilor. De asemenea, au fost acordate mai multe premii Nobel pentru construirea 

unor modele de evaluare care au stat la baza dezvoltării pieţei produselor derivative. Însă, 

paradigma sistemului modern de management al riscului era veche de mai multe decenii.
57

   

De altfel, această inerție a teoriei financiare este similară cu cea a teoriei economice 

generale. Astfel, în cazul acesteia din urmă, reexaminarea conceptului de echilibru general a 

fost împiedicată nu numai de teoreticieni, ci şi de practicieni. Într-adevăr, analiştii din 

departamentele de studii ale guvernelor, băncilor centrale, instituţiilor financiare 

internaţionale etc., au adoptat modelele macroeconomice amintite şi au depus mari eforturi 

pentru calibrarea acestora, ceea ce a dat naştere unei puternice rezistenţe intelectuale 

împotriva chestionării valorii lor cognitive şi operaţionale. Cu alte cuvinte, aşa cum afirmă M. 

Planck în citatul folosit drept moto pentru această lucrare, dezvoltarea unei noi teorii a fost 

întârziată de adepţii unei teorii mai vechi, care au preferat să o cosmetizeze, nu să-şi modifice 

paradigma. 

Oricum, la ora actuală, nu pare a exista alt motiv pentru utilizarea „Modelului dinamic 

stohastic de echilibru economic general” şi a celorlalte modele menţionate decât că acestea 

sunt relativ uşor de construit şi de calibrat, deși toate consideraţiunile teoretice şi 

econometrice ar trebui să ducă la abandonarea instrumentelor analitice respective.
58

 Căci, este 

limpede că economiile suferă intermitent schimbări neaşteptate, care au efecte semnificative 

asupra stării sistemului şi proceselor interne ale acestuia şi că modelele menţionate nu reflectă 

aceste fenomene.
59

 Din acest punct de vedere, criza din 2007-2010 nu este decât cel mai 

recent şi mai eclatant exemplu.  

                                                 
55 - Markowitz H., Portfolio Selection, Journal of Finance, 7 (1), 1952, p. 77-91. 

56 - Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political 

Economy, 81 (3), 1973, p. 637–654.  

57 - Greenspan A., op. cit. 

58 - Hendry D., Mizon G., On the Mathematical Basis of Inter-temporal Optimization, Discussion 

Paper Series, University of Oxford, Number 497, August, 2010.  

http://economics.ouls.ox.ac.uk/14815/1/paper497.pdf 

59 - Barrell R., Forecasting the world economy, în: Hendry D., Ericsson N., (eds.), Understanding 

Economic Forecasts, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001, p. 149–169.  



13 

 

Totuşi, problema nu constă numai în dificultăţile pe care aceste caracteristici dinamice 

complexe le creează participanţilor la viaţa economică, doritori, desigur, să facă previziuni 

corecte.
60

 Mai grav este că trăsăturile amintite fac ca baza teoretică a modelelor 

macroeconomice standard să fie inadecvată, ceea ce le subminează capacitatea de a descrie 

funcţionarea economiei şi de a servi ca mijoace tehnice pentru conceperea unor politici 

economice adecvate. Aceasta înseamnă nu numai că ar fi nepotrivit pentru indivizi să-şi facă 

previziunile aşa cum se presupune în teorie, ci şi că este foarte dificil pentru ei să înveţe să 

facă previziuni corecte într-un mediu în continuă schimbare şi cu ajutorul aparatului 

conceptual şi analitic oferit de ştiinţa economică actuală. Pe de altă parte, nici autorităţile nu 

pot folosi în deplină siguranţă acest aparat pentru a-şi elabora şi aplica politicile.   

De fapt, după cum vom arăta în §5.1 infra, procesul de învăţare însuşi poate duce la 

anumite schimbări în economie, ceea ce face ca evoluţia economiei spre o stare de echilibru 

să fie puţin probabilă. Ca urmare, definiţia anticipaţiilor raţionale trebuie şi ea revizuită şi 

reformulată în aşa fel încât să ţină seama de modul în care agenţii îşi realizează previziunile 

într-un mediu turbulent.
61

 

 

3.4.  Anticipaţiile raţionale 

 

Un alt element al bazei microeconomice a modelelor macroeconomice moderne este 

teoria anticipaţiilor raţionale. Această teorie se bazează pe extensia postulatului raţionalităţii 

asupra demersurilor subiective ale agenților economici, subdiacente acţiunilor lor economice 

propriu-zise, cum ar fi obţinerea informaţiilor de care aceştia au nevoie în deciziile lor sau 

formularea de previziuni cu privire la evoluţiile economice viitoare. Aceasta nu înseamnă că 

se consideră că indivizii se comportă întotdeauna raţional în domeniul economic, căci, după 

cum am menţionat, o asemenea afirmaţie poate fi uşor respinsă prin contra-exemple. Se 

afirmă doar că modul raţional de a fi este cel mai frecvent întâlnit în toate manifestările fiinţei 

umane şi că, deci, poate fi statuat ca principiu comportamental universal, aplicabil inclusiv în 

materie de formulare a anticipaţiilor. 

Primele formulări ale teoriei anticipaţiilor raţionale aparţin lui J. F. Muth
62

, E. Mills
63

, 

J. Sargent şi N. Walace
64

 etc. Ulterior, conceptul şi aparatul analitic respectiv au fost utilizate 

în diverse analize micro şi macroeconomice, care formează conținutul a ceea ce se numește 

”noua economie clasică” (noua macreconomie clasică, noua școală clasică, new classical 

macroeconomics). Una din cele  mai importante aplicaţii ale acestor analize este studiul 

eficacităţii politicii economice.  

Postulatul raţionalităţii implică informarea perfectă a agenţilor economici. Această 

informare perfectă se manifestă în următoarele trei planuri: 1) propriile preferinţe; 2) 

constrângerile în materie de resurse la care sunt supuşi (restricţia bugetară); şi 3) pieţele pe 

care acţionează (mediul de afaceri). Ca urmare a informării perfecte, agenţii economici 

acţionează într-o stare mentală de certitudine. Această stare de certitudine este presupusă în 

                                                 
60 - A se vedea: Stock J., Watson M., Evidence on structural instability in macroeconomic time series 

relations, Journal of Business and Economic Statistics, vol. 14, 1996, p. 11–30; Clements M., Hendry D., An 

historical perspective on forecast errors, National Institute Economic Review, vol.177, 2001, p. 100–112. 

61 - Bullard J., Learning, Rational Expectations and Policy: A Summary of Recent Research, Federal 

Reserve Bank of St. Louis Review, vol. 73(1), 1991, p. 50-60. 

62 - Muth J., Rational Expectations and the Theory of Price Movements, Econometrica, 29, 1961, p. 

315-335. 

63 - Mills E., The Use of Adaptive Expectations in Stability Analysis: Comment, Quarterly Journal of 

Economics, 75, 1961, p. 330-335. 

64 - Sargent J., Walace N., Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and Optimum 

Suply Rule, Journal of Politcal Economy, 83 (2), 1975, p. 241-254. 
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toate analizele efectuate de reprezentanţii noii macroeconomii clasice, însă constituie totodată 

şi elementul cel mai contestat de criticii acestei şcoli de gândire. 

În aceste condiţii, indiferent că sunt formulate de specialişti sau de nespecialişti, 

anticipaţiile sunt, în esenţă, identice cu previziunile bazate pe teoria economică pertinentă. 

Agenţii economici cunosc, aşadar, la fel de bine ca savanţii sau autorităţile modul de 

funcţionare al economiei - aşa cum este descris acesta de ştiinţa economică cea mai avansată -

, iar această descriere este corectă. Ca urmare, agenţii privaţi nu pot fi surprinşi uşor de 

iniţiativele autorităţilor, ci, dimpotrivă, integrează în anticipaţiile lor acţiunile preconizate de 

guvern, modificându-şi comportamentele în funcţie de schimbarea parametrilor politicii 

economice şi a cadrului social – economic. De aici, problema „incoerenţei temporale” a 

politicii economice, care constă în interacţiunea dintre comportamentele agenţilor economici, 

capabili să formuleze anticipaţii raţionale, pe de o parte, şi acţiunea autorităţilor, animate de 

dorinţa de a realiza propriile lor obiective, în condiţiile unui univers economic susceptibil să 

genereze şocuri. Aceasta face ca eficacitatea unei anumite politici economice să depindă de 

caracterul său de surpriză: de exemplu, o politică monetară expansionistă, menită să stimulze 

creșterea economică, își produce efectele doar în măsura în care rata inflației nu este 

prevăzută de agenții economici (inflație-surpriză).
65

  

Ipoteza că anticipaţiile se formează în mod raţional are două consecinţe: 1) nu există în 

mod necesar erori de previzionare; şi 2) chiar dacă există asemenea erori, acestea sunt 

aleatoare şi, deci, se compensează în medie între ele. 

Se observă că, în această interpretare, „raţional” nu înseamnă „exact”, ci „în medie 

adevărat”. Iar având în vedere că, pentru un număr suficient de mare de cazuri, media tinde 

spre probabilitatea teoretică, s-ar mai putea spune şi că „raţional” înseamnă „cel mai probabil 

adevărat”. 

În mod evident, această manieră simplificată de definire a raţionalităţii anticipaţiilor 

are avantajul că este echivalentă cu definiţia tehnică a speranţei matematice (probabilităţii 

teoretice) condiţionate a unei variabile aleatoare. Mai precis, o anticipaţie raţională poate fi 

definită ca o anticipaţie care coincide cu speranţa matematică (probabilitatea teoretică) a 

distribuţiei de probabilitate a variabilei economice care face obiectul previzionării.
66

 

Ideea că agenţii economici nu fac erori sistematice este valabilă, evident, doar într-o 

economie staţionară. În caz contrar, conceptul de „eroare sistematică” nu poate fi definit. În 

plus, nu se poate spune care este procesul de învăţare adecvat pe care trebuie să-l urmeze 

agenţii economici pentru a nu comite decât erori aleatoare. Or, după cum a arătat M. 

Woodford,
67

 este posibil ca agenţii economici să cadă de acord asupra unui model 

macroeconomic greşit, ceea ce le viciază fundamental anticipaţiile.  

 

4. Provocări teoretice 

 

Deşi succintă, prezentarea apariţiei şi derulării crizei și a evoluțiilor recente ale teoriei 

economice arată că este vorba despre fenomene de interacţiune, interdependenţă, reţea, 

încredere şi contagiune - fenomene nu sunt reflectate în modelele macroeconomice moderne. 

O primă justificare oferită de economişti pentru această incompletitudine este că 

modelele macroeconomice moderne nu se mai pot limita la sectorul „real” al economiei, ci 

trebuie să reflecte pieţele financiare, care sunt complet diferite de restul economiei, chiar dacă 

reacţionează cu celelalte sectoare. 

                                                 
65 - Cerna S., Teoria anticipaţiilor raţionale şi credibilitatea politicii monetare, Editura Universităţii de 

Vest din Timişoara, Timişoara, 2004, p. 48-76. 

66 - Idem p. 18-22. 

67 - Woodford M., Learning to believe in sunspots, Econometrica, 58 (2), 1990, p. 277–307. 
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Argumentul nu rezistă, deoarece, indiferent că este vorba despre modele ale 

„economiei reale” sau despre modele ale „economiei financiare”, ambele categorii de modele 

se bazează pe aceleaşi ipoteze fundamentale şi ambele explică fenomenele macroeconomice 

prin comportamentul individual; conform acestui individualism metodologic, tot ce trebuie 

făcut pentru a deduce evoluţia variabilelor macroeconomice este adiţionarea variabilelor 

individuale. Cu alte cuvinte, atât teoria economică, cât şi teoria financiară tratează evoluţia 

economiei şi a diverselor pieţe ca şi cum ar fi comportamentul unui individ arhetipal (agent 

reprezentativ). 

Trebuie însă spus că economiştii nu sunt singurii care îşi imaginează economia sau 

piaţa ca o fiinţă vie, înzestrată cu raţiune, sentimente, virtuţi, vicii etc. Politicienii şi 

comentatorii afirmă şi ei adesea că „piaţa se teme de recesiune”, „prognoza privind creşterea 

economică publicată recent a făcut ca piaţa să fie mai optimistă”, „piaţa este mai încrezătoare 

în supravieţuirea euro” etc. 

Ideea de a explica panica sau „exuberanţa” colectivă (după expresia lui Greenspan) 

prin comportamentul identic sau mediu al unor indivizi izolaţi, care nu au nici un contact unii 

cu alţii şi care nu sunt conştienţi de existenţa semenilor lor, este cel puţin curioasă. Un 

argument pentru acest procedeu ar fi că recentul colaps al sistemului bancar mondial a fost 

rezultatul conjugării acţiunilor de maximizare a profitului întreprinse de fiecare bancă în 

parte, în mod izolat şi fără a ţine seama de efectele comportamentului respectiv asupra 

sistemului bancar în ansamblul său. Căci, este evident că băncile nu au urmărit în mod 

conştient prăbuşirea sistemului bancar. Cu toate acestea, adevărul întreg este mai subtil. 

Pieţele - în general - şi pieţele financiare - în special – nu sunt fiinţe „raţionale”, „iraţionale”, 

„reticente”, „optimiste” etc., ci sisteme sociale complexe, care conţin un mare număr de 

participanţi, numeroase interacţiuni locale şi o mulţime de canale de transmitere a 

informaţiilor, opiniilor, aşteptărilor ş.a.m.d. Ele au numeroase trăsături minunate (sunt ordine, 

nu haos; realizează alocarea optimă a resurselor; determină recompensarea factorilor de 

producţie în funcţie de productivitatea lor; etc.) însă „raţionale” nu sunt, nici măcar în sensul 

economic al termenului.
68

  

Macrosistemele cu microcaracteristici de acest gen sunt studiate de mult timp în fizică, 

biologie şi sociologie. În aceste ştiinţe, se cunoaşte că există sisteme care pot trece rapid de la 

o stare la alta şi că aceste tranziţii de fază depind de organizarea lor internă, nu de anumite 

şocuri exogene majore. Un exemplu clasic în acest sens este încălzirea apei, care, în 

momentul în care ajunge la temperatura de fierbere, determină schimbarea bruscă a stării de 

agregare: apa trece din starea lichidă în starea gazoasă. Deşi, până la atingerea punctului de 

fierbere, creşterea temperaturii este continuă, în timpul fierberii, temperatura rămâne 

constantă, iar volumul apei se modifică brusc. Astfel, deşi există un factor extern care 

declanşează tranziţia de fază, modificarea acestui factor extern nu este principala cauză a 

fenomenului.  

Sistemele economice par foarte îndepărtate de acest caz, însă aplicarea modelului 

Ising
69

 la procesul electoral, de exemplu, arată că, la nivel fundamental, lucrurile nu sunt chiar 

atât de diferite. În modelul de vot respectiv
70

, se consideră că alegătorii sunt influenţaţi de 

vecinii lor: ei ţin seama de opinia majorităţii vecinilor şi votează în consecinţă. Se 

demonstrează că sistemul converge spre o stare bine definită, şi anume cea în care toţi 

                                                 
68 - Fox J., The Myth of the Rational Market, HarperCollins, New York, 2009. 

69 - Modelul Ising, numit astfel după fizicianul german Ernst Ising (1900 – 1998), este un model 

utilizat în fizică pentru descrierea unor fenomene în care efectele colective sunt produse de interacţiunile locale 

între particulele aflate în stări diferite, cum este feromagnetismul. 

70 - Gelman A., Katz J., Tuerlinckx F., The Mathematics and Statistics of Voting Power, Statistical 

Science, Vol. 17, No. 4, 2002, p. 420–435. 

https://ppw.kuleuven.be/okp/_pdf/Gelman2002TMASO.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1900
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
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alegătorii ar fi votat pentru aceiaşi alternativă. În cazul în care se presupune că indivizii 

votează la fel ca vecinii lor doar cu o anumită probabilitate, rezultatele obţinute cu ajutorul 

modelului determinist rămân valabile, cu condiţia ca probabilitatea amintită să nu depăşească 

un anumit nivel critic. În momentul în care acest punct critic este atins, alegătorii încep să 

aibă opinii eterogene şi extrem de volatile. Şi în acest caz, tranziţia de fază este determinată, 

aşadar, de schimbări mici, a căror dimensiune nu are prea mare legătură cu amploarea 

efectelor care se produc în cadrul sistemului. 

Principala caracteristică a modelelor de acest gen este că nu presupun existenţa unei 

cauze imediate majore a tranziţiei de fază. Or, această caracteristică este foarte importantă 

pentru analiza macroeconomică, deoarece, adesea, schimbarea bruscă a stării economiei nu 

poate fi pusă în seama unor factori responsabili uşor de identificat. Păstrând analogia cu 

sistemele fizice, se poate spune că, în domeniul social sau economic, în multe cazuri, pur şi 

simplu nu există nici un indiciu care să avertizeze că sistemul va intra într-o tranziţie de fază 

şi, deci, nu există nici un mijloc pentru a evita acest lucru. Şi, desigur, nu există nici soluţii 

simple pentru ieşirea din criză. 

O concepţie alternativă, care i-a tentat pe unii economişti, este cea inspirată de 

principiul autoorganizării formulat de ciberneticianul britanic W. Ross Ashby.
71

 În această 

interpretare, sistemul economic este un sistem dinamic, care se autoorganizează în aşa fel 

încât devine vulnerabil la micile schimbări aleatore din mediul înconjurător. Un asemenea 

sistem tinde însă întotdeauna să evolueze spre o stare de echilibru numită „atractor”.
72

  

Oricum ar fi, nici una din aceste două concepţii nu se reflectă în modelele 

macroeconomice moderne. În aceste modele, relaţiile dintre variabile sunt, în esenţă, 

imuabile, iar sistemul ajunge în starea de echilibru în mod automat. Singurul factor care poate 

perturba evoluţia economiei este un şoc extern, pe care însă economia îl compensează, ceea 

ce-i permite să atingă noua stare de echilibru. Procesul prin care se ajunge la acest nou 

echilibru nu constituie însă o temă centrală a teoriei economice standard. La modul general, se 

consideră că procesul de ajustare este un proces de tatonare, în care cererea, oferta şi preţurile 

se ajustează reciproc. După cum a explicat L. Walras
73

, totul se petrece ca şi cum un agent 

fictiv, „licitatorul” (commisaire-priseur, auctioneer) colectează informaţiile cu privire la 

cantităţile de bunuri pe care vânzătorii şi cumpărătorii doresc să le schimbe şi comunică 

acestora preţurile care reflectă raritatea diverselor bunuri. Printr-un proces de „tatonare”, 

adică de încercări şi erori, acest mecanism permite găsirea preţului care asigură egalitatea 

cererii şi ofertei: acesta este „preţul de echilibru”. „Cantităţile de echilibru” (cerute şi oferite) 

sunt cele pe care cumpărătorii şi vânzătorii le manifestă la acest preţ.  

Însă, după cum arată M. Blaug
74

 şi D. Walker
75

, conceptul walrasian de „tatonare” are 

lacune grave, iar actualmente este imposibil să se arate că o stare de echilibru final al 

economiei în întregul său este independentă de traseul urmat pentru atingerea acestei stări sau 

că, dintre diverse trasee ce pot fi alese, cel care a fost efectiv adoptat trebuie să conveargă şi 

va converge spre starea de echilibru. După cum recunoaşte deschis G. Debreau, laureat al 

premiului Nobel pentru economie, analiza echilibrului dinamic este prea dificilă şi, de aceea, 

el, cel puţin, nu s-a aventurat niciodată în această direcţie.
76

 Nu este surprinzător, deci, că cele 

                                                 
71 - Ross Ashby W.,  An introduction to cybernetics, London, Chapman & Hall, 1956.  

72 - Pentru o discuţie interesantă cu privire la rolul noţiunii de echilibru în ştiinţa economică, a se 

vedea: Farmer D., Geanakoplos J., The Virtues and Vices of Equilibrium and the Future of Financial Economics,  

Complexity, vol.14, 2009, p. 11-38. 

73 - Walras L., Éléments d’économie politique pure, F. Rouge, Lausanne, 1926. 

74 - Blaug M., The Methodology of Economics, Cambridge University Press, 1992. 

75 - Walker D., op. cit. 

76 - Afirmaţia este conţinută într-un interviu acordat în 1992 lui R. Weintraub (Weintraub R., How 

Economics Became a Mathematical Science, Durham and London: Duke University Press, 2002). 
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mai interesante caracteristici ale economiei văzute ca sistem complex şi interactiv lipsesc din 

modelele macroeconomice bazate pe conceptul de echilibru general.
77

 

Teoria şi modelele macroeconomice moderne nu acoperă, aşadar, unele aspecte 

esenţiale ale modului de funcţionare a economiei. Printre acestea figurează şi problema care 

intrigă multă lume-mai ales pe economiştii formaţi în spiritul dogmei planificării economiei-, 

şi anume modul în care nenumăratele activităţi economice disparate, care au loc în orice 

sistem economic, se coordonează între ele. Într-adevăr, economia modernă este alcătuită din 

milioane şi milioane de agenţi, care desfăşoară milioane şi miliarde de activităţi economice şi 

care interacţionează direct sau indirect unii cu alţii. Fiecare din aceşti participanţi la viaţa 

economică cunoaşte, desigur, activitatea pe care o desfăşoară el însuşi şi, de asemenea, ştie 

destul de multe lucruri despre oamenii cu care intră în contact. Cu unii dintre aceşti oameni 

(furnizori, clienţi, creditori, debitori, funcţionari ai fiscului etc.), el interacţionează direct şi 

intensiv, iar cu alţii, indirect şi mai slab. Indiferent de gradul de apropiere de semenii săi, 

orice actor economic are, de regulă, un număr relativ mare de informaţii locale, însă nu ştie şi 

nici nu-l interesează prea mult situaţia întregii economii. În pofida faptului că majoritatea 

indivizilor care alcătuiesc un sistem economic nu este conştientă de existenţa celorlalţi 

participanţi, ori de situaţia şi evoluţia întregii economii, ansamblul activităţilor lor este totuși 

remarcabil de ordonat.
78

 Iar aceasta, fără un centru planificator, care să efectueze calcule, să 

dea sarcini obligatorii, să controleze îndeplinirea acestora ş.a.m.d. 

Problema cu adevărat fascinantă este cum se autoorganizează toţi aceşti indivizi, 

fiecare cu deprinderi şi cunoştinţe specifice, într-un mod care este, în cea mai mare parte a 

timpului, coerent şi previzibil. Acest proces de auto-organizare constituie, cu siguranţă, una 

din problemele fundamentale ale ştiinţei economice, deoarece face ca sistemele economice să 

fie rezultate ale acţiunii umane, nu ale unui proiect uman. De aceea, procesul respectiv i-a 

preocupat în permanenţă pe marii economişti, de la A. Smith la L. Walras,  L. Mises şi F. 

Hayek.
79

 După cum demonstrează acesta din urmă, proprietăţile emergente ale unei economii 

(preţuri, structură, creştere etc.) sunt rezultatele scopurilor diverse şi disparate ale indivizilor 

dintr-o anumită comunitate. În general, în spatele tuturor fenomenelor sociale nu stă un 

individ sau un grup social, ci o totalitate de acţiuni care au loc în cadrul unui sistem extrem de 

complex.
80

  

Se pune totuşi problema cauzelor pentru care un asemenea sistem trece periodic prin 

transformări majore. După părerea noastră, această problemă, mai degrabă decât cea a 

eficienţei acţiunii statului pentru a provoca sau a împiedica „tranziţia de fază” a economiei, 

este o problemă crucială a ştiinţei economice moderne. Într-adevăr, sistemul economic – în 

general – şi sistemul financiar – în particular – par adesea să funcţioneze absolut normal o 

lungă perioadă de timp şi, totuşi, din când în când, trec, fără nici un semn prevestitor, într-o 

stare complet diferită. Aceste transformări sunt, subliniem, intrinseci, nu apărute din cauza 

unor şocuri exogene: ele se produc ca urmare a acţiunilor conştiente ale indivizilor care 

alcătuiesc sistemul, fără ca aceştia să urmărească sau să fie responsabili de schimbările pe 

care le suferă economia în ansamblul său. Statul modern, cu uriaşa sa forţă coercitivă, poate 

favoriza sau împiedica schimbările, însă, după cum ştim acum, mai ales după eşecul istoric al 

economiei planificate, realizează acest lucru cu preţul creării unor noi distorsiuni economice 

şi, încă și mai grav, al încălcării drepturilor omului. 

                                                 
77 - Farmer D., Geanakoplos J., op. cit. 

78 - Ideea că piaţa este ordine nu haos a fost demonstrată strălucit de L. Mises. El a numit ştiinţa care 

studiază ordinea pieţei „catalactică”. (Ludwig von Mises, Acţiunea umană. Un tratat de teorie economică, Partea 

a patra: Catalactica sau economia societăţii de piaţă, http://mises.ro/43/).  

79 - Hayek F., The use of knowledge in society, American Economic Review, Vol.XXXV, 1945,  p. 

519–30,  http://www.aeaweb.org/aer/top20/35.4.519-530.pdf. Hayek a propus termenul de „catalaxie” ca 

alternativă la cel de „ştiinţă economică”.   

80 - Hayek F., Constituţia libertăţii, Institutul European Iaşi, 1998.  

http://mises.ro/43/
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Astfel, se constată frecvent că chiar dacă structura economiei este robustă, sistemul 

evoluează şi trece ocazional prin schimbări foarte mari, care nu pot fi considerate nici forme 

de echilibru static şi nici forme de echilibru dinamic. În plus, aceste transformări nu sunt 

„eficiente” în nici un sens al termenului; o mare parte din ele se realizează în mod coordonat, 

însă, după cum arată J. Schumpeter
81

, cel mai adesea, schimbările sunt rezultatul „distrugerii 

creatoare”; aceste acte de distrugere creatoare (inovare) au loc în permanenţă şi în mod 

necoordonat, deoarece, aproape întotdeauna, se poate îmbunătăţi ceva, deși descoperirea și 

mai ales realizarea acestui lucru sunt absolut întâmplătoare. 

Criza actuală constituie o ilustrare perfectă a acestei interpretări. De la o situaţie în 

care cele mai multe componente ale sale păreau a fi relativ stabile, economia mondială a intrat 

brusc în ceea ce este considerată cea mai gravă criză de după cea din 1929-1933. După cum se 

arată în vasta literatură consacrată descrierii crizei, izbucnirea acesteia nu a fost provocată de 

anumite şocuri majore sau de producerea unor evenimente neprevăzute. Astfel, crahul 

burselor de valori americane nu a fost determinat de anumiţi factori intempestivi exogeni, ci, 

mai degrabă, de acumularea lentă de schimbări endogene, în raport cu care evenimentele 

exogene au avut doar rolul unor factori declanşatori.
82

 Se confirmă astfel ideea că, în general, 

crizele sunt rezultatul apariţiei spontane a unor evenimente extreme în sistemele complexe cu 

autoorganizare. 

Această interpretare este în perfectă concordanţă nu numai cu amintitele demonstraţii 

consacrate ale lui L. Mises şi F. Hayek, ci şi cu reflecţiile recente ale lui H. Minsky
83

 cu 

privire la procesele perturbatoare interne, care au loc în economiile financiare moderne. Într-

adevăr, conform acestui din urmă autor, schimbările interne, care s-au produs în mod spontan 

în economiile contemporane în perioada premergătoare crizei, au constat în anumite 

modificări ale regulilor de creditare. Aceste inovaţii au apărut fără ca indivizii implicaţi în 

tranzacţiile respective să fie conştienţi de consecinţele macroeconomice ale schimbărilor pe 

care le-au făcut sau acceptat. Astfel, la început, regulile jocului au fost uşor modificate în 

planul relaţiilor dintre bănci şi clienţii lor. Ca urmare a acestor mici inovații, băncile au 

acceptat să acorde credite unor persoane care aveau puţine şanse să-şi poată rambursa 

împrumuturile. De asemenea, ele au început să utilizeze din ce în ce mai mult amintitul „efect 

de levier” şi să-şi mascheze creanţele îndoielnice în produse derivative - toate acestea, cu 

speranța că îşi diversifică riscurile.  

În realitate, avantajele diversificării riscurilor depind de distribuirea veniturilor pe care 

le aduc plasamentele efectuate prin achiziţionarea activelor respective. Însă, practicile 

inovatoare amintite s-au răspândit până la a deveni comune nu pentru că băncile şi celelalte 

instituţii financiare şi-ar fi reevaluat propriul portofoliu de titluri şi şi-ar fi modificat 

estimaţiile cu privire la riscuri, ci pentru că fiecare participant la piaţă a văzut că ceilalţi 

procedează la fel şi că au succes şi, prin urmare, fiecare a încercat să imite comportamentul 

celorlalţi. Iar aceste schimbări lente şi aproape imperceptibile ale comportamentelor 

individuale au fost la originea crizei. În primul rând, în condiţiile în care preţurile caselor 

creşteau în permanenţă, amplificarea volumului creditelor riscante nu a fost considerată o 

problemă reală. În al doilea rând, practicile amintite au devenit o procedură standard, ceea ce, 

la nivel microeconomic, le-a făcut întrutotul acceptabile. În fine, prin dispersia riscurilor cu 

ajutorul produselor derivative la scara sistemului bancar mondial, nici riscul sistemic nu părea 

                                                 
81 - Schumpeter J., Poate supravieţui capitalismul? Distrugerea creatoare şi viitorul economiei 

globale, Editura Publica, Bucureşti, 2011. 

82 - Sornette D., Why Stock Markets Crash (Critical Events in Complex Financial Systems), Princeton 

University Press, Princeton N.J., 2003.  

83 - Minsky H., Cum stabilizăm o economie instabilă, Editura Publica, Bucureşti, 2011. 
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a fi o ameninţare: de aceea, băncile centrale şi autorităţile de reglementare și supraveghere nu 

i-au acordat atenţie.
84

 

Nu numai că indivizii şi factorii de decizie din bănci nu au fost conştienţi de faptul că 

creşterea interdependenţei dintre situaţiile lor financiare ameninţă stabilitatea întregului 

sistem, ci chiar s-au considerat mai bine protejaţi prin aceea că s-au asigurat reciproc. Şi, 

desigur, nu a existat nici o minte centrală care să înţeleagă cum stau lucrurile. Dimpotrivă, 

după prăbuşirea comunismului şi a economiei sale de comandă şi după ce F. Hayek
85

 a 

demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, chiar în ajunul acestui eveniment istoric, că 

sistemul economiei de piaţă este capabil să se autoorganizeze, în timp ce, într-un sistem cu 

planificare centrală, calculul economic şi alocarea raţională a resurselor sunt imposibile, 

aproape nimeni nu a mai crezut în posibilitatea şi necesitatea unei autorităţi centrale 

omniştiente. 

Cu toate acestea, autoorganizare nu înseamnă stabilizare. A fost suficient un mic 

declin al preţurilor de pe piaţa imobiliară pentru ca băncile să înceapă să fie preocupate de 

plasamentele lor riscante. Şi de îndată ce acest lucru s-a întâmplat, băncile au încetat să mai 

acorde noi credite, iar piaţa creditelor interbancare s-a blocat.  Aceasta a dus, la rândul său, la 

reducerea volumului creditelor acordate firmelor şi persoanelor fizice. Criza a fost provocată, 

aşadar, nu de anumite evenimente specifice, cu caracter excepţional, ci de o serie întreagă de 

mici evenimente conexe, care s-au produs fără ca actorii implicaţi să prevadă rezultatul 

colectiv al acţiunilor lor individuale. Căci, deşi nu sunt dominaţi de „spirit animalic” sau de 

forţe malefice, ei sunt preocupaţi în primul rând de activitatea pe care o desfăşoară şi de 

foloasele pe care le obţin din acesta şi mai puţin sau deloc de consecinţele faptelor lor asupra 

ansamblului economiei. 

După cum am arătat, cel puţin în ceea ce priveşte problema lichidităţii, situaţia a fost 

salvată temporar prin injecţii masive de monedă (primară). Aceste măsuri nu au eliminat 

problemele de solvabilitate cu care s-au confruntat unele bănci, care, până la urmă, au dat 

faliment, afectând, desigur, şi economia reală. Însă, ceea ce trebuie subliniat este că măsurile 

adoptate au fost concepute într-un mod pur pragmatic şi adesea contrar soluţiilor sugerate de 

teorie sau de convingerile ideologice. Singura explicaţie dată de autorităţi a fost că „în 

împrejurări excepţionale sunt necesare măsuri excepţionale”, însă este greu de crezut în 

corectitudinea unor decizii fără nici o fundamentare teoretică şi care nu se încadrează într-o 

strategie de politică economică bine definită.  

De aceea, problema cu care se confruntă actualmente economia mondială este triplă. 

În primul rând, cu excepţia unei relansări economice viguroase în SUA şi în Europa, de care 

majoritatea economiştilor încă se îndoiesc că va avea loc în viitorul apropiat, economiile 

occidentale par a fi ameninţate mai degrabă de deflaţie, decât de inflaţie. În al doilea rând, la 

nivel internaţional, există totuşi un mare volum de lichidităţi, alimentat de economiile 

emergente, ceea ce face să subziste un risc ridicat de instabilitate financiară sub forma bulelor 

preţurilor activelor financiare şi a fragilităţii băncilor şi celorlalţi intermediari financiari. În 

fine, dezechilibrele macroeconomice şi financiare, care nu au fost absorbite nici până în la ora 

actuală, riscă să se repercuteze asupra cursurilor de schimb ale principalelor monede, 

generând o instabilitate monetară generalizată.
86
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În această lumină, deciziile amintite sugerează mai degrabă că cei care le-au luat 

înţeleg prea puţin modul în care funcţionează economiile contemporane şi că modelele pe care 

le folosesc ei sau consilierii lor sunt pur şi simplu rupte de realitate. Astfel, în vremuri grele, 

teoria este lăsată deoparte şi înlocuită cu considerente strict practice: inter arma silent leges. 

Analiza evoluţiei actuale a economiei permite conturarea unor direcţii în care teoria 

economică se va dezvolta, probabil, în viitor. În primul rând, este evident că economia şi 

sistemul financiar au devenit sisteme extrem de interdependente. Această caracteristică nu se 

reflectă însă în structura modelelor macroeconomice moderne. În al doilea rând şi în mod 

paradoxal, sistemul financiar a încetat să-şi mai îndeplinească rolul esenţial de alocare a 

acestei resurse rare care este capitalul într-un mod transparent şi eficient din punct de vedere 

informaţional. Într-adevăr, blocarea diverselor segmente ale pieţelor financiare şi imobiliare şi 

încetinirea tranzacţiilor cu produse derivative mai mult ocultează informaţiile, decât le 

dezvăluie. Diversificarea şi reîmpachetarea activelor respective fac şi mai dificilă estimarea 

adevăratelor riscuri implicate de tranzacţiile financiare, iar dependenţa de evoluţia preţurilor 

pieţei financiare arată că există o corelaţie puternică între riscurile sistemice şi riscurile 

individuale. Mai mult, atunci când piaţa imobiliară a intrat în declin, modul în care au fost 

concepute produsele derivative a făcut ca creditorii să nu-şi poată restructura cu uşurinţă 

creditele într-un mod avantajos pentru ambele părţi: bănci şi debitori.
87

 Astfel, sistemul 

financiar, deşi cu autoorganizare, a pregătit propria sa prăbuşire, ducând totodată la o 

schimbare radicală a situaţiei de ansamblu a economiei. Iar aceasta, printr-un proces intern, 

care cuprinde interacţiuni, interdependenţe şi fenomene de pierdere a încrederii desfăşurate în 

cursul timpului, nu prin exercitarea unui şoc extern asupra unei pieţe stabile.  

În acest context, este important de subliniat că lipsa unei linii de demarcaţie clare între 

„economia financiară” şi „economia reală” a exacerbat situaţia băncilor cu probleme.  

Astfel, blocarea pieţei creditului a fost provocată, în mare măsură, de marile corporaţii, 

care se finanţează, de regulă, prin linii de credit deschise de bănci. După cum arată V. 

Ivashina și D. Scharfstein,
88

 tragerile efectuate de marile firme în cadrul acestor linii de credit 

au constituit un important factor care a împins băncile în criză. Căci, spre deosebire de vechile 

modalităţi de creditare, care se bazau pe resurse de creditare constituite de bănci prin 

atragerea de depozite la termen, noile tehnici au permis băncilor să utilizeze inclusiv 

depozitele la vedere pentru a acorda credite pe termen mediu şi lung, ceea ce a creat 

problemele de lichiditate şi solvabilitate amintite. La rândul lor, problemele cu care s-au 

confruntat unele bănci i-au făcut pe agenţii nebancari să se comporte într-un mod care a 

agravat criza. În modul acesta, desfăşurarea crizei a adâncit şi mai mult interdependenţa dintre 

economia reală şi sectorul financiar şi a complicat ieşirea din criză.  

Având în vedere aceste procese interne, N. Roubini
89

 afirmă, într-un interviu acordat 

cotidianului Wall Street Journal, că Marx a avut dreptate, spunând că sistemul capitalist se va 

autodistruge. Această redescoperire a tezei marxiste a „prăbuşirii capitalismului ca urmare a 

contradicţiilor sale interne” de către unul din cei mai lucizi şi responsabili economişti 

contemporani este surprinzătoare. Căci, „profetul crizei” pare a ignora faptul că cel care s-a 

prăbuşit a fost nu capitalismul, ci comunismul preconizat de Marx şi instaurat şi menţinut de 

urmaşii săi cu preţul a zeci de milioane de victime. 

După părerea noastră, criza actuală constituie mai degrabă dovada empirică a 

valididităţii teoriei ciclurilor economice elaborată de şcoala austriacă. Transpusă în contextul 
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actual, această teorie relevă că principala cauză a crizei economice este expansiunea 

artificială a creditului şi a ofertei de monedă pe care o produce inevitabil un sistem bancar cu 

bancă centrală şi rezerve fracţionare. Efectul creării de credite ex nihilo este distorsionarea 

structurii reale de producţie (în sensul şcolii austriece: complex economic multi-sectorial). O 

altă consecinţă, la fel de gravă, este „umflarea” preţurilor activelor financiare, fără nici o 

legătură cu evoluţia variabilelor economice fundamentale. De asemenea, creşterea artificială 

a volumului creditelor bancare şi a ofertei de monedă permite efectuarea unor cheltuieli 

private şi publice anormal de ridicate. Toate aceste dezechilibrele se corectează prin 

modificări bruşte ale producţiei şi ocupării mâinii de lucru. Or, tocmai acesta este criza. 

După cum a demonstrat strălucit filozoful austriac K. Popper
90

, departe de a fi 

perfectă, societatea capitalistă este cea mai apropiată de conceptul de „societate deschisă”, în 

care oamenii se confruntă cu decizii personale, iar deciziile politice pot fi luate în mod 

raţional, în urma unor decizii argumentate. Într-o asemenea societate, instituțiile pot fi 

modificate în urma unor decizii raționale. Experimentând prin schimbări treptate, oamenii 

pot învăța să reformeze instituțiile statului fără să cauzeze suferințe inacceptabile semenilor 

lor. 

Pentru a înţelege fenomenele economice care au loc într-o asemenea societate 

deschisă, nu este atât de important de ştiut cum s-a îndepărtat economia de starea de echilibru 

în sens clasic şi cum se va întoarce în această stare, cu sau fără intervenţia statului, ci, mai 

degrabă, trebuie cunoscute circumstanţele care au permis economiei să dezvolte o asemenea 

interdependenţă şi (ne)coordonare. Apoi, poate încă şi mai importantă, este explicarea 

modului în care autoorganizarea şi reacţiile contagioase ale elementelor sistemului economic 

pot duce la tranziţii de fază majore.  

Prin urmare, există două planuri de discuţie. Pe de o parte, este necesară explicarea 

procesului prin care agenţii economici îşi coordonează activităţile cotidiene într-un mod 

relativ stabil, chiar dacă acest proces de autoorganizare nu corespunde conceptului de 

echilibru în sens clasic. Pe de altă parte, trebuie explicat motivul pentru care un sistem care 

funcţionează normal  o lungă perioadă de timp, poate intra brusc în criză. 

 

5. Programe de cercetare 

 

Din cele arătate până acum rezultă că există o mare deziluzie cu privire la capacitatea 

ştiinţei economice de a explica şi prevedea evoluţiile economiilor contemporane. De aici, 

desele referiri la criza teoriei economice, la necesitatea refondării acesteia, la revoluţia din 

ştiinţa economică ş.a.m.d. Pe de altă parte, există un anumit număr de programe de cercetarea 

alternative în economie, care îşi propun să îmbunătăţească performanţele teoriei economice 

standard. 

 

5.1. Un nou model macroeconomic 

 

Un astfel de program este cel care îşi propune construirea unor noi modele 

macroeconomice care să aibă componentele şi caracteristicile preconizate în paragrafele 

anterioare. Un asemenea model este, de exemplu, cel construit de H. Föllmer, U. Horst şi A. 

Kirman.
91

  

Acest model descrie formarea preţurilor activelor financiare în condiţii de raţionalitate 

limitată şi informare imperfectă. Astfel, agenţii economici nu-şi formulează anticipaţiile în 

conformitate cu modelul anticipaţiilor raţionale, ci pot alege între diverse reguli de formare a 

                                                 
90 - Popper K., Societatea deschisa și duşmanii ei, Editura Humanitas, București, vol. I, 2005, p. 232. 

91 - Föllmer H., Horst U., Kirman A., Equilibria in financial markets with heterogeneous agents: A 

probabilistic perspective, Journal of Mathematical Economics, 41, 2005, p. 123-155. 
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anticipaţiilor (extrapolative, adaptive, raţionale).
92

 Această alegere a metodei de previzionare 

constituie ea însăşi un factor determinant al cererii emanate de la diverşi agenţi şi, deci, un 

factor al evoluţiei economiei spre structura de preţuri de echilibru. În plus, regulile de 

anticipare adoptate se auto-consolidează: dacă mai mulţi indivizi adoptă acelaşi mod de 

formare a anticipaţiilor, acest mod va deveni mai clar şi, prin urmare, va fi adoptat şi de alţi 

oameni.  

De exemplu, în cazul deciziei de a investi în ţară sau în străinătate, principalul factor 

care determină randamentul aşteptat al plasamentului financiar respectiv este cursul de 

schimb. O modalitate de previzionare a evoluţiei viitoare a cursului de schimb este 

extrapolarea evoluţiei sale anterioare.
93

 O altă modalitate se bazează pe ideea că există 

anumite variabile „fundamentale” care determină evoluţia şi nivelul de echilibru al cursului de 

schimb (diferenţialul ratei inflaţiei, diferenţialul ratei dobânzii şi situaţia balanţei de plăţi) şi 

că teoriile care explică modul de acţiune al acestor variabile (teoria parităţii puterilor de 

cumpărare; teoria parităţii ratelor dobânzii; teoria portofoliului optim; teoriile  balanţei de 

plăţi: teoria elasticităţilor, teoria absorbției, teoria monetară a balanței de plăţi) conţin 

explicaţii importante cu privire la modificările pe termen mediu şi lung ale cursurilor 

valutare.
94

 Pornind de aici, se poate prevedea cu un anumit grad de precizie evoluţia viitoare a 

acestor preţuri specifice. 

Indiferent de metoda aleasă, participanţii la piaţă încearcă să utilizeze cu predilecţie o 

anumită metodă, chiar dacă – pentru altă perioadă şi altă monedă – vor folosi, eventual, 

cealaltă metodă. Autorii citaţi demonstrează că acest comportament este un proces stohastic 

ce poate poate fi descris cu ajutorul modelului construit de ei.
95

 

În acest context, un rol important are orizontul de timp în care agenţii economici îşi 

formulează anticipaţiile. De exemplu, în cazul în care un participant la piaţă urmăreşte 

obţinerea unui câştig pe termen scurt, deciziile sale de conversie monetară nu ţin seama de 

nivelul de echilibru pe termen lung al cursului de schimb, iar tendinţa actuală de evoluţie a 

cursului de schimb va fi consolidată. De aici, volatilitatea cursurilor de schimb observată 

adesea în practică.
96

  

Principala concluzie care se desprinde cu ajutorul acestui model este că factorul care 

determină mişcarea preţurilor activelor financiare - în speţă, evoluţia cursului de schimb - este 

modificarea anticipaţiilor. Or, această concluzie este diferită de cea degajată cu ajutorul 

modelelor standard, care se bazează pe ipoteza caracterului raţional şi omogen al 

anticipaţiilor.
97

 Într-adevăr, conform modelelor standard, în anumite situaţii, schimbul valutar 

nu poate avea loc. De exemplu,  în cazul în care o anumită monedă s-a depreciat deja destul 

de mult, nimeni nu va mai dori să cumpere moneda respectivă, din moment ce toată lumea 

prevede la fel (raţional) evoluţia sa viitoare. Conform modelului discutat aici, schimbul 

valutar poate continua şi în asemenea situaţii, ceea ce, de altfel, se şi întâmplă în practică. 

După cum subliniază P. Bachetta și E. Van Wincoop
98

, explicaţia rezidă în caracterul eterogen 

al participanţilor la piaţă şi al anticipaţiilor acestora.  

                                                 
92 - Cerna S., Teoria anticipaţiilor raţionale şi credibilitatea politicii monetare, ed. cit. 

93 - Cerna S., Monedă şi finanţe internaţionale, ed. cit., p. 83-88. 

94 - Idem 

95 - Föllmer H., Horst U., Kirman A., op. cit. 

96 - În general, volatilitatea este gradul de variabilitate în timp a unei mărimi econimice. Cu cât 

mărimea respectivă se modifică în cursul timpului mai mult sau mai repede, cu atât volatilitatea sa este mai 

mare. 

97 - Pentru o prezentare mai amplă a acestor modele, a se vedea și lucrarea autorului: Monedă și finanțe 

internaționale, ed. cit., p. 31-88. 

98 - Bacchetta P., Van Wincoop E., Can Information Heterogeneity Explain the Exchange Rate 

Determination Puzzle?, American Economic Review, vol. 96(3), 2006, p. 552-576.  
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În modelele standard, bazate pe conceptul de „agent reprezentativ”, eterogenitatea 

anticipaţiilor este, prin ipoteză, exclusă, ceea ce-i face pe unii autori să considere că aceasta 

este cauza pentru care capacitatea predictivă a modelelor respective este redusă.
99

 Totuşi,  

unele observaţii empirice sugerează că bulele apar din cauză că deşi anticipaţiile actorilor 

pieţei financiare sunt, într-adevăr, eterogene, factorii care determină diferenţierea 

previziunilor sunt endogeni, însă, uneori, pot fi absenți.
100

 De fapt, în multe cazuri, 

majoritatea agenţilor economici are aşteptări identice, ca şi cum previziunile lor s-ar forma 

conform modelului anticipaţiilor raţionale. De aici, apariţia unei stări de echilibru care, privită 

retrospectiv, pare a fi fost un „atractor” care a canalizat energiile şi iniţiativele. Însă, uneori, 

din diverse motive, anticipaţiile se schimbă şi, înainte de a fi din nou convergente, pot fi 

extrem de eterogene. 

 

5.2. Interacţiunile economice: structuri de tip reţea 

 

O altă concluzie importantă care se desprinde din analizele anterioare este necesitatea 

construirii unor modele macroeconomice care să reflecte faptul că economiile sunt sisteme de 

agenţi economici interactivi. Cu alte cuvinte, trebuie abandonată concepţia că indivizii 

acţionează în mod izolat şi că singurele informaţii pe care le deţin sunt cele transmise de 

preţuri. În consecinţă, trebuie renunţat la concepţia după care comportamentul unei întregi 

economii este similar cu cel al unui singur individ „reprezentativ”.  

Acceptarea ideii că interacţiunile dintre indivizi sunt importante necesită examinarea 

structurii acestor interacţiuni. Căci, economiile nu sunt sisteme de particule coloidale identice, 

care se mişcă spontan şi complet haotic şi care interacţionează unele cu altele în mod simetric 

(mişcare browniană). Structura interacţiunilor între indivizi, firme, bănci etc., este o structură 

de tip reţea, ale cărei caracteristici determină, în mare măsură, efectele agregate. 

Studiul reţelelor are un rol central în multe ştiinţe, inclusiv în cele sociale 

(antropologie, sociologie, politologie etc.). În cazul acestora din urmă, interesul pentru 

problematica reţelelor este determinat de faptul că structurile de tip reţea sunt esenţiale pentru 

explicarea unor fenomene sociale. Cu toate acestea, până nu demult, economiştii au acordat 

relativ puţină atenţie acestui subiect. În cazul lor, studiul reţelelor s-a limitat la reţelele fizice, 

cum ar fi căile de transport, sistemul telefonic, iar, mai recent, internetul. La ora actuală, se 

recunoaşte însă că reţelele sunt structuri mai profunde şi mai generale decât s-ar putea crede la 

prima vedere.
101

 De asemenea, se subliniază că în măsura în care ştiinţa economică a 

progresat, acesta s-a realizat mai degrabă prin aprofundarea cunoştinţelor despre structuri, 

decât despre indivizi.
102

   

Într-adevăr, aproape toate analizele serioase cu privire la organizarea economică duc la 

concluzia că structurile de tip reţea au un rol important atât în interiorul organizaţiilor 

                                                 
99 - Meese R., Rogoff K., Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: do they fit out-of-sample, 

Journal of International Economics, vol.14, 1983, p. 3–24; Frankel J., Rose A., Empirical Research on Nominal 

Exchange Rates, în: Grossman G., Rogoff K., (eds.) Handbook of International Economics, Vol III, North-

Holland, Amsterdam,1995; Cheung Y-W., Chinn M., Pascual A., Empirical Exchange Rate Models in the 

Nineties: Are they fit to Survive?, NBER Working Paper, 9393, 2002. 

100 - Chionis D., MacDonald R., Aggregate and Disagregate Measures of the Foreign Exchange Risk 

Premium, International Review of Economics and Finance, 11, 2002, p. 57–84. 

101 - Goyal S., Connections: An Introduction to the Economics of Networks, Princeton University 

Press, Princeton, 2007; Jackson M., Social and Economic Networks, Princeton University Press, Princeton, N.J., 

2008.  

102 - Ross D., Ontic Structural Realism and Economics, Philosophy of Science, Volume 75, Volume 

75,  Issue 5, 2008  p. 732-743, 

http://www.commerce.uct.ac.za/Economics/staff/dross/2010/PSA%2006%20formatted.pdf 
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economice, cât şi în relaţiile acestora cu mediul economic. Iar actuala criză confirmă acest 

lucru.  

Astfel, după cum am arătat, activele extrem de riscante tranzacţionate pe piaţa 

creditelor ipotecare din SUA au fost „împachetate” împreună cu active cu riscuri reduse şi 

difuzate în întregul sistem bancar internaţional. În modul acesta, sistemul financiar - format în 

trecut în principal din reţeaua bancară - a devenit mult mai larg şi mai puternic interconectat, 

ceea ce a creat impresia că divizarea şi diversificarea riscurilor are o acţiune stabilizatoare. 

Desigur, au fost şi unii economişti, cum ar fi fostul economist şef al Băncii Reglementelor 

Internaţionale, W. White
103

, sau profesorul N. Roubini
104

, care au avertizat că structura 

respectivă prezintă semne clare de vulnerabilitate. Însă, după cum am arătat, părerea generală 

a fost că lucrurile se află sub control. 

Într-o lucrare recentă consacrată problematicii reţelelor financiare, P. Gai şi S. 

Kapadia
105

 aplică teoria grafurilor la studiul fenomenului de contagiune. Ei arată că efectele 

de contagiune se propagă în cascadă în reţeaua bancară şi că, în general, probabilitatea 

apariţiei unei avalanşe de consecinţe negative depinde de gradul de conectivitate al reţelei şi 

de caracteristicile structurale ale acesteia.
106

 

În cazul actualei crize, problema a fost exacerbată de faptul că riscul a fost divizat şi 

încorporat în diferite produse derivative, a căror tranzacţionare ulterioară a făcut să se piardă 

urma activelor-suport. Astfel, în timp ce riscul a fost divizat, informaţia a rămas concentrată 

pe piaţa primară a instrumentelor respective. În aceste condiţii, când se întâmplă ceva şi se 

produce o panică bancară, fiecare bancă din reţea devine precaută şi nu mai acordă credite 

altor bănci, deoarece acestea din urmă ar putea deţine în portofoliu active „toxice”. Şi mai rău, 

nu numai că unele bănci puteau avea active „toxice”, ci însăşi piaţa a reevaluat în jos 

asemenea active. Astfel, unele bănci au fost nevoite să recunoască pierderile suferite ca 

urmare a creditelor „subprime” nu numai din cauza descoperirii naturii reale a activelor lor, ci 

şi ca urmare a reevaluării generale a acestor active de către piaţă. Iar pierderile suferite de 

bănci au sporit neîncrederea generală.  

Este posibil, aşadar, ca simpla creştere a conectivităţii reţelei să favorizeze 

amplificarea neîncrederii, ceea ce înseamnă că globalizarea nu diminuează efectele şocurilor -  

aşa cum susţin partizanii mondializării. Problema este însă mai subtilă. Propagarea 

informaţiilor sau a şocurilor este mult mai probabilă, iar efectele sunt mult mai mari în 

reţelele cu grad mare de conectivitate. De aceea, s-ar putea spune că un factor care a favorizat 

declanşarea crizei a fost creşterea conectivităţii reţelei financiare, în timp ce  creşterea 

divizării riscurilor a determinat, într-adevăr, reducerea riscului sistemic - aşa cum au susţinut 

întotdeauna adepţii produselor derivative şi ai globalizării. 

Problema legăturii dintre structura reţelei şi riscul sistemic este discutată pe larg de F. 

Allen şi D. Gale.
107

 Utilizând o reţea de patru bănci, aceşti autori arată că fenomenul de 

contagiune depinde hotărâtor de tipul interconexiunilor dintre bănci. Dacă reţeaua este 

complet conectată, în sensul că fiecare bancă este expusă faţă de toate celelalte, impactul unui 

şoc este uşor de absorbit: fiecare bancă suferă o pierdere mică, iar fenomenul de contagiune 

nu se manifestă. Dacă, dimpotrivă, gradul de conectivitate al reţelei este redus, în sensul că 

majoritatea băncilor au expuneri doar faţă de unele bănci din reţea, sistemul este mai fragil. În 

                                                 
103 - Cf. Balzli B., Schiessl M., op. cit. 

104 - Roubini N., Mihm S., Economia crizelor. Curs fulger despre viitorul finanţelor, ed. cit. 

105 - Gai P., Kapadia S., Contagion in financial networks, Bank of England, Working Paper, No. 383, 
March 2010.  

106 - Precizăm că cercetările cu privire la riscul sistemic menţionate în nota 83 supra nu au avut în 

vedere caracteristicile reţelei bancare. Aceste cercetări au considerat că singurele legături dintre bănci sunt cele 

reprezentate de mecanismul central al decontărilor interbancare finale. 

107 - Allen F., Gale D., Financial Contagion, The Journal of Political Economy, Vol. 108, Issue 1, 

2000, p. 1-33. http://finance.wharton.upenn.edu/~allenf/download/Vita/contagion.pdf 
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acest din urmă caz, impactul iniţial al unui şoc se concentrează asupra băncilor cu care banca 

afectată iniţial are relaţiile cele mai strânse. După ce acestea din urmă sucombă, lichidarea 

prematură a activelor pe termen lung şi pierderea aferentă scăderii valorii de piaţă a acestora 

afectează şi băncile din eşalonul doi. Astfel, structura reţelei amplifică, mai degrabă, decât 

atenuează efectele unui şoc. Ori, există date care arată că şi în cazul pieţelor mari şi aparent 

anonime, cum sunt marile pieţe financiare ale lumii (New York, Zürich, Londra, Paris, 

Frankfurt pe Main, Amsterdam, Tokio, Hong Kong, Singapore etc.), majoritatea 

participanţilor interacţionează ca un grup mic de parteneri. În modul acesta, faptul că 

operatorii pieţei constituie mici grupuri distincte poate determina propagarea unui şoc care la 

început nu a fost foarte mare. 

Modul în care acest fenomen se conjugă cu fragilitatea reţelei financiare este analizat 

de K. Giesecke și S. Weber.
108

 Aceşti autori folosesc un model al evoluţiei pierderilor aferente 

creditelor acordate de bănci pentru a studia fenomenul de contagiune a dificultăţilor financiare 

întâmpinate de acestea. O bancă poate fi într-o stare de „mare lichiditate” sau „mică 

lichiditate”, iar modelul reflectă modul în care evoluează starea lichidităţii întregului sistem. 

Totuşi, modelul nu permite evidenţierea efectelor creşterii conectivităţii, iar criteriul destul de 

imprecis al lichidităţii („mari” sau „mici”) face ca linia de demarcaţie între diferite categorii 

de bănci să fie difuză. 

Abordând aceiaşi problemă, S. Battiston, D. Delli Gatti, M. Gallegati, B. Greenwald şi 

J. Stiglitz
109

 arată că deşi în mod obişnuit se consideră că divizarea şi diversificarea riscurilor 

duc la creşterea stabilităţii sistemului financiar, în modelele de acest gen apare o tensiune între 

riscul individual şi riscul sistemic. Dacă numărul partenerilor din reţea creşte peste o anumită 

valoare, probabilitatea apariţiei situaţiilor de insolvabilitate – individuală şi sistemică – începe 

să crească. Tensiunea provine din faptul că partenerii sunt implicaţi în procesul numit 

„accelerator financiar”.
110

 Ca urmare a acestui proces, vulnerabilităţile financiare individuale 

se autoalimentează prin legăturile de tip feedback în care este implicat fiecare nod al reţelei, 

ceea ce amplifică efectele şocului iniţial şi poate duce la o veritabilă criză. 

Pe lângă gradul de conectivitate, există şi alte caracteristici ale reţelei care influenţează 

fenomenul de contagiune. Astfel, un rol important are modul de distribuţie al nodurilor reţelei 

şi gradul de centralizare al acesteia. Primul factor poate fi exprimat simplu prin numărul de 

legături care pornesc din fiecare nod, iar al doilea, prin importanţa unui anumit nod în cadrul 

sistemului.  

Pentru a determina primul parametru, este necesară definirea legăturilor dintre un 

anumit nod şi alte noduri. De exemplu, într-un model al reţelei financiare internaţionale, 

prezentat studenţilor de guvernatorul Băncii Angliei, A. Haldane
111

, nodurile corespund ţărilor 

lumii, iar mărimea nodurilor reflectă volumul activelor externe deţinute de fiecare ţară. Se 

presupune că între două ţări există legătură, dacă cel puţin una din acestea deţine active emise 

                                                 
108 - Giesecke K., Weber S., Cyclical Correlations, Credit Contagion, and Portfolio Losses, Journal of 

Banking and Finance, vol. 28, 2004, p. 3009–3036; Credit Contagion and Aggregate Losses, Journal of 

Economic Dynamics and Control, vol. 30, 2006,  p. 741–767. 

109 - Battiston S., Delli Gatti D., Gallegati M., Greenwald B., Stiglitz J., Liaisons Dangereuses: 

Increasing Connectivity, Risk Sharing, and Systemic Risk, NBER Working Paper Series, Vol. 1561, 2009. 

110 - Conceptul de „accelerator financiar” exprimă ideea că şocurile adverse din economie sunt 

amplificate de condiţiile de pe piaţa financiară. Mai precis, condițiile nefavorabile din economia reală și de pe 

piețele financiare se consolidează reciproc, ceea ce duce la o buclă de tip feedback, prin care se propagă criza 

financiară și economică. (Russell J., Cohn R., Financial Accelerator, Book on Demand, 2012). 

111 - Haldane A., Rethinking the Financial Network, Speech delivered at the Financial Student 

Association, Amsterdam, 2009,  

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2009/speech386.pdf 

http://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jesse+Russell%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+Cohn%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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de cealaltă ţară. Pe baza acestor definiţii, se pot calcula gradul de distribuţie şi ponderea 

legăturilor în care fiecare nod este înserat.
112

 

După cum arată A. Haldane, se constată că în timp ce conectivitatea reţelei financiare 

globale a crescut remarcabil în ultimii ani, gradul de distribuire s-a modificat, devenind mult 

mai asimetric, în sensul că unele noduri au dobândit o importanţă foarte mare, iar un singur 

grup de noduri a ocupat o poziţie centrală. Conform oficialului menţionat, aceste evoluţii în 

reţeaua bancară s-au produs înainte de izbucnirea crizei financiare globale, însă au favorizat 

transformarea oricărui accident financiar local într-o problemă sistemică.  

În modul acesta, o reţea apărută printr-o anumită evoluţie spontană a unor relaţii 

economice reciproc avantajoase poate deveni fragilă, fără ca participanţii să-şi dea seama ce 

se întâmplă.  

Importanţa acestui fenomen pentru economişti este evidentă. Interacţiunile economice 

şi legăturile de tip reţea cărora acestea le dau naştere trebuiesc avute în vedere în analiza 

macroeconomică, deoarece aceşti factori au un rol important în determinarea fenomenelor 

economice agregate. Primul pas în această direcţie este cunoaşterea caracterului determinist 

sau stocastic al reţelelor care influenţează mărimile agregate. Următoarea etapă este 

înţelegerea modului în care reţelele se formează şi se menţin. În această privinţă, se poate 

considera fie că reţelele apar dintr-o evoluţie spontană, definită în raport cu anumite criterii de 

performanţă, fie că legăturile sunt stabilite de către indivizii care constituie nodurile reţelei în 

mod conştient şi în conformitate cu o anumită viziune strategică.
113

  

Oricum, este necesar ca teoria economică să-şi însuşească în mod explicit ideea că 

economia este un sistem de indivizi care interacţionează unii cu alţii. În al doilea rând, ştiinţa 

economică trebuie să admită că structura interacţiunilor este importantă şi, prin urmare, să 

studieze consecinţele pe care apariţia unor noi reţele le are asupra activităţii economice.  

În ceea ce priveşte tipul de modele teoretice susceptibile a fi utilizate pentru studierea 

rolului pe care structurile de tip reţea îl joacă în apariţia crizelor, o abordare este cea 

dezvoltată de R. May şi N. Arinaminpathy
114

, care au construit un model dinamic al 

sistemului bancar cu ajutorul căruia au studiat mecanismul prin care deteriorarea situaţiei unei 

bănci se propagă şi se amplifică în cadrul reţelei. Alte contribuţii remarcabile în acest 

domeniu sunt cele ale lui N. Economides
115

, E. Nier, J. Yang, T. Yorulmazer şi A. 

Alentorn
116

, M. Marsili, A. Kirman şi K. Anand
117

 etc. 

 

5.3. Cauzele endogene ale crizelor 

 

                                                 
112 - Pentru unele date empirice cu privire la structura reţelei bancare internaţionale, a se vedea: 

Kambhu J., Scott W., Krishnan N., New directions for understanding systemic risk: a report on a Conference 

Cosponsored by the Federal Reserve Bank of New York and the National Academy of Sciences, Washington, 

DC: The National Academies Press, 2007. 

113 - Jackson M., The Study of Social Networks in Economics, în: J Podolny J., and J Rauch J., (eds.), 

The Missing Links: Formation and Decay of Economic Networks, Russell Sage Foundation, New York, 2007; 

Social and Economic Networks, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2008; Network Formation, în: S 

Durlauf S., Blume L.,(eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics, (second edition), MacMillan Palgrave, 

London, 2008. 

114 - May R., Arinaminpathy N., Systemic risk: the dynamics of model banking systems, Journal of the 

Royal Society Interface,   7(46), 2009, p. 823-838. 

115 - Economides N., Network Economics with Application to Finance, Financial Markets, Institutions 

& Instruments, vol. 2, 1993, p. 89-97.  

116 - Nier E., Yang J., Yorulmazer T., Alentorn A., Network models and financial stability, Journal of 

Economic Dynamics and Control, vol. 31, 2007, p. 2033–2060. 

117 - Marsili M., Kirman A., Anand K., Epidemics of Rules, Information Aggregation Failure and 

Market Crashes, Document de Travail n°2010-55, GREQAM, December 2010, http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/54/51/44/PDF/DTGREQAM2010_55.pdf 
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Un model macroeconomic susceptibil să descrie modul în care variaţii foarte mici ale 

parametrilor produc schimbări radicale ale evoluţiei economiei în ansamblu este amintitul 

model propus de M. Marsili, A. Kirman şi K. Anand.
118

 În acest model, variaţiile parametrilor 

sunt endogene şi provin din adoptarea de către agenţii economici a unor reguli care li se par a 

fi norme comportamentale universale. De exemplu, o anumită regulă este acceptată de un 

agent economic, dacă regula respectivă este adoptată de majoritatea vecinilor săi; alternativ, 

dacă un agent descoperă că modificarea regulii sale îi aduce un câştig, el va modifica regula 

respectivă, iar exemplul său va fi urmat treptat de cei din jur. Cu alte cuvinte, în măsura în 

care sunt luate în considerare şi respectate, regulile se consolidează și dobândesc o anumită 

dimensiune axiologică: se face aşa pentru că „aşa trebuie” sau „pentru că aşa se face”.  

Regulile adoptate şi răspândite în modul acesta au consecinţe macroeconomice 

ignorate de către indivizii care şi le însuşesc. Pe de altă parte, deşi regulile adoptate 

consensual pot fi benefice la nivel individual, aceste reguli pot atenua restricţiile impuse de 

autorităţile de reglementare. În fine, apariţia unor noi reguli sau modificarea celor vechi pot 

spori fragilitatea sistemului, ceea ce duce la abandonarea regulilor respective.  

O ilustrare a acestui fenomen este criza pieţei produselor derivative din 2007-2008, 

care arată că adoptarea unor reguli simple şi aparent benefice poate cauza prăbuşirea pieţei. 

Într-adevăr, aplicarea modelului la cazul acestei crize sugerează că un rol major în producerea 

colapsului l-a avut răspândirea unor noi reguli comportamentale în rândul participanţilor la 

piaţă. În esenţă, s-au suprapus doi factori agravanţi: pe de o parte, sistemul financiar a devenit 

tot mai puţin transparent; pe de altă parte, participanţii la piaţă au fost din ce în ce mai puţin 

interesaţi să încerce să se informeze corect, date fiind costurile obţinerii de informaţii şi 

aparenta lichiditate a pieţei.  

În procesul de feedback descris cu ajutorul acestui model, participanţii la piaţa 

produselor derivative, cărora li se oferă să cumpere asemenea active, pot alege să verifice 

„toxicitatea” activelor respective sau să nu o facă. Verificarea implică un anumit cost, pe când 

riscul de a nu face această verificare este atenuat de posibilitatea de a vinde activul respectiv 

unui alt cumpărător, care, eventual, efectuează el verificarea respectivă. Pentru a decide ce 

anume să facă, investitorii observă pur şi simplu cum procedează  ceilalţi investitori pe care-i 

cunosc. Dacă aceştia din urmă sunt suficient de încrezători şi nu verifică „toxicitatea” 

activelor achiziţionate, investitorii în cauză ajung să cumpere şi ei produse derivative fără să 

verifice calitatea activelor-suport. După cum am arătat, în modul acesta, în sistem se 

răspândeşte o practică ce duce în final la prăbuşirea acestuia. Acest eveniment are loc în 

momentul în care se produce o uşoară creştere a probabilităţii ca activul respectiv să fie 

„toxic”. Astfel, în cazul produselor derivative, unii investitorii au început să verifice calitatea 

creanţelor lor în momentul în care a avut loc o mică creştere a probabilităţii ca creditele 

ipotecare aferente să nu fie rambursate. Această schimbare de atitudine a determinat alţi şi alţi 

investitori să verifice calitatea activelor deţinute în portofoliu, ceea ce a făcut ca întregul 

sistem să treacă rapid de la o stare de echilibru în care nimeni nu verifică valoarea activelor-

suport la o situaţie în care toată lumea face acest lucru. Or, când apare această situaţie, preţul 

derivativelor scade dramatic, făcându-i pe mulţi participanţi la piaţă vulnerabili, iar pe alţii, să 

nu dorească să mai acorde credite cuiva. Ceea ce trebuie subliniat este că factorul care 

determină modul în care participanţii la piaţă decid să acţioneze şi care provoacă modificări 

rapide ale evoluţiei întregii economii este structura legăturilor dintre agenţii economici.  

Se învederează astfel că studierea structurii reţelelor care alcătuiesc economia este nu 

doar un exerciţiu intelectual, ci şi un demers important prin prisma elaborării şi aplicării 

politicii economice.
119

  

5.4 O nouă paradigmă 

                                                 
118 - Idem 

119 - Haldane A., Rethinking the Financial Network, ed. cit. 
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Implicaţia teoretică majoră ale celor arătate în paragrafele anterioare este necesitatea 

formulării unei noi paradigme în sens kuhnian, adică a unui nou cadru care să definească 

problemele şi metodele legitime şi care să permită astfel o mai mare eficacitate a cercetării: un 

limbaj comun care favorizează difuzarea lucrărilor şi canalizează investigaţiile.
120

 După 

părerea noastră, esenţa acestei noi paradigme este ideea că interacţiunile directe dintre agenţii 

economici şi mecanismele acestor interacţiuni au efecte importante la nivel macroeconomic. 

În situaţia în care agenţii economici sunt legaţi în mod direct unii cu alţii şi se 

influenţează reciproc, legăturile dintre comportamentul indivizilor şi procesele care au loc la 

scara întregii economii sunt diferite de cele care există într-o piaţă atomară, anonimă şi în care 

participanţii interacţionează doar prin preţuri. De aceea, procesele macroeconomice diferă 

complet de comportamentele individuale sau de comportamentul unui aşa-zis „agent 

reprezentativ”. În consecinţă, raţionalitatea atribuită indivizilor în scopul explicării 

comportamentelor lor în calitate de producători, vânzători, cumpărători, investitori etc., nu are 

nimic de a face cu „raţionalitatea” sau „iraţionalitatea” proceselor care se manifestă pe 

anumite pieţe sau la scara unor întregi economi. După cum se arată într-un document 

UNCTAD: 

 
Din numeroase motive, este greşit să se presupună că o economie complexă, formată 

din milioane de indivizi cu interese divergente, funcţionează la fel ca lumea lui Robinson 

Crusoe. De aceea, condamnarea unor „ţări” pentru „vina” că „economisesc prea mult” conţine 

eroarea neoclasică de a analiza economia mondială pe baza comportamentului presupus raţional 

al „agentului reprezentativ”. O asemenea abordare nu este deloc justificată, având în vedere 

complexitatea şi unicitatea istorică a evenimentelor care au dus la fenomenele cunoscute sub 

denumirea de dezechilibre globale.”
121

 

 

În mod firesc, ştiinţa economică este interesată deopotrivă de comportamentele 

microeconomice, de procesele macroeconomice şi de modul în care are loc trecerea de la 

nivelul micro la nivelul macroeconomic. Cunoaşterea acestei treceri necesită studierea 

influenţelor pe care reţelele de conexiuni le exercită asupra deciziilor şi acţiunilor indivizilor, 

instituţiilor, statelor etc. Or, din acest punct de vedere, reprezentarea proceselor 

macroeconomice ca fiind comportamentul unui agent mediu sau „reprezentativ” este lipsită de 

sens. Trecerea de la nivelul microeconomic la cel macroeconomic se realizează prin 

structurile de tip reţea în care indivizii sunt implicaţi, iar luarea în considerare în mod explicit 

a interacţiunilor şi reţelelor cărora acestea le dau naştere permite simplificarea sarcinilor 

teoriei economice. Căci, în modul acestea, definirea şi explicarea comportamentelor agenţilor 

economici este mai uşoară decât în modelele standard: indivizii care adoptă reguli de 

comportament simple într-un context limitat sunt mai autentici şi mai comprehensibili decât 

„agentul reprezentativ”. Iar ideea că indivizii acţionează într-un mod relativ simplu nu 

exclude posibilitatea ca interacţiunile dintre ei să dea naştere unor procese foarte complexe la 

nivel macroeconomic. Cu alte cuvinte, interacţiunea poate fi ea însăşi un factor care 

influenţează comportamentul de grup, structura pieţelor și evoluția economiei. 

 

5.6 Reglementarea 

 

Evoluţia economiei în ansamblu nu poate fi modelată, aşadar, la fel ca acţiunea unui 

singur individ. De fapt, economia nu poate fi considerată un sistem în echilibru - în sensul 

                                                 
120 - Kuhn T., op. cit., p. 85. 

121 - UNCTAD, The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies, Report by 

the UNCTAD Secretariat Task Force on Systemic Issues and Economic Cooperation, United Nations, Geneva 

and New York, 2009. 
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obişnuit al termenului –, ci unul „departe de echilibru”- în sensul lui I. Prigogine.
122

 Această 

viziune ridică unele probleme fundamentale pentru opera de control şi reglementare.  

În teoria economică tradiţională, comportamentul optim al „agentului reprezentativ” 

este bine determinat, iar problema reglementării constă în găsirea unui set de restricţii de 

natură să facă în aşa fel încât echilibrul macroeconomic, rezultat din acest comportament, să 

aibă anumite proprietăţi predefinite. Astfel, pot fi elaborate o serie de reguli care să guverneze 

comportamentul participanţilor la piaţă şi se poate înfiinţa o autoritate care să impună 

respectarea regulilor respective. Acest cadru reglementar este acceptat de către participanţii la 

piaţă, deoarece, cunoscând regulile, ei pot acţiona în mod optim fără teamă că încalcă 

reglementările şi că vor fi pedepsiţi. Cu alte cuvinte, pentru a fi cu adevărat benefic, cadrul 

legislativ necesită existenţa unui model macroeconomic adecvat, care, în teoria economică 

tradiţională, este unul de tip staţionar. 

Dacă un asemenea model nu există sau nu este adecvat, singura soluţie este ca 

autoritatea de supraveghere să monitorizeze sistemul şi să încerce să identifice în timp util 

semnalele de natură să indice apariţia unor vulnerabilităţi sistemice. Acesta este scopul, de 

exemplu, al „testelor de rezistenţă” (stress testing) recomandate de FMI.
123

  

Conform acestei abordări, dacă există semne de fragilitate, autoritatea de reglementare 

şi supraveghere va modifica restricţiile pe care le impune participanţilor la piaţă pentru a evita 

deraparea sistemului spre o situaţie nedorită. Rolul autorităţii este, aşadar, opus funcţiei pe îl 

are într-un sistem cu autoreglare. În acesta din urmă, regulile sunt stabilite cu anticipaţie, iar 

autoritatea se asigură că aceste reguli sunt respectate pentru ca sistemul să evolueze de la sine 

spre starea de echilibru. Într-un sistem adaptiv complex, în care un rol important au 

interacţiunile dintre indivizii implicaţi în structuri de tip reţea, regulile sunt modificate pentru 

a evita prăbuşirea sistemului; în acest sistem, în loc să-şi optimizeze comportamentele în 

condiţiile unor restricţii date, participanţii, inclusiv autoritatea, pur şi simplu se adaptează 

pentru a supravieţui. 

Deşi consideraţiunile de mai sus pot părea mai degrabă abstracte, în ultimul timp, în 

multe ţări au fost create noi organisme însărcinate cu reglementarea şi supravegherea 

sectorului financiar sau reorganizate cele existente - în scopul creșterii flexibilității reacțiilor 

la împrejurările specifice diverselor economii naționale.
124

  

Întărirea reglementărilor este, evident, în contradicţie cu principiul autoreglementării 

pieţelor, care a dominat literatura şi practica economică înainte de izbucnirea crizei. Privind 

lucrurile în retrospectivă, s-ar putea chiar pune întrebarea cum de a ajuns să se dezvolte atât 

de mult credinţa în eficacitatea autoreglementării.
125

 Însă, necesitatea introducerii unor noi 

restricţii şi a unor noi forme de control este, la rândul său, departe de a fi fost demonstrată.
126

 

Din păcate, deşi constituie o schimbare de direcţie majoră, aceste măsuri au fost adoptate, la 

rândul lor, fără o fundamentare teoretică adecvată. Căci, schimbarea de paradigmă necesară la 

nivel teoretic încă nu se produsese atunci când, sub imperiul urgenţei, măsurile respective au 

fost luate. 

 

6. Concluzii 

                                                 
122- Într-un sistem "departe de echilibru", se pierde orice legătură lineară între cauză şi efect, iar cel 

mai neînsemnat impuls poate provoca o reacţie disproporţionat de mare. (Prigogine I., Stengers I., Noua alianţă : 

Metamorfoza ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti, 1984). 

123 - IMF, WB, Analytical Tools of the FSAP, February 24, 2003, 

http://www.imf.org/external/np/fsap/2003/022403a.pdf 

124 - BIS, Central bank governance and financial stability, May 2011. 

125 - Eichengreen B., Origins and responses to the current crisis, CESifo Forum 4/2008, 

http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/. 

126 - Pentru o argumentaţie mai amplă în aceste sens, a se vedea şi lucrarea autorului: Criza şi 

reglementările financiare, Oeconomica, 1, 2010, p. 77-105. 

http://toread.bjbraila.ro/opac/publisher/2924;jsessionid=C300673029AE54FA4F75D4C81AA04DCE
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Principala concluzie care se desprinde din această lucrare este că trebuie depăşite 

limitele teoriei economice dominante şi ale aplicaţiilor sale în domeniul reglementării 

financiare şi al politicii monetare. În primul rând, este necesară renunţarea la conceptul de 

echilibru general în sensul clasic al termenului şi adoptarea unui concept de echilibru dinamic. 

Pentru fundamentarea acestui nou concept de echilibru, este crucială acceptarea ideii că 

acţiunile unui individ influenţează comportamentele altor indivizi şi că aceste influenţe 

reciproce constituie un element important al vieţii economice, nu simple „imperfecţiuni” ale 

pieţei. În al doilea rând, este necesară studierea naturii acestor influenţe şi a structurilor de tip 

reţea prin care indivizii acţionează unii asupra altora. 

Însă, după cum subliniază pe bună dreptate P. Krugman
127

, a cere economiştilor o 

revoluţionare radicală a conceptelor şi instrumentelor lor profesionale este, probabil, mult 

prea mult în acest moment. De aceea, fezabilă se poate dovedi lansarea unor programe de 

cercetare alternative, care, deşi nu constituie o revoluţie kuhniană în ştiinţa economică, permit 

înţelegerea parţială a imensului volum de date de observaţie colectate pe parcursul crizei. În 

cadrul unui asemenea program mai puţin radical, nu este necesară abandonarea completă a 

conceptului de echilibru, ci doar acceptarea ideii că economia evoluează în aşa fel încât 

sistemul financiar şi, în particular, sistemul bancar, precum şi ţările şi chiar indivizii devin tot 

mai vulnerabili. Aceasta, deoarece este suficient un mic şoc pentru a modifica dramatic starea 

de lucruri la scară globală.  

Indiferent de opţiunea paradigmatică şi metodologică, este clar că modelul 

macroeconomic standard trebuie ameliorat astfel încât să permită ştiinţei economice nu numai 

să explice, ci şi să prezică fenomenele economice actuale. Şi, de fapt, în prezent, există deja 

un anumit număr de lucrări care arată că ştiinţa economică este pe cale să intre într-o nouă 

etapă. Rămâne însă de văzut care din programele de cercetare alternative care se propun în 

prezent vor fi realmente de natură să contribuie în anii care vin la mai buna cunoaştere şi 

gestionare a economiilor contemporane. 
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