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Este o perioadã plinã de evenimente istorice majore :
– profunde transformãri în structura economiilor capi-

taliste, care se manifestã printr-un amplu proces de con-
centrare ºi centralizare a capitalului.

– creºtere impresionantã a economiilor capitaliste dezvol-
tate în cei douãzeci de ani ce preced primul rãzboi mondial,
însoþitã de o creºtere sensibilã a nivelului de trai al salaria-
þilor din aceste þãri.

– expansiune colonialã susþinutã în Africa ºi Asia.
– criza din anii ’30 – cea mai gravã ºi mai lungã crizã din

þãrile capitaliste, care genereazã un ºomaj masiv ºi de du-
ratã, ºi care are drept consecinþã politicã instaurarea în Ger-
mania a dictaturii naziste.

– izbucnirea a douã rãzboaie mondiale : primul pune
capãt lungii perioade de înflorire de la începutul secolului,
celãlalt marcheazã sfîrºitul crizei anilor ’30.

– apariþia, în urma Revoluþiei ruse, a unui nou stat, ca-
racterizat de dorinþa de a construi o societate socialistã la
scarã mondialã, dar care va degenera rapid ºi va îmbrãca
forma dictaturii staliniste.

Fãrã îndoialã, toate aceste evenimente au marcat pro-
fund evoluþia gîndirii economice. Ele au condiþionat apa-
riþia economiei politice a lui Keynes ºi au influenþat decisiv
evoluþia gîndirii socialiste.
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I. Ruptura keynesianã

Proiectul lui John Maynard Keynes (1883-1946) – înalt
funcþionar, profesor de economie politicã ºi numit în cîte-
va rînduri consilier al guvernului britanic – este acela de a
susþine capitalismul. Pentru atingerea acestui scop trebuie or-
ganizatã intervenþia statului în viaþa economicã, urmãrind
atenuarea durabilã a crizelor ºi a ºomajului. Iatã de ce key-
nesianismul este deopotrivã o teorie ºi o politicã. Ambele
sînt expuse în douã lucrãri esenþiale : Un tratat despre mo-
nedã, apãrut în 1930, ºi Teoria generalã a folosirii mîinii de
lucru, a dobînzii ºi a banilor, publicatã în 1936.

TTeeoorriiaa  eeccoonnoommiiccãã  kkeeyynneessiiaannãã
Aceasta se sprijinã pe un principiu care are, în sine, o

importanþã deosebitã.

Principiul keynesian : rolul motor al cererii globale. Keynes re-
fuzã teza dupã care oferta îºi creeazã propria cerere ºi sus-
þine, în schimb, ideea cã nivelul producþiei ºi cel al ocupãrii
forþei de muncã depind de cererea efectivã, de debuºeele
anticipate de antreprenori. Într-o perioadã scurtã – cadru
în care gîndeºte Keynes –, adicã presupunînd ca datã can-
titatea de forþã de muncã ºi de echipamente, cererea efec-
tivã joacã un rol motor.

Keynes este aici de acord cu Malthus, care îi atribuia ºi
el o valoare motrice cererii efective. Keynes preia totodatã
scrierile economistului suedez Knut Wicksell. Acesta, în
lucrarea sa apãrutã în 1898, Cauzele determinante ale dobînzii
ºi ale preþurilor, punea accentul pe rolul cererii globale în
creºterea economicã ºi, mai ales, pe una dintre componen-
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tele acesteia, investiþia, dependentã la rîndul ei de o ratã a
profitului superioarã ratei dobînzii.

Cum cererea globalã are o importanþã crucialã, este ne-
cesar sã-i precizãm componentele ºi determinanþii.

Preferinþã Cerere de
pentru monedã
lichiditate

Rata 
dobînzii

Politica Ofertã 
Bãncii de monedã
Centrale

Cerere
de investiþii

Randament 
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al capitalului Eficienþã 

marginalã
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Cost de înlocuire 
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Cerere       Volum al
globalã       producþiei 
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al ocupãrii 
forþei 
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de bunuri
de consum
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Din acest punct de vedere, Keynes propune analize noi,
care se gãsesc esenþialmente în opoziþie cu teoria neoclasicã.
Teza lui poate fi schematizatã prin raþionamentele care ur-
meazã (ele se referã strict la cheltuielile interne ale agen-
þilor privaþi, fãrã nici o referire la stat).

Ce spune aceastã schemã :
1. Volumul producþiei ºi nivelul de ocupare a forþei
de muncã depind de cererea globalã, care se descom-
pune în cerere de bunuri de consum ºi cerere de
investiþii. 
2. Cererea de bunuri de consum este determinatã de
predispoziþia la consum – un concept creat de Keynes.
Ea se mãsoarã cu raportul dintre consum ºi venit
(C/V), ºi depinde fundamental de nivelul venitului,
la care se adaugã o serie de factori subiectivi. Trãsã-
tura fundamentalã a acestei relaþii este urmãtoarea :
atunci cînd venitul creºte, consumul sporeºte ºi el, dar
într-o mai micã mãsurã decît venitul în valoare abso-
lutã. Este ceea ce Keynes numeºte « legea psiholo-
gicã fundamentalã ».
3. Cererea de investiþii depinde de existenþa unei dis-
tanþe pozitive între eficienþa marginalã a capitalului ºi
rata dobînzii.

Eficienþa marginalã a capitalului este combinaþia între
ceea ce Keynes numeºte « randamentul scontat al capitalu-
lui ºi costul înlocuirii capitalului ». Fãrã a cerceta în amãnunt
combinaþia, vom reþine doar cã acest concept de eficienþã
marginalã a capitalului acoperã, în fond, conceptul de ratã
a profitului care ar fi de aºteptat de pe urma utilizãrii unei
unitãþi suplimentare de capital – o anticipare profund mar-
catã de incertitudine. În ceea ce priveºte rata dobînzii, Keynes
propune analize foarte noi ºi foarte diferite de cele ale neo-
clasicilor. Noutatea vizeazã trei aspecte.
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Primul aspect priveºte analiza cererii de monedã, deter-
minatã de ceea ce Keynes numeºte « preferinþa pentru lichi-
ditate ». El se deosebeºte aici radical de economiºtii clasici
ºi neoclasici, pentru care moneda este cerutã doar pentru
a servi ca instrument în circulaþia mãrfurilor. Fãrã îndoia-
lã, acest prim tip de cerere existã, este determinat – spune
Keynes – de motivele tranzacþiei ºi prevederii, ºi merge
crescãtor în funcþie de venit. Cererea variazã în acelaºi sens
cu venitul. Dar moneda poate fi cerutã ºi pentru ea însãºi,
poate fi tezaurizatã în virtutea calitãþii sale de a fi lichidã.
Aceastã cerere de monedã, care se supune motivaþiei specu-
lative, este o funcþie descrescãtoare a ratei dobînzii. Ea varia-
zã în sens invers ratei dobînzii. Atunci cînd rata creºte, de
pildã, agenþii preferã sã-ºi plaseze banii mai degrabã decît
sã-i pãstreze ca lichiditate. Preferinþa pentru lichiditate scade.
Keynes oferã deci o imagine a dobînzii foarte diferitã de cea
propusã de neoclasici. Pentru aceºtia, aºa cum am vãzut, do-
bînda este definitã ca preþ al economisirii, ca recompensã
acordatã pentru renunþarea la consum. La Keynes, economi-
sirea nu este o abþinere voluntarã recompensatã prin dobîn-
dã, ci un simplu reziduu. Comunitatea consumã mai întîi,
ºi asta în funcþie de venit, iar dupã ce a consumat, a lãsat un
reziduu, care este economisirea. Apoi – continuã Keynes –
aceastã economisire poate fi plasatã sau investitã, ori pãstratã
ca lichiditate. Dobînda poate fi deci definitã ca recompen-
sa acordatã pentru renunþarea la tezaurizare.

Al doilea aspect nou din analiza keynesianã a dobînzii
este aceea cã autorul, spre deosebire de economiºtii politici
clasici, nu egalizeazã economisirea ºi investiþia, ci oferta ºi
cererea de monedã. Dobînda se formeazã pe piaþa mone-
tarã acolo unde ea egalizeazã o cerere de monedã – care,
într-o perioadã scurtã, variazã esenþialmente în funcþie de
factorul speculativ, ºi este deci o funcþie descrescãtoare a
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ratei dobînzii – ºi o ofertã de monedã determinatã de Banca
Centralã.

Al treilea ºi ultimul aspect novator al gîndirii keyne-
siene privind rata dobînzii se observã în schema de la p. 108.
Spre deosebire de teza neoclasicã, moneda nu este neutrã
în raport cu stabilirea nivelurilor de producþie ºi de ocupare
a forþei de muncã. Fenomenele monetare, oferta ºi cererea
de monedã, acþioneazã asupra ratei dobînzii, ºi deci asupra
cererii de investiþii, care ea însãºi influenþeazã volumul
producþiei ºi nivelul de ocupare a forþei de muncã. Nu
existã dihotomie între sectorul monetar ºi cel real.

Implicaþia principiului keynesian. Principiul keynesian in-
dicã, de fapt, cã pot exista ceea ce Keynes numeºte echili-
bre de subocupare a forþei de muncã, adicã situaþii în care
cererea globalã ºi oferta globalã sînt egale, dar la un nivel
prea scãzut pentru a evita ºomajul de duratã. Mai exact, ex-
plicã Keynes, existã un nivel de producþie care asigurã echi-
librul între oferta globalã ºi cererea globalã, dar nimic nu
garanteazã cã acest nivel îngãduie deplina ocupare a mun-
citorilor disponibili. Dacã la acest nivel de producþie nu existã
deplina ocupare a forþei de muncã, avem un echilibru de
subocupare a forþei de muncã. Aceastã situaþie se datoreazã,
dupã Keynes, insuficienþei cererii globale, care ºtim deja cã
joacã un rol motor în stabilirea nivelului de ocupare a for-
þei de muncã. ªomajul de duratã este posibil atunci cînd
cererea globalã este insuficientã. Or, folosindu-ºi aparatul
analitic, Keynes aratã cã, lãsatã sã funcþioneze în voia ei,
fãrã intervenþia statului, economia capitalistã este condam-
natã la un echilibru de subocupare cronicã a forþei de muncã
din pricina deficitului de cerere globalã. Avem, aºadar, o
lipsã a cererii de bunuri de consum datoratã inegalei repar-
tiþii a veniturilor, care antreneazã o economisire puternicã,
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la rîndul ei tezaurizatã în mare mãsurã. Avem ºi un deficit
al cererii de investiþii din cauza cererii insuficiente de bu-
nuri de consum ºi a unei tendinþe de scãdere a eficienþei
marginale a capitalului, legatã de dificultatea crescîndã de
a gãsi ocazii propice de investiþie. De aici rezultã un anumit
tip de recomandãri în materie de politicã economicã.

PPoolliittiiccaa  eeccoonnoommiiccãã  kkeeyynneessiiaannãã
Keynes doreºte sã menþinã capitalismul. Or, dacã acesta

acþioneazã liber, genereazã o subocupare cronicã a forþei
de muncã, situaþie primejdioasã chiar pentru propria-i supra-
vieþuire. Statul are deci obligaþia de a interveni pentru a
face sã urce cererea globalã, fie cã e vorba de cererea de
bunuri de consum sau de cererea de bunuri de investiþie.
Intervenþia sa, departe de a fi o ameninþare pentru sistem,
îl va salva.

Mai exact, statul trebuie sã intervinã în trei moduri :
1. Pentru a combate ºomajul, statul nu trebuie în nici
un caz sã ducã o politicã de scãdere a salariilor, aºa
cum preconizaserã economiºtii neoclasici – aceasta ar
scãdea ºi mai mult cererea globalã ºi s-ar dovedi un
factor agravant. Dupã Keynes, statul ar trebui sã ela-
boreze o politicã de redistribuire a veniturilor, menitã
sã sporeascã nevoia de bunuri de consum în favoarea
claselor celor mai sãrace, care au o mai mare încli-
naþie spre consum. În acest scop, Keynes preconizeazã
o politicã fiscalã redistributivã ºi dezvoltarea sisteme-
lor de securitate socialã. 
2. Statul trebuie sã adopte o politicã de expansiune
monetarã. Ea va avea ca efect o scãdere a ratei dobîn-
zii, care este una dintre cele douã variabile determi-
nante ale investiþiei private. Totuºi, aceastã politicã
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are ºi limite, precizeazã Keynes. Într-adevãr, de la un
anume prag, ce corespunde unei rate a dobînzii de 2 %,
rata este atît de slabã încît, în lumina experienþelor cu-
noscute, agenþii estimeazã cã ea nu mai poate scãdea.
În aceste condiþii, ei fac tot posibilul sã pãstreze ma-
ximum de resurse în monedã, cãci, pe de-o parte, nu
renunþã astfel decît la o ratã slabã, iar pe de altã parte,
îºi rezervã dreptul de a cumpãra din nou titluri atunci
cînd ratele vor creºte. Prin urmare, de la acest prag,
oricare ar fi volumul monetar injectat în economie,
rata dobînzii nu mai scade. Întreaga monedã adiþiona-
lã dispare, spune Keynes, într-o capcanã monetarã :
ea este absorbitã integral prin constituirea rezervelor
de valori monetare. Existã deci o limitã a utilizãrii po-
liticii monetare pentru a stimula investiþia privatã, mai
ales cã eficienþa marginalã a capitalului manifestã în
acelaºi timp tendinþa de a scãdea.
3. Statul trebuie deci sã aplice o politicã de investiþii
publice, mai ales o politicã de lucrãri publice. Investiþia
publicã trebuie sã fie consideratã piesa strategicã esen-
þialã a oricãrei politici vizînd forþa de muncã. Ea nu
trebuie perceputã ca un mijloc temporar de luptã îm-
potriva ºomajului, ci ca un element permanent al poli-
ticii economice. Doar ea poate rezolva permanent
decalajul dintre investiþia globalã necesarã ocupãrii
depline a forþei de muncã ºi investiþia privatã. Rolul
investiþiei publice este cu atît mai important, cu cît aceas-
ta declanºeazã mecanismul multiplicatorului descris
deja în 1931 de economistul englez R.F. Kahn. Meca-
nismul funcþioneazã astfel : primii angajaþi, ca urmare
a unei cheltuieli investiþionale – de pildã, în lucrãri
publice –, îºi cheltuiesc o parte din venituri cumpã-
rînd bunuri de consum, fapt ce genereazã o creºtere
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a producþiei acestor bunuri, ºi deci noi angajãri, de
unde ºi venituri noi, iar procesul continuã. Cu alte
cuvinte, în urma unei cheltuieli iniþiale de investiþie,
creºterea finalã a ocupãrii forþei de muncã va fi un
multiplu al augumentãrii iniþiale. 

Politica keynesianã a cunoscut un mare succes în þãrile
capitaliste dezvoltate în perioada de creºtere puternicã ºi de
ºomaj slab de la sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial
ºi pînã la începutul anilor ’70. Economia capitalistã, ca sã
funcþioneze bine, are nevoie, se ºtie, de existenþa concomi-
tentã a ratei profitului ºi a debuºeelor numeroase. Or, în
toatã aceastã perioadã, creºterea majorã a productivitãþii
muncii ºi a capitalului a permis ratelor profitului sã se men-
þinã la un nivel ridicat. Trebuia ºi ca debuºeele sã aibã o
orientare favorabilã, iar politica keynesianã de stimulare a
cererii private ºi publice a fost tocmai factorul care avea sã
le asigure creºterea ºi amploarea. Începutul anilor ’70 inau-
gureazã o nouã epocã, marcatã de scãderea ratelor profitului.
Politicile keynesiene de stimulare a cererii sînt reanalizate
atunci ºi adesea înlocuite cu politici de austeritate. În para-
lel, unele aspecte ale teoriei neoclasice revin în actualitate,
mai ales ideea cã a lãsa libere forþele pieþei, fãrã a se opune
scãderii salariilor, este cel mai bun mijloc de a evita un ºo-
maj de duratã. Mulþi economiºti credeau cã aceastã idee
dispãruse definitiv în urma crizei din anii ’30 ºi a criticii for-
mulate de Keynes.

II. Dezvoltarea gîndirii socialiste

Circumstanþele economice ºi politice ale perioadei cu-
prinse între începutul secolului XX ºi cel de-al doilea rãzboi
mondial au inspirat o dezvoltare majorã a ideilor economi-
ce în sînul miºcãrii socialiste.
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