
LIBERALISMUL OCCIDENTAL
AL SECOLULUI XX

Liberalismul occidental al secolului XX constituie tema
unui amplu proiect colectiv de cercetare care îºi propune ana-
liza direcþiilor majore de evoluþie ale liberalismului contem-
poran, relevante pentru varietatea sa internã ºi, deopotrivã,
pentru varietatea modificãrilor sale notabile faþã de secolul
al XIX-lea. Ca atare, studiile subsumate proiectului sunt fo-
calizate asupra semnificaþiei continuitãþilor ºi discontinuitã-
þilor care au marcat dezvoltarea liberalismului în ultimul se-
col ºi care circumscriu dimensiunea sa proeminentã în an-
samblul gândirii politice. Ele se doresc ilustrãri ale posibili-
tãþilor de abordare sistematicã a liberalismului în dimensiu-
nea sa politicã, economicã, socialã, culturalã, prin decanta-
rea perspectivei teoretice de cea sectarã a politicilor de par-
tid, de cele consacrate specificului spiritului liberal sau al li-
beralismului („ecumenic“) al gândirii ºi al modului de viaþã
occidental, inclusiv de conotaþiile sale zonale diferite în Eu-
ropa (orientare de centru, de dreapta sau conservatoare) ºi în
Statele Unite (orientare progresistã, democraticã, de stânga).
Alãturi de exigenþa sistematicitãþii, studiile propuse o urmea-
zã pe cea a relevãrii soluþiilor originale formulate de diferite
variante ale liberalismului ca rãspuns la dificultãþile sale teo-
retice, fie în forma unor opþiuni de facturã complementarã
(instrumental-universalistã, cosmopolitã ºi individual moral-
perfecþionistã, esenþialistã ºi criticã etc.), fie în cea a unor
„corijãri“ punctuale.
Urmând desfãºurarea istoricã a evoluþiilor liberalismului,

studiile propuse examineazã variantele liberalismului neocla-
sic, de tip laissez-faire (Ludwig von Mises, Friedrich A. von
Hayek, Fritz Machlup, Milton Friedman, Jacques L. Rueff),
ale liberalismului social, socioliberalismului sau ale libera-



lismului revizionist (L. T. Hobhouse, John A. Hobson, J. M.
Keynes, William Beveridge, Pierre Rosanvallon) ºi pe cele ale
libertarianismului sau ultraliberalismului (Leonard Read,
Ayn Rand, RoseWilder Lane, Isabel Peterson, Murray Rothbard,
Israel Kirzner, David. D. Friedman, Robert Nozick, Hans-
Hermann Hoppe). Sunt analizate, de asemenea, variantele
neocontractualiste ºi constituþionaliste (James M. Buchanan,
David Gaultier, Anthony de Jasay, Ronald Dworkin), deon-
tologic-legaliste (John Rawls, Alen Gewith, Bruce Ackerman,
Charles Larmore), democratic-liberale (Raymond Aron, Stephen
Holmes), pluraliste ºi naþionaliste (Ernst Gellner, DavidMiller),
variantele perfecþionismului moral (Joseph Raz, William
Galston, Stephen Macedo), pe cele ale agonismului (Isaiah
Berlin), multiculturalismului (Will Kymlicka), liberalismului
filosofic comprehensiv (John W. Chapman, John Gray).
Dincolo de încadrãrile utilizate, inevitabil schematizante,

ceea ce ne propunem, în esenþã, este prezentarea complexi-
tãþii ºi diversitãþii liberalismului în ordinea direcþiilor ºi di-
mensiunilor analitice pe care le circumscrie evoluþia sa în se-
colul XX, a celor de semnificaþie, ca ºi a abordãrilor critice
generate de aceste evoluþii. Studiile cuprinse în acest numãr
reprezintã pãrþi preliminare ale câtorva direcþii de lucru des-
chise în cadrul proiectului.

Gabriela Tãnãsescu
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LIBERALISMUL NEOCLASIC.
O SCHIÞÃ DE EVOLUÞIE (I)

GABRIELA TÃNÃSESCU*

Abstract. The paper aims to relief the „particular history“ of the neo-
classical liberalism — beside that of neo-liberalism —, in its distinct
stages and through the significance of its major arguments. It presents the
context of apparition and affirmation of the four generations of neo-
classical liberals — Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von
Mises and Friedrich A. von Hayek —, their theoretical sources and their
specific theoretical roles in the development of the liberalism’s classical
tradition.

Keywords: classical liberalism, neo-classical liberalism, neo-liberalism,
liberal economic theory, liberal political philosophy.

În secolul al XX-lea, liberalismul neoclasic a reprezentat cea mai importantã
contrapondere teoreticã ºi politicã a liberalismului „dirijist“, intervenþionist sau
social afirmat în Occidentul european începând cu ultimele decenii ale secolului
al XIX-lea, mai precis dupã anul 1870, ºi manifestat preponderent apoi ºi în
SUA, în forme ºi „valuri“ specifice, din perioada interbelicã pânã în preajma
anului 1970. Afirmatã, aºadar, ca reacþie la „interpretãrile“ socializante ºi comu-
nizante ce au generat „declinul doctrinei liberale“ clasice sau al „concepþiei libe-
rale despre libertate“1, „reinterpretarea“ liberalismului în sens neoclasic a între-
þinut una dintre cele mai redutabile dispute teoretice ale gândirii politice a seco-
lului XX: cea cu exponenþii liberalismului revizionist, intervenþionist sau asis-
tenþial, ca ºi cu cei ai etatismului, ai doctrinelor corporatiste ºi colectiviste de
facturã naþional-socialistã sau stalinistã.

Demersul de revitalizare a valorilor ºi de dezvoltare a argumentelor liberalis-
mului clasic, unul dintre cele mai susþinute din perimetrul gândirii politice occi-
dentale a secolului XX, s-a concretizat în elaborãri teoretice academice —
„ªcoala austriacã“ de economie, „ªcoala de la Lausanne“, ªcoala de „drept ºi
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economie“ iniþiatã de Bruno Leoni, „ªcoala de la Chicago“ — ºi, deopotrivã, în
importante cadre de dezbatere teoreticã ºi politicã a liberalismului ºi a princi-
piilor „societãþii libere“ — „proiecte internaþionale“ de promovare a liberalis-
mului care, la rândul lor, au iniþiat think-thank-uri liberale ºi au contribuit la
crearea unei elite economice promotoare a filosofiei politice neoclasice ºi neoli-
berale. În anii celui de-al doilea rãzboi mondial ºi dupã, astfel de „forumuri libe-
rale internaþionale“ au vizat „înnoirea liberalismului“, reformarea sa dupã de-
clinul teoriei clasice ºi contracararea antiliberalismelor ºi a doctrinelor colec-
tiviste de orice facturã. Manifestãri precum Colloque Walter Lippmann (1938,
Paris, ºi Centre International d’Études pour la Rénovation du Libéralisme-
CIRL), Freiburger Kreis (1938), Society for the Renovation of Liberalism (1939,
Londra), Reform Club (1943, Londra), Mont Pelerin Society (1947, Vevey, El-
veþia), Le Congrès pour la liberté de la culture (1950, Paris), The Institute on
Freedom and Competitive Entreprise (1954, Claremon Men’s College, California)
º.a., cu un pronunþat caracter antifascist, anticomunist, proatlantist, paneuropean („Fe-
deraþia europeanã“), s-au desfãºurat în scopul elaborãrii unui nou model de libe-
ralism, „neoliberalismul“, nonconflictual faþã de tradiþia clasicã, dar, în acelaºi timp,
terapeutic-corectiv în raport cu excesele „paleoliberalismului“ („ortodoxiei libe-
rale clasice“ care „reduce totul la economic“), cu comunismul ºi bolºevismul.

„Umbrela conceptualã largã“ ºi ambiguã a „neoliberalismului“ a reunit, de
fapt, opþiuni ºi puncte de vedere diferite care, clarificate ºi teoretizate în timp, s-au
cristalizat ca perspective liberale distincte. Ca atare, obiectivul larg împãrtãºit al
delimitãrii de ºi al criticii liberalismului maximal intervenþionist, al etatismului,
socialismului ºi „planismului“ s-a concretizat nu în crearea unei paradigme uni-
tare a „noului“ liberalism, ci în impunerea unor tipuri de liberalism sau a unor
liberalisme nuanþate: neoclasicismul, ordoliberalismul, liberalismul social,
libertarianismul. Între ele, liberalismul neoclasic a devenit cea mai influentã filo-
sofie economicã ºi politicã a ultimelor decenii, concepþia consideratã drept summa
doctrinei liberale neoclasice, anume cea elaboratã de Friedrich A. von Hayek,
impunându-se ca „bazã ideologicã“ a ordinii liberale actuale.

Studiul de faþã îºi propune sã schiþeze „istoria particularã“ a filosofiei liberale
neoclasice, în etapele ei distincte ºi în semnificaþia argumentelor sale majore.
Asumþia lui este cã diferenþa specificã a liberalismului neoclasic în ansamblul
liberalismelor secolului XX s-a afirmat într-un climat intelectual al cãutãrilor
doctrinare ºi al întemeierilor teoretice eterogene, condiþionat de un climat al pre-
siunilor politice ºi al „pericolelor istoriei“: instaurarea regimului bolºevic, apoi
stalinist, colapsul sistemului politic al Europei antebelice, criza economicã inter-
belicã, tragedia celui de-al doilea rãzboi mondial ºi „cezurile“ ideologice, poli-
tice, geopolitice apãrute între Vest ºi Est. Ca urmare, reîntemeierea teoreticã a li-
beralismului în sensul tradiþiei sale clasice este prezentatã ca un demers care s-a
conturat ºi s-a individualizat alãturi de ºi prin confruntarea cu demersul „concurent“,
intermitent „aliat“, al liberalismului social sau intervenþionist. Angajarea tempo-
rarã a unor gânditori liberali de referinþã — cu formaþii intelectuale ºi opþiuni
politice ºi sociale diferite ºi care au subscris ulterior celor douã importante
demersuri, neoclasicism ºi neoliberalism (mai precis ordoliberalism ºi liberalism
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asistenþial) — într-o miºcare intelectualã cuprinzãtoare de „reînnoire“ a libera-
lismului este analizatã ca parcurs teoretic asumat într-o conjuncturã politicã ºi
ideologicã „agonicã“, în scopul declarat de a constitui o contrapondere la ideo-
logiile ºi politicile nonliberale ºi anticapitaliste, la modelele „ideocratice“ de tip
fascist ºi stalinist care negau valoarea statului de drept, parlamentarismul, plura-
lismul politic, credinþele religioase, moralitatea tradiþionalã. O altã asumpþie a
studiului de faþã este cã diferenþierea gânditorilor liberali funcþie de sensul
tradiþiei clasice, de anumite tendinþe individualiste de tip libertarian, de opþiuni
liberale intervenþionist-statale sau de corijare a laissez-faire-ului prin mãsuri
sociale este consideratã ca fiind proprie unor etape de clarificare ºi rafinare
teoreticã care au reuºit sã transceandã etapa unor „fortificãri“ necesare a bazei
ideologice a capitalismului. Ca atare, studiul cuprinde prezentarea contextului
apariþiei ºi afirmãrii celor patru mari valuri sau generaþii ale liberalismului neo-
clasic — contribuþiile teoretic-economice ºi politice datorate în principal lui Carl
Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig v“ de gândire economicã ºi politicã
ce au dezvoltat tradiþia clasicã a liberalismului — „ªcoala de la Viena“ (Wiener
Schule) sau „ªcoala austriacã de economie“ (Österreichische Schule), „ªcoala
de la Lausanne“, „ªcoala de drept ºi economie“, „ªcoala de la Chicago“ — ºi
care s-au constituit ca sursã a unor dezvoltãri libertariene sau liberale-radicale2.

Liberalism neoclasic ºi neoliberalism
sau cum poate fi reînnoit liberalismul

Una dintre schiþele cele mai relevante ale etapelor de evoluþie intelectualã a
liberalismului, rar uzitatã însã din cauza lipsei sale de „tehnicitate“, face referire
la patru „liberalisme veritabile“ (genuine Liberalisms): „preliberalismul“ „libe-
ralismul timpuriu“, „vechiul liberalism“ ºi „neoliberalismul“3. Recursul la denu-
mirea de „preliberal“ pentru a-l desemna pe „reprezentantul excepþional“ al doc-
trinei laissez-faire-ului, al concepþiei „mîinii invizibile“ ºi a libertãþii economice
individuale, Adam Smith4 (cãruia autorul considerã cã i s-ar putea alãtura
Edmund Burke), este motivat de faptul apariþiei termenului de liberal abia în
anul 18125. În categoria „liberalilor timpurii“, apãruþi pe continent, „majoritatea
aristocraþi cu rãdãcini catolice care au iniþiat o miºcare intelectualã ce a durat
pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea“, sunt incluºi Tocqueville, Montalembert,
Acton ºi „patricianul agnostic din Basel“, Jacob Burckhardt. Dacã faza „libera-
lismului timpuriu“ a avut un caracter predominant cultural ºi politic, faza urmã-
toare, a „vechilor liberali“, a reflectat un interes deosebit de puternic pentru eco-
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ºi folosirea cuvântului spaniol liberales într-un text în limba englezã în 1816 de cãtre Robert Southey, precum
ºi al lui libéraux de cãtre Sir Walter Scott.



nomie, dar ºi pentru chestiuni culturale ºi politice6. Von Kuehnelt-Leddihn sin-
tetizeazã specificul „vechilor liberali“, în care considerã cã se încadreazã „mai
mult sau mai puþin“ ºi Ludwig von Mises, prin „progresism“, opoziþia faþã de
cler, promovarea ideii separaþiei statului de Bisericã, scepticism filosofic ºi antidog-
matism (întrucât dogmatismul determinã automat intoleranþa), respingerea antide-
mocratismului ºi alierea cu Francmasoneria deistã. Spre deosebire de „vechii li-
berali“, „neoliberalii“, apãruþi dupã al doilea rãzboi mondial, sunt caracterizaþi
prin preþuirea acordatã valorilor creºtine7, „anumitor intervenþii ale statului“ ºi
înclinaþiei cãtre conservatorism. Ceea ce lui von Kuehnelt-Leddihn i se pare
esenþial ºi demn de adãugat acestei schiþe a liberalismului este faptul cã „ruptura
dintre „vechii liberali“ ºi „neoliberali“ a devenit vizibilã ºi efectivã în momentul
în care cei din urmã au pãrãsit Mont Pelerin Society, începând din 1961. Clasi-
ficarea propusã de von Kuehnelt-Leddihn, chiar ultrasumarã, reuºeºte sã contu-
reze filiaþiile ideatice ale orientãrilor liberale ºi trãsãturile distincte ale liber-
alismului „vechi“, neoclasic, ºi ale celui nou, neoliberalismul. În plus, ea reu-
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tradiþie occidentalã a libertãþii umane“ (homme de droit) — o face „liberalismului timpuriu“ (cu preocupãri
predominant politice ºi culturale) ºi „vechiului liberalism“ (puternic interesat de mecanismele economice, dar
ºi de cele politice) este consonantã cu observaþia pe care un minuþios political scientist, Giovanni Sartori, o
face asupra liberalismului politic ºi a liberalismului laissez-faire. Dupã Sartori, liberalismul clasic este iden-
tificat într-un mod nefast cu liberalismul laissez-faire, punându-se astfel semnul egalitãþii între liberalism ºi li-
berism economic, liber schimbism sau capitalism. Termenul liberalism s-a impus din pãcate ca etichetã ne-
diferenþiatã pentru conotaþia economicã (problema libertãþii pieþelor economice, laissez-faire) „rãspânditã sub
auspiciile“ „«evangheliei» ºcolii de la Manchester“ ºi pentru cea politicã a liberalismului (problema libertãþii
politice, domnia legii sau supremaþiei dreptului ºi a statului constituþional, a statului garant al drepturilor indi-
vizilor), într-un context în care noutatea o constituia liberismul economic, industrializarea ºi toate problemele
sale conexe, deºi sensibilitatea filosoficã ºi politicã revendicând primatul libertãþii individuale asupra celorlalte
valori a devansat preocupãrile pentru libertãþile economice. Astfel, liberalismul politic a precedat comer-
cialismul, liberismul economic, modelul laissez-faire ºi capitalismul, adicã liberalismul a precedat liberismul.
Vezi în acest sens Giovanni Sartori, „Liberism, liberalism ºi democraþie“, cap. 13, în Teoria democraþiei
reinterpretatã, Iaºi, Polirom, 1999, p. 332-333. Cu referire la liberalismul neoclasic al secolului XX trebuie
precizat cã opera celor mai importanþi exponenþi ai sãi, între care Hayek constituie cea mai semnificativã ilus-
trare, circumscrie atât o puternicã componentã economicã, cât ºi una politicã.

7 Tema credinþei, a asumãrii credinþei ºi a valorilor creºtine, mai puþin discutatã ca trãsãturã care distinge
între liberalismul neoclasic ºi neoliberalism sau ca principiu al neoliberalismului, este semnificativã, de pildã,
pentru neoliberalismul de tip ordoliberal, dacã þinem cont doar de preocupãrile economiºtilor, juriºtilor ºi isto-
ricilor evanghelici ºi catolici membri ai Freiburger Kreis ºi ai Bekennenden Kirche. Cu referire la ei ºi la alte
grupãri catolice din Germania, Hayek afirma în 1947 — într-o sesiune aMont Pelerin Society dedicatã relaþiei
dintre liberalism ºi creºtinism — cã „rezistenþa germanã faþã de Hitler s-a concentrat între catolici“. Vezi în
acest sens J. Daniel Hammond, Claire H. Hammond, „Means and Ends in Post-War Liberalism“, users.wfu.
edu/hammond/postwar liberalism, 16 May draft.pdf. În acelaºi context s-au conturat ºi poziþiile dominante în
raport cu tema credinþei ºi a relaþiei dintre credinþã ºi libertate: pe de o parte, neoliberalii (ordoliberali) Walter
Euken ºi Wilhelm Röpke, care au susþinut, primul, compatibilitatea creºtinismului cu capitalismul competitiv,
al doilea, nevoia liberalismului de a restabili umanismul creºtin; pe de altã parte, neoclasicii Frank Knight ºi
Milton Friedman, care considerau liberalismul ºi religia ca fiind incompatibile, atâta vreme cât „principiul cen-
tral al liberalismului“ este libertatea cuvântului ºi cât „liberalismul se reduce la folosirea liberã a raþiunii“, res-
pectiv cã religia este „o chestiune privatã, nici esenþialã, nici ostilã formãrii comunitãþilor de persoane libere“,
dar cã speranþa pentru liberalism stã mai curând în „ºtiinþa socialã ºi educaþia în sfera ºtiinþei sociale“. Este de
menþionat în aceastã privinþã punctul de vedere al „scepticului“ Hayek, atât de diferit faþã de cel al „agnosti-
cului ºi anticatolicului“ Knight: liberalismul trebuie sã fie reconstruit din temelii pe valorile umanismului creº-
tin pentru a constitui o contraforþã eficientã la curentele care au adus „civilizaþia occidentalã“ la „crizã“. Sub
acest aspect poate meritã menþionat ºi faptul cã propunerea lui Hayek de a denumi organizaþia internaþionalã
creatã la 10 aprilie 1947 Acton-Tocqueville Society (numitã în cele din urmãMont Pelerin Society) — în scopul
promovãrii politicilor economice ale pieþei libere ºi a valorii politice a societãþii deschise — a fost respinsã ve-
hement de ultraliberalul Knight. Frank Knight, format în tradiþia clasicã ºi constituit în principala sursã intelectualã
a ªcolii de la Chicago, s-a împotrivit numirii grupului liberal „dupã numele a doi aristocraþi romano-catolici“.



ºeºte sã sugereze scurta ºi complexa „istorie comunã“, neoliberalã ºi neoclasicã,
în demersul de „înnoire“ a liberalismului, sã precizeze cadrul — Mont Pelerin
Society — ºi momentul concret al asumãrii unor diferenþe teoretice definitorii.
Prin aceasta, colocviala configurare a liberalismului realizatã de von Kuehnelt-
Leddihn are meritul de a risipi una dintre cele mai frecvente confuzii termino-
logice ºi denominative legate de liberalismul secolului XX. Prin distincþia între
„vechii liberali“ sau liberalii neoclasici ºi „neoliberali“ sau liberalii revizioniºti
ºi prin menþionarea „rupturii“, a disensiunilor teoretice apãrute între ei dupã un
interval de participare comunã la proiectul de „înnoire a liberalismului“ postbelic,
von Kuehnelt-Leddihn evitã încadrarea în bloc, inadecvatã ºi contraproductivã
sub aspectul delimitãrii opþiunilor teoretice, a liberalilor“ ca „flacãrã liberalã
pãstratã vie în discursul public“ de economiºti ºi oameni politici cunoscuþi pre-
cum John Jewkes, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Luigi Einaudi, Friedrich A.
von Hayek, Milton Friedman, Murray Rothbard, Henry Hazlitt, James Buchanan
ºi organizaþii precum Mont Pelerin Society, în fapt politicieni ºi gânditori politici
ordoliberali, liberali neoclasici, libertarieni, liberali neoconstituþionaliºti reuniþi
într-o organizaþie internaþionalã mai mult din dorinþa de a împiedica criza
societãþii contemporane în condiþiile unei extinderi a comunismului, a naþiona-
lismului ºi controlului statului, decât motivaþi de o „înþelegere împãrtãºitã a fun-
damentelor morale ºi filosofice ale liberalismului“8. Parafrazându-l pe Louis
Rougier, în termenii epistemologiei sale convenþionaliste, am putea afirma cã
reunirea acestor gânditori sub denumirea genericã de neoliberali a fost cauzatã
în mai mare mãsurã de „temeiuri pur pragmatice“, de „convenþii“ (numite de
Rougier mystiques) decât de „adevãrurile eterne“ ale liberalismului, dar, de ase-
menea, putem afirma ºi cã aceste „adevãruri“ s-au cernut în cadrul marilor „foru-
muri“ internaþionale „neoliberale“ ºi au redevenit o preocupare preponderentã
dupã „despãrþirea neoliberalilor“9. Evident, asumarea unor opþiuni liberale dis-
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9 În privinþa lipsei de claritate ºi coerenþã a definiþiei neoliberalismului ºi a definirii sferei ideatice pe care

o acoperã vezi Oliver Marc Hartwich, „Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword“, www.cis.org.
au/temp/op114_neoliberalism.pdf. Hartwich aminteºte cã documentul fondator al neoliberalismului este
conferinþa susþinutã în 1932 la Dresda de Alexander Rüstow — la invitaþia asociaþiei economice Verein für
Sozialpolitik condusã de Werner Sombart, liderul aºa-numiþilor Kathedersozialisten subsumaþi ªcolii istorice
de economie (historischen Schule der Ökonomie). Titlul conferinþei, care s-a bucurat de succes ºi a fost repu-
blicatã în numeroase rânduri, a fost „Freie Wirtschaft, starker Staat“ (Economie liberã, stat puternic) ºi reflecta
pe deplin opþiunea liberalã a lui Rüstow pentru „Sozialer Marktwirtschaft“ (economia socialã de piaþã) ºi pen-
tru necesitatea legitimãrii „Ordnungspolitik“. Pornind de aici trebuie înþeleasã participarea sa la Colloque
Walter Lippmann în 1938 la Paris, când a recomandat denumirea de „neoliberalism“ pentru „noul proiect libe-
ral“. Dupã Hartwich, aceastã opþiune a Colocviului Walter Lippmann, care ar fi înlocuit propuneri precum „li-
beralismul dinspre stânga“, „liberalism pozitiv“ ºi „liberalism social“, a însemnat pentru unii (în principal pen-
tru Ludwig von Mises) „o despãrþire de liberalismul clasic“. Pe aceastã bazã Hartwich argumenteazã foarte
aplicat extensia actualã ilicitã a termenului de neoliberalism — în condiþiile în care în Germania iniþial el a fost
sinonim deopotrivã cu ordoliberalismul ºi cu „economia socialã de piaþã“, dar treptat a dispãrut din discursul
public — ºi ilustreazã aceastã utilizare imprecisã, „nedoritã“ („a swearword“, dar ubicuã cu o butadã a lui Michael
Wohlgemuth („Das Gespenst des Neoliberalismus“, posted on Wirtschaftliche Freiheit—Ordnungspolitischer
Blog (Economic Freedom—The Order Policy Blog), 2 September 2007, http://wirtschaftlichefreiheit.de/
wordpress/?p=69): „A spectre is haunting the world, just as Karl Marx and Friedrich Engels wrote in the
Communist Manifesto of 1848. This time, however, it is not the spectre of communism but that of neolibe-
ralism“ („O fantomã bântuie lumea, aºa cum scriau Karl Marx ºi Friedrich Engels în Manifestul Comunist din
1848. De aceastã datã nu este fantoma comunismului, ci acea a neoliberalismului“.)



tincte induce ideea unor resorturi diverse în demersul de „reînnoire a libera-
lismului“ secolului XX, dincolo de motivaþia comunã în a respinge modelul or-
dinilor antiliberale colectiviste, comuniste ºi bolºevice: din partea neoclasiciº-
tilor, stoparea „declinului vechiului liberalism“ provocat de modelul hegemonic
intervenþionist de inspiraþie keynesianã, aflat în mainstream-ul teoretic ºi politic
al timpului ºi, din partea neoliberalilor (sau a revizioniºtilor), corijarea „paleoli-
beralismului“ sau a „ortodoxiei liberale clasice“ care nu a putut preveni ºi evita
criza economicã interbelicã. Evident, cadrele „unice“ care au fost forumurile de
dezbatere teoreticã a liberalismului (asupra cãrora voi reveni), ºi care au reunit
unele dintre cele mai importante personalitãþi de facturã liberalã ale timpului, au
avut un rol covârºitor în consolidarea gândirii liberale, în principal prin identi-
ficarea ºi încercarea de a soluþiona „punctele nevralgice“ ale liberalismului. Evi-
dent, problema cronicizat-nevralgicã a rãmas cea a rolului statului, a ponderii lui
în economie ºi în rezolvarea chestiunilor de ordin social ºi cultural în condiþiile
unei complexitãþi crescute a societãþii occidentale ºi a unor mecanisme ºi for-
mule economice diferite faþã de cele ale secolului al XIX-lea. De altfel, aceastã
problemã a produs marile diferenþe în concepþia libaralã a ordinii (societãþii) li-
bere, ea a resuscitat ºi dezvoltat din perspectiva liberalismului inter- ºi postbelic
tipurile de soluþii care fuseserã formulate în ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea: pe de o parte, cele de facturã neoclasicã în cadrul ªcolii austriece de
economie ºi, prin Leon Walras, a ªcolii de la Lausanne; pe de altã parte, cele
etatiste ºi intervenþioniste, îndeosebi de inspiraþie germanã. Perspectivele lor
asupra rolului statului pentru ordinea societãþii libere trebuie însã circumscrise
perspectivelor lor înnoite ºi dezvoltate de explicare a mecanismelor economice
ºi financiare ale capitalismului contemporan.

Liberalism — clasic ºi neoclasic

Particula „neo“ ataºatã liberalismului clasic are menirea de a exprima refor-
marea teoriei economice circumscrisã liberalismului într-o mãsurã consideratã
relevantã pentru a motiva calificarea ei drept o „revoluþie“ sau o etapã nouã în
istoria gândirii economice. Restructurarea liberalismului de la condiþia sa clasicã
spre cea neoclasicã a presupus câteva „valuri“ sau serii de dezvoltãri ale „econo-
miei clasice“10 în componentele sale majore, îndeosebi în privinþa teoriei valorii.
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10 Succesiunea „apostolicã“ a doctrinei „smithiene“ a laissez-faire-ului ºi, implicit, a „ªcolii clasice tim-

purii“ (Adam Smith, James Anderson, Jeremy Bentham, Earl Lauderdale, Thomas Tooke º.a., a fost asiguratã
de Jean-Baptiste Say, Robert Malthus ºi, în maniera cea mai tranºantã, de David Ricardo. Teoria lui Ricardo
(Principles of Political Economy and Taxation, 1817), prezentând cel mai important grad de teoretizare (dupã
unii, de sofisticare teoreticã) ºi de formalizare între elaborãrile economice de facturã smithianã, s-a dovedit a
fi cea mai influentã ºi a constituit sistemul clasic de economie politicã, aº spune, sistemul consacrat de rapor-
tare, care a dominat gândirea economicã de-a lungul secolului al XIX-lea. Argumentele în favoarea comerþului
liber, liberei concurenþe, avantajelor specializãrii, neintervenþiei guvernului în economie — încorporate în teo-
ria valorii, teoria rentei, teoria repartiþiei ºi teoria costurilor comparative — ºi constituite în repere solide ale
dezbaterilor economice, au fost modificate ulterior doar într-o mãsurã nesemnificativã de „ricardieni“ (James
Mill, John Ramsay McCulloch, Thomas de Quincey, Harriet Martineau, John Stuart Mill, Harriet Taylor, ªcoala
de la Manchester º.a.) ºi de „ricardienii târzii“ (John Elliot Cairnes, John Shield Nicholson, Charles Francis
Bastable º.a.). O excepþie de referinþã o constituie Karl Marx, care în Das Kapital (1867, vol. I), pornind de la



Iniþial, ea s-a datorat atât încercãrilor de a oferi explicaþii satisfãcãtoare proble-
melor ºi „paradoxurilor“ rãmase nerezolvate de la ricardieni11, cât ºi „desco-
peririlor“ realizate în domeniile logicii ºi matematicii, cu implicaþii majore asu-
pra economiei politice, îndeosebi asupra teoriei valorii12. Actul de naºtere al teo-
riei neoclasice este considerat a fi teoria valorii marginale — „revoluþia margi-
nalistã“ sau ceea ce s-a numit „alternativa clarã la teoria clasicã — în 1871, anul
unor „descoperiri similare fãcute ...pe cãi cu totul independente, de oameni aflaþi
la mari distanþe ºi în condiþii diferite“13, anume de William Stanley Jevons14 la
Londra, Léon Walras15 la Lausanne ºi de Carl Menger16 la Viena, ultimii doi ini-
þiatori ai unor ªcoli de gândire economicã care au impus o nouã viziune eco-
nomicã pornind de la teza clasicã a „pieþei autentic libere“, a „mâinii invizibile“
sau a ordinii spontane care întreþine perfect concurenþa liberã.
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————————
(continuare) teoria valorii bazatã pe muncã, a elaborat o teorie a plusvalorii ºi o analizã criticã a capitalismului.
ªcoala de la Manchester, prin denumirea aleasã de Benjamin Disraeli pentru a desemna miºcarea în favoarea
comerþului liber din Marea Britanie la începutul secolului al XIX-lea, a reflectat pe parcursul secolului al XIX-
lea (prin Walter Bagehot, Jane Haldimand Marcet, Richard Cobden, Sir Robert Giffen în Anglia, Charles
Dunoyer, Michel Chevalier ºi Frédéric Bastiat în Franþa, º.a.) liberalismul radical sau preceptele „de politicã
economicã“ ale ªcolii clasice ricardiene — laissez-faire-ul, comerþul liber, o guvernare neimplicatã în econo-
mie, încrederea în efectele benefice ale capitalismului liberei iniþiative — ºi chiar argumentele intuitive de sor-
ginte smithianã ale cererii ºi ofertei. Trebuie subliniat cã, în liberalismul clasic, de principiu, baza filosoficã a
teoriei laissez-faire este reprezentatã de drepturile („esenþiale“) care asigurã libertatea individualã: suveranitatea
individului ºi dreptul la proprietate privatã.

11 Ele reflectau în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea faptul cã „«economia clasicã», al cãrei apogeu
fusese atins în Anglia cu David Ricardo ºi John Stuart Mill“, „intrase într-o fundãturã“, „se înãmolise grav în
câteva pãcate fundamentale“: „pãcatul cel mare“ consta în „întemeierea analizei [economice] pe «clase» mai
curând decât pe acþiunile indivizilor“, ceea ce a atras explicaþii irelevante asupra forþelor care determinã
valorile ºi preþurile relative ale bunurilor ºi serviciilor, asupra comportamentelor consumatorilor – care au im-
plicaþii asupra activitãþii producãtorilor, ca ºi asupra „paradoxului valorii“. Vezi Murray N. Rothbard, „Ludwig
von Mises ºi individualismul metodologic“, postfaþã în vol. Ludwig von Mises, Capitalismul ºi duºmanii sãi.
Ce înseamnã laissez-faire?, traducere din limba englezã de Dan Cristian Comãnescu, prefaþã de H.-R. Patapi-
evici, Cuvînt înainte de Margit von Mises, Nemira, 1998, p. 112, 114. Studiul lui Rothbard (publicat în 1973),
considerat „cel mai bun“ în privinþa vieþii ºi operei lui von Mises, poate fi considerat de referinþã ºi în ceea ce
priveºte valoarea „descoperirilor“ ªcolii austriece de economie.

12 Îndeosebi William Stanley Jevons ºi Léon Walras au fost preocupaþi de metodele matematice în econo-
mie. Reprezentanþii ªcolii austriece de economie au cultivat însã o tradiþie antimatematicã ºi antistatisticã con-
sonantã unei ºtiinþe economice conceputã ca disciplinã deductivã. Odatã cu Ludwig von Mises, metoda mate-
maticã ºi statisticã derivatã din opera lui Walras a fost sistematic criticatã cu argumentul cã eliminã limba curentã
ºi logica naturalã din teoria economicã ºi cã vizeazã „þinutul imaginar, static ºi din afara timpului al «echilibrului
general»“. Vezi Murray Rothbard, op. cit., p. 138-140.

13 Ibidem, p. 114.
14 Jevons a publicat în 1871 lucrarea Theory of Political Economy— forma dezvoltatã a studiului „A Ge-

neral Mathematical Theory of Political Economy“ scris în 1862 pentru British Association ºi publicat patru ani
mai târziu în Journal of the Statistical Society — care cuprindea teoria sa asupra relaþiei dintre valoarea de
schimb ºi utilitatea finalã sau marginalã (inspiratã de Hermann Heinrich Gossen — „marginalist dinaintea
«revoluþiei»“) ºi doctrina asupra economiei ca ºtiinþã matematicã.

15 Marie-Ésprit-Léon Walras, inspirat de modelul echilibrului parþial al luiAugustin Cournot, a fost interesat,
de asemenea, de folosirea matematicii în economiei. A prezentat teoria utilitãþii marginale ºi teoria sa a echili-
brului general într-o „expunere matematicã“ în lucrarea Éléments d’économie politique pure în anii 1874 ºi 1877.

16 Carl Menger, despre care Joseph Schumpeter afirma cã „este un elev al nimãnui“, a publicat în 1871
lucrarea Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (Principii de economie), care a cuprins cea mai importantã
restructurare a teoriei clasice a valorii bazate pe costuri prin intermediul teoriei valorii marginale. În 1883 a
publicat Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politischen Ökonomie
insbesondere (Cercetãri asupra metodei în ºtiinþele sociale, cu referire specialã la economie), în care a criticat
poziþia dominantã din punct de vedere intelectual a ªcolii istorice de economie (historischen Schule der
Ökonomie) ºi a prezentat ca scop al teoriei economice posibilitatea ºi necesitatea de a descoperi legi „absolute“



Walras a inspirat ceea ce s-a numit „ªcoala de la Lausanne“ (dupã numele
academiei la care a profesat economistul francez ºi cel mai important discipol al
sãu, Vilfredo Pareto), ªcoala „walrasienilor“, „ªcoala de matematicã“ (datoritã
preocupãrilor de expunere matematicã a economiei) sau „ªcoala italianã“ (dupã
numeroºii discipoli italieni), cunoscutã îndeosebi prin Vilfredo Pareto ºi Enrico
Barone, ultimul cu contribuþii la extinderea condiþiilor echilibrului general, con-
þinute în teoria walrasianã, prin argumentul fezabilitãþii „miºcãrii: încercare-ºi-
eroare“ pentru echilibrul pieþei. Direcþia în care discipolii italieni Pareto (inclus
adesea în a doua generaþie a „marginaliºtilor“ neoclasici), Barone ºi Giovanni
Antonelli au mutat preocupãrile ªcolii a fost cea a fundamentãrii la nivel mi-
croeconomic („microfundamentele“) a sistemelor echilibrului general. „Faza pa-
retianã“ cea mai proeminentã a noii direcþii, dominatã de problema relaþiei dintre
cerere ºi preferinþele de consum, dintre producþie ºi comportamentul de maxi-
mizare a profitului agenþilor economici, a fost formalizatã în sistemul calcului
diferenþial ºi a consacrat, în locul temele majore walrasiene, tema eficienþei ºi
optimului social al achilibrului. 1930 este considerat anul renaºterii sistemului
paretian (ºi datoritã Colocviului de la Viena la care a participat ºi Carl Menger
ºi la care matematicienii ºi economiºtii au pus în discuþie câteva dintre „cele mai
mari dificultãþi“), la procesul de dezvoltare a sistemului paretian al echilibrului
general contribuind, între alþii, Irving Fischer, Henry Schultz, John Hicks,
R.G.D.Allen, Harold Hotelling, Oskar Lange, MauriceAllais, PaulA. Samuelson.
Dacã direcþia paretianã preocupatã de studiul eficienþei s-a prelungit în „New
Welfare Economics“, dupã 1950 economia matematicã paretianã a trecut „printr-
o micã revoluþie“ datoratã unor gânditori precum Tjalling Koopmans, Kenneth
Arrow, Gérard Debreu, ca ºi Cowles–Commission, care au contribuit la reconstrucþia
teoriei echilibrului general într-o manierã care a îmbinat linia originalã a lui
Walras cu dezvoltãrile paretiene în cadrul „ªcolii neowalrasiene“.
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(continuare) ale comportamentului economic, legi abstracte construite (prin intermediul instrumentelor logicii
deductive) în urma investigãrii „micro-elementelor“ sau elementelor individuale ale fenomenelor, pornind de
la supoziþia cã motivele individuale ºi interacþiunile sociale sunt realitãþi a cãror complexitate nu poate fi
surprinsã de analizele statistice. Lucrarea, în esenþã o argumentare a individualismului metodologic, a provocat
o dezbatere „furtunoasã“ cu reprezentanþii ªcolii istorice de economie, în principal cu conducãtorul tinerilor
din ªcoala istoricã, Gustav von Schmoller, care, în deriziune, într-o recenzie negativã fãcutã cãrþii lui Menger,
a denumit seminarul în care Menger îºi prezenta perspectiva, ºi implicit pe studenþii sãi, „ªcoala austriacã“
(Österreichischen Schule), pentru a sublinia diferenþa ei faþã de curentul dominant de gândire din Germania
(„ºtiinþa modernã“) ºi pentru a induce impresia „înapoierii ºi obscurantismului“ Austriei habsburgice în
comparaþie cu „mai modernii prusaci“. Poziþia lui Schmoller, cea a colectivismului sau holismului
metodologic, motiva posibilitatea descoperirii unor legi economice contingente, prin observarea instituþiilor
sociale funcþionale, ºi a posibilitãþii aplicãrii lor doar funcþie de contexte culturale determinate. Pentru
Schmoller, fenomenele complexe puteau fi explicate doar prin colectarea datelor relevante la nivel
macroeconomic, a datelor statistice, a materialelor ºi experienþelor istorice. Prin pamfletul pe care îl publicã în
1884, Die Irrtümer des Historismus in der Deutschen Nationalökonomie (Erorile istorismului în economia
politicã germanã), ca rãspuns la recenzia lui Schmoller, Menger alimenteazã ceea ce s-a numit Methodenstreit
der Nationalökonomie, „rãzboiul metodelor“ sau „dezbaterea metodologicã“, la care au participat ºi alþi
discipoli reprezentativi ai celor douã ªcoli — Lujo Brentano, Max Weber, Werner Sombart, din tabãra
istoricilor, Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Ludwig von Mises, pentru cea a economiºtilor
austrieci — la rigoare o înfruntare între liberalismul neoclasic ºi cel al welfare-state-ului (landesfürstlicher
Wohlfahrsstaat) asupra problemei posibilitãþii unei ºtiinþe, alta decât istoria, de a putea explica dinamica
acþiunii umane în temeiul factorilor subiectivi. În 1888, Carl Menger a publicat Zür Theorie des Kapitals.



Carl Menger, unul dintre cei trei fondatori ai „revoluþiei marginaliste“, prin
lucrarea sa Grundsätze der Volkswirtschaftslehre din 1871, a fost catalizatorul
unei noi linii de gândire economicã ce afirma funcþionarea de ansamblu a econo-
miei ca rezultat sau ca sumã a deciziilor ºi acþiunilor individuale. Perspectiva
marginalistã ºi subiectivistã asupra economiei ºi a valorii a atras grupului de
studiu format la Privat Seminar-ul lui Menger de la Universitatea din Viena
denumirea de „ªcoala psihologicã“ sau „ªcoala de la Viena“, înaintea denumirii,
iniþial peiorative, de „ªcoala austriacã de economie“ datã de Gustav von
Schmoller. Aceastã ultimã denumire s-a impus la sfîrºitul secolului al XIX-lea,
în fapt, aºa cum arãta Ludwig von Mises, „ca nume al unui capitol important din
istoria gândirii economice“17, „ideile sale esenþiale fiind acceptate ca parte inte-
grantã a teoriei economice“ ºi ca expresie a primului mod de gândire original
apãrut în Austria18, astfel încât în primele douã decenii ale secolului XX ajun-
sese suficient de influentã pentru a fi consideratã parte a mainstream-ului econo-
mic. De altfel, încã în 1900, în lucrarea sa Preconceptions of Economic Science,
Thorstein Veblen introducea termenul de economie neoclasicã, în scopul de a
distinge între marginaliºtii din tradiþia costului obiectiv reprezentatã de neori-
cardianul Alfred Marshall19, de cei din tradiþia valorii subiective a ªcolii aus-
triece. În anii ’20 însã, ªcoala a intrat într-un declin parþial, „simbolizat“, dupã
pãrerea lui Rothbard, de dispariþia în 1914 a lui von Böhm-Bawerk, de retrage-
rea lui Menger din activitate în 1920 ºi „a încorporãrii banilor ºi a ciclurilor
economice în analiza austriacã realizatã de el“ ºi, ca urmare, de crearea de cãtre
Mises a propriei ªcoli „neoaustriece“ de studenþi ºi discipoli20. În anii naþional-so-
cialismului german, centrul ªcolii s-a deplasat din Austria în Statele Unite21,
îndeosebi prin Ludwig von Mises, aproape toþi membrii ei aflându-ºi spaþiul de
afirmare ca autori ºi profesori în afara Austriei. Nucleul ideatic ºi metodologia
teoriei lui Menger au fost dezvoltate în mai multe direcþii, dintre care douã domi-
nante: cea reprezentatã de Ludwig von Mises, revendicat ca pãrinte al liberalis-
mului radical sau al libertarianismului proeminent îndeosebi în SUA, ºi cea a re-
prezentantului celei de-a patra generaþii de „austrieci“, Friedrich A. von Hayek,
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17 Ludwig von Mises, „The Historical Setting of the Austrian School of Economics“, posted on 9/1/2007,

mises.org/story/2655 - 250k. Eseul, publicat în volumul cu ecelaºi titlu, New Rochelle, New York, Arlington
House, 1969, tradus de Dan Cristian Comãnescu în românã sub titlul O perspectivã istoricã asupra ºcolii aus-
triece de economie, Institutul Ludwig von Mises–România, 2001, una dintre ultimele lucrãri scrise de von
Mises, are o deosebitã valoare documentarã în privinþa atmosferei intelectuale ºi a specificului vieþii academice
din Viena sfârºitului de secol XIX, ca ºi a afirmãrii ªcolii austriece de economie inclusiv prin disputa cu ªcoala
istoricã germanã de economie.

18 Mises afirma în acelaºi eseu cã înaintea ªcolii austriece de economie „nu a existat niciodatã vreun nou
mod de gândire originat înAustria“ ºi cã „pânã la sfârºitul anilor 1980 nu a existat o «ªcoalã austriacã».A existat
doar Carl Menger“.

19 Încadrat totuºi în a doua generaþie de marginaliºti din Anglia, alãturi de Philip Henry Wicksteed ºi
William Smart. Rothbard însã considera cã „sub influenþa letalã ºi necontestatã a neoricardianului Alfred
Marshall, Anglia nu se arãtase niciodatã prea ospitalierã faþã de gândirea austriacã“. Vezi Murray Rothbard,
op. cit., p. 131.

20 Ibidem.
21 Unde, dupã pãrerea lui Rothbard, ideile austriece au suferit „un declin dureros de teoretizare econo-

micã“, chiar „un vacuum teoretic“, prin retragerea celor doi principali exponenþi ai economiei austriece din
Statele Unite, Herbert J. Davenport ºi Frank A. Fetter, imediat dupã primul rãzboi mondial.



considerat autorul cel mai influent în renaºterii gândirii laissez-faire-ului în se-
colul XX. Ca urmare, în a doua jumãtate a secolului al XX-lea, ªcoala austriacã
a fost consideratã o ºcoalã heterodoxã, cu contribuþii de semnificaþii inegale la
dezvoltarea teoriei economice contemporane, cu toate acestea, a inspirat douã
din cele mai importante politici economice ale deceniilor ºapte ºi opt ale seco-
lului trecut, cea americanã a administraþiei Reagan ºi cea britanicã a cabinetului
Margaret Thatcher, ºi a prevenit asupra crizei financiare dintre 2007 ºi 2009.

Fãrã a-ºi asuma sau a exprima o doctrinã „naþionalã“, ªcoala a atras ºi econo-
miºti aparþinând altor grupuri lingvistice decât germana sau economiºti din afara
Austriei. Astfel, în afara austriecilor de limbã germanã care au reprezentat cele
patru generaþii ale ªcolii austriece — (I) Carl Menger ºi mare parte a studenþilor
sãi eminenþi: Johann von Komorzynski, Robert Meyer, Victor Mataja, Gustav
Groß, Emil Sax, Robert Zuckerkandl (generaþia timpurie, pânã la 1887); (II) Eu-
gen von Böhm-Bawerk ºi Friedrich von Wieser22 (Joseph Schumpeter fiind partici-
pant, alãturi de von Mises ºi Henryk Grossman, la seminariile private ale lui
Böhm-Bawerk); (III) Ludwig von Mises ºi reprezentanþii celei de-a treia faze de
dezvoltare a ªcolii: Hans Mayer (succesorul lui Wieser la ºefia catedrei), Richard
von Strigl, Ewald Schams, Leo Schonfeld-Illy ºi Alexander Mahr; (IV) Friedrich
A. von Hayek ºi Gottfried Haberler, Fritz Machlup, Oskar Morgenstern, Paul
Rosenstein-Rodan ºi Ludwig Lachmann — au existat austrieci nongermani,
printre care „cehii cu contribuþii eminente“ Franz Cuhel and Karel Englis. De
altfel, baza teoreticã a ªcolii în critica concepþiilor concurente23, în primul rând
a marxismului, The Open Society and Its Enemies (1945) ºi The Poverty of His-
toricism (1957), lucrãrile lui Karl Popper, era transcendentã oricãrui naþio-
nalism. De-a lungul unui secol, reprezentanþii ªcolii au participat, pentru a apãra
ºi argumenta semnificaþia teoriei valorii subiective ºi a economiei libere de piaþã,
nu doar la dezbateri precum Methodenstreit, cu ªcoala istoricã de economie, în
polemicile cu marxiºtii24, la dezbaterea privind calculul economic, cu econo-
miºtii socialiºti, „Cambridge capital controversy“ care viza validitatea econo-
miei neoclasice, la combaterea keynesismului, a economiilor planificate, regi-
murilor etatiste ºi a celor totalitare de orice facturã, ci ºi la marile forumuri in-
ternaþionale de dezbatere a evoluþiei liberalismului, la institute economice ºi
centre de cercetare, cu rol deosebit de important în diseminarea marilor teze ale
liberalismului neoclasic în Europa occidentalã ºi în SUA.
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Friedrich A von Hayek, discipolul sãu.
23 În privinþa delimitãrii propriei concepþii ºi a demonstrãrii „falsitãþii“ unor moduri de raþionare concurente,

von Mises citeazã argumentul lui Spinoza, la care apela, atât Menger, cât ºi von Wieser ºi von Böhm-Bawerk:
„Sane sicut lux seipsam et tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi“ („Desigur, întocmai cum lumina
se face cunoscutã pe sine ºi face sã se cunoascã întunericul, tot aºa adevãrul este normã ºi pentru sine ºi pentru
ceea ce este fals“ — Nota la Propoziþia XLIII, Partea a II-a [„Despre natura ºi originea sufletului“] a Eticii).
Vezi ediþia în românã, Spinoza, Etica, traducerea din limba latinã, studiu introductiv ºi note de Alexandru Po-
sescu, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1981, p. 88.

24 Von Böhm-Bawerk s-a angajat nu doar în critica lui Marx, ci ºi în dezbateri de duratã cu marxiºti proe-
minenþi. Între ei s-a numãrat Rudolf Hilferding, care, în 1905-1906, participase la la seminarul sãu de la Viena.
Spre deosebire de Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises s-a angajat într-o criticã sistematicã a socialismului ºi a
etatismului, prin articolul sãu „Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen“ din 1920 ºi printr-
o serie de texte grupate în volumul Kritik der Interventionismus (1929).



Teoria economicã neoclasicã

Trebuie specificat cã „revoluþia marginalistã“ ºi întreaga restructurare a teoriei
economice clasice trebuie înþelese atât ca reflectare a studiului schimbãrilor
economice ºi sociale marcante produse în funcþionarea capitalismului occidental
în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, cât ºi aplicãrii individualismului meto-
dologic în economia politicã. Practic, omul ºi satisfacerea nevoilor sale devine
principiul fundamental al analizei economice, în cuvintele lui Menger, „omul
este începutul ºi sfârºitul oricãrei teorii economice“, iar „ºtiinþa noastrã [econo-
micã] este teoria capacitãþii fiinþei umane de a face faþã nevoilor sale“25. Menger
propunea prin aceasta un studiu economic focalizat asupra subiectivitãþii umane,
practic o disciplinã economicã de facturã „atomistã“ care sã reflecte componen-
tele individuale ale comportamentului pe piaþã. Dupã Menger, temeiurile ana-
lizei economice sunt factorii subiectivi precum interesul-de-sine, maximizarea
utilitãþii, dorinþele personale, valorile proprii, ºi nu ideile de sorginte colectivã
sau „clasele“. Ca urmare, „epistemologia total diferitã“ cum a numit Rothbard
individualismul metodologic, a însemnat centrarea analizei pe individ, pe activi-
tatea individului care decide funcþie de preferinþele, dorinþele ºi nevoile sale. Din
perspectiva anlizei economice individul este analizat în calitatea sa de consu-
mator care acþioneazã conform ierarhiei sale de preferinþe ºi valori. Aceastã ie-
rarhie reflectatã în acþiune, de fapt în „interacþiuni ºi combinaþii sociale“, „alcã-
tuieºte baza ºi direcþia activitãþilor productive“. Atât pentru Menger, cel dintâi
susþinãtor al individualismului metodologic, cât ºi pentru discipolii sãi încadraþi
în ceea ce a devenit cunoscut ca ªcoala austriacã de economie sau ªcoala vie-
nezã, îndeosebi pentru Böhm-Bawerk, ca „produs de maturitate al ªcolii austriece“26,
producþia se bazeazã pe anticipãri referitoare la satisfacerea cererii consumato-
rilor. În acest caz, realizarea scopurilor ºi nevoilor fiinþei umane reprezintã fac-
torul determinant pentru sau relaþia de cauzalitate cãreia i se supune producþia de
bunuri, „economisirea“ ºi proprietatea (ea însãºi „reflectare directã a nevoilor“).
De aceea, pentru Menger ºi, în general, pentru neoclasici valoarea nu este deter-
minatã de costurile de producþie, aºa cum argumentau economiºtii clasici sau
preaustrieci, ci de aprecierea ei subiectivã, întrucât „nu existã valoare în afara
conºtiinþei umane. ...Valoarea bunurilor este în întregime subiectivã“27, adicã
este determinatã de evaluãrile subiective ale consumatorilor individuali, iar pre-
þurile relative sunt determinate atât de domeniul de producþie, cât mai ales de in-
tensitatea evaluãrilor ºi de dorinþele consumatorilor pentru anumite produse.
Acest principiu al individualismului, care lasã în urmã o analizã economicã
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adaptare de Cantemir Pop, revista 22, nr. 112/1 august 2000, p. VII.
26 Vezi relevanta prezentare pe care Murray Rothbard o face individualimului metodologic în op. cit., p. 115,

dar ºi întegii contribuþii a ªcolii austriece la dezvoltarea teoriei economice. Întrucât studiul lui Rothbard repre-
zintã, aºa cum am mai arãtat, o sintezã de referinþã ºi o sursã majorã de documentare în aceastã temã voi urma
linia sa de prezentare în schiþarea principalelor „descoperiri“ sau teze originale ale reprezentanþilor neoclasici
ai ªcolii austriece în domeniul analizei economice.

27 Joseph T. Salerno, loc. cit.



„eºuatã“ bazatã pe „clase“, a fãcut posibilã rezolvarea „paradoxului valorii“28 ºi
fundamentarea „analizei marginale“, rezolvarea problemei „distribuþiei“, pro-
blema profitului ºi a „muncii îngheþate“ (sau încorporate), analiza banilor, expli-
caþia „ciclului economic“.

„Paradoxul valorii“, nesoluþionat de clasici, semnala contradicþia dintre „va-
loarea de utilizare“ mai mare a pâinii, de pildã, ca „suport al vieþii“, faþã de cea
a diamantelor, ca produse de lux, ºi valoarea scãzutã pe piaþã a pâinii, faþã de va-
loarea foarte ridicatã a diamantelor. Din perspectiva ªcolii austriece, acest pa-
radox îºi gãseºte rezolvarea prin aplicarea „legii utilitãþii marginale descres-
cãtoare“ conform cãreia „individul care acþioneazã este pus în poziþia de a alege
în termeni de unitãþi specifice sau «margini»“29. Acest comportament exprimã
faptul cã valoarea atribuitã de individ unei unitãþi date dintr-un produs este cu
atât mai micã cu cât este mai mare cantitatea sau numãrul de unitãþi din produsul
pe care îl posedã. Adicã, în deºert, valoarea de „utilitate“ atribuitã unei cãni cu
apã este extrem de mare, comparativ cu cea atribuitã ei într-un mare oraº în care
apa nu este o problemã ºi, ca urmare, preþul pe care un individ este dispus sã-l
plãteascã pentru o canã cu apã în deºert este cu mult mai mare decît cel pe care
l-ar plãti în oraº. În consecinþã, „motivul pentru care «pâinea» este cu atât de
mult mai ieftinã decât «diamantele» este cã numãrul de pâini disponibile este cu
mult mai mare decât numãrul caratelor de diamant: astfel valoarea ºi preþul fie-
cãrei pâini vor fi cu mult mai mici decât valoarea ºi preþul fiecãrui carat. Nu
existã niciun fel de contradicþie între «valoarea de utilizare» ºi «valoarea de
schimb», datã fiind abundenþa pâinilor respective, fiecare pâine este mai puþin
«utilã» pentru individ decât fiecare carat de diamant“30.

Soluþia pe care „analiza marginalã“ o oferã problemei „distribuþiei“ vizeazã
punerea ei în termenii „productivitãþii marginale“ sau a preþuirii ponderii cu care
contribuie fiecare factor de producþie — capital fix, pãmânt, munca de diferite
tipuri — la valoarea produsului final, ºi anume, cu cât oferta fiecãrui factor de
producþie este mai mare, cu atât este mai micã productivitatea sa marginalã (con-
tribuþia particularã la rezultatul producþiei) ºi, ca urmare, preþul sãu, ºi invers.
Acest argument implicã ºi negarea luptei de clasã sau a conflictelor între diverse
clase de factori, dar admite conflictele de interese între „ofertanþii rivali ai ace-
luiaºi factor“ (dupã exemplul dat de Rothbard, conflictul între proprietarii mine-
lor de cupru dupã ce unul dintre proprietari ar colabora cu un nou furnizor de mi-
nereu de cupru care ar coborî preþul cuprului ºi, ca urmare, ar favoriza beneficiul
ºi veniturile consumatorilor, pe cele ale factorilor de muncã ºi de capital im-
plicaþi). Concluzia „analizei marginale“ este cã „distribuþia“ venitului aoare ca o
consecinþã a preþului fiecãrui factor, între „producþie“ ºi „distribuþie“ neexistând
niciun fel de separaþie întrucât valorile ºi cererile consumatorilor determinã pre-
þurile finale ale produselor care, la rândul lor, stabilesc direcþia activitãþii pro-
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and Use of Money“ din An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) a lui Adam
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29 Murray Rothbard, op. cit., p. 116.
30 Ibidem.



ductive ºi determinã preþurile unitãþilor de factori precum rata salariilor, rente ºi
preþuri ale capitalului fix.

Rezolvarea problemei „muncii îngheþate“ sau încorporate în echipamente, a
economisirii ºi a consumului, a dobânzii ºi profitului, pornind de la analiza eco-
nomicã a factorilor subiectivi, a constat în introducerea variabilei „preferinþã de
timp“. Soluþia a aparþinut lui Böhm-Bawerk, care a indicat ca „lege fundamen-
talã a acþiunii umane voinþa fiecãrei persoane de a-ºi îndeplini dorinþele ºi obiec-
tivele sale cât mai repede posibil“31. Ca atare, „faptul fundamental ºi primordial“
al preferinþei de timp reflectã rata diferitã a investiþiilor în capital fix, adicã în
producþia viitoare, sau în bunuri pentru consumul prezent. O ratã micã a
preferinþei de timp reflectã dispoziþia de a sacrifica consumul prezent în schim-
bul economisirii ºi al investiþiei, cu ºanse de câºtig mai mari, „în viitor“. De ase-
menea, intensitatea preferinþei de timp determinã nivelul înalt al ratei dobânzii
ºi a profitului, aceasta întrucât „factorul universal al preferinþei de timp face bu-
nurile prezente mai valoroase decât bunurile viitoare“. Ca urmare, creditorul
percepe, iar debitorul plãteºte, „o primã pentru bunul prezent“ care se numeºte
ratã a dobânzii ºi al cãrei nivel „depinde de ansamblul ratelor preferinþelor de
timp ale fiecãrui agent de pe piaþã“32.

Preferinþa de timp, dupã Böhm-Bawerk, determinã ºi rata profitului în afa-
ceri, altfel spus, dupã discipolul lui Menger, rata „normalã“ a profitului în afaceri
este rata dobînzii. Explicaþia acestei aserþiuni este cã prin intermediul „capi-
taliºtilor“ [al celor care avanseazã capital, la rigoare al bancherilor care furni-
zeazã credite] sunt furnizaþi banii pentru a plãti la zi, „acum“, muncitorii ºi pro-
prietarii pentru o muncã ºi o proprietate — eventual pãmânt sau mijloace fixe —
folosite într-un proces de producþie a cãrui contravaloare (din vânzarea pro-
duselor) va fi încasatã în viitor. Ca atare, capitaliºtii „furnizeazã importantul ser-
viciu de a economisi cu anticipaþie bani din venitul lor ºi astfel de a-i plãti pe
muncitori ºi pe proprietari acum, în timp ce aceºtia lucreazã;... ei aºteaptã pânã
când produsul final este vândut cãtre consumatori ºi abia atunci îºi primesc
banii. Aceastã diferenþã dintre «bunul în prezent» ºi «bunul în viitor» este cea
pentru care muncitorii ºi proprietarii sunt mai mult decât dispuºi «sã plãteascã»
capitaliºtilor profitul sau dobânda cuvenitã“33. În acest sens, dupã Böhm-Bawerk,
capitalurile fixe sunt nu doar „muncã îngheþatã“, ci ºi timp îngheþat. Timpul ºi
preferinþa de timp, considerate drept elementul crucial în explicaþia dobânzii, re-
prezintã una dintre contribuþiile de marcã ale ªcolii austriece a celei de-a doua
generaþii, a lui Böhm-Bawerk în speþã, care a contribuit substanþial la analiza
economicã a capitalului. Accepþiunea „reformatã“ a capitalului avansatã de aus-
trieci, ºi pe care o sintetizeazã Rothbard, este cea a unei structuri, a unei reþele
complexe care posedã dimensiunea timpului. Creºterea economicã ºi sporul pro-
ductivitãþii provin tocmai din structura-timp a capitalului care face posibile pro-
cesele de producþie de duratã, ºi nu din adaosuri la cantitatea de capital.
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Analiza banilor, consideratã de von Mises o lacunã a teoriei economice aus-
triece datã fiind tratarea ei separatã faþã de restul sistemului economic, care s-a
reflectat, în fapt, în „disjuncþia curentã“ (o „deplorabilã separaþie“) între nivelul
„micro“ al analizei (abordarea individualistã a acþiunilor consumatorilor indivi-
duali) ºi cel „macro“ al „agregatelor fictive“: masã monetarã, „niveluri ale preþu-
rilor“ (o expresie nefericitã care substituie terminologic ºi conceptual puterea de
cumpãrare a banilor), cheltuieli ºi „produsul naþional“. Mises34 a considerat cã
doar o teorie integratã între micro ºi macro, între preþurile relative ºi bani, este
în mãsurã sã rezolve problema cererii ºi ofertei de bani prin intermediul teoriei
utilitãþii marginale. În argumentarea lui Mises, ºi „preþul“ sau puterea de cum-
pãrare a unitãþii monetare este determinat pe piaþã în aceeaºi manierã ca ºi preþul
oricãrui alt produs, prin raportul dintre cerere ºi ofertã (sau „de cantitatea dispo-
nibilã ºi de intensitatea cererilor consumatorilor pentru acel bun, cereri care se
bazeazã pe utilitatea marginalã pentru consumatori“). În acest caz cererea vizeazã
un sold lichid, iar utilitatea marginalã a unitãþii monetare determinã intensitatea
cererii pentru soldurile lichide. Ca urmare, din interacþiunea dintre cantitatea de
bani disponibilã ºi cererea pentru ei rezultã „preþul“ unitãþii monetare (dolar,
uncie de aur etc.) sau al cantitãþii de bunuri ce poate fi cumpãratã în schimbul ei.
Mises a completat teoria clasicã a „cantitãþii de bani“ — conform cãreia creºte-
rea ofertei de dolari sau a unciei de aur duce la o scãdere a valorii sau a „pre-
þului“ banilor (implicit la o creºtere a preþurilor celorlalte bunuri ºi servicii) —
prin argumentul cã o astfel de tendinþã nu este de obicei proporþionalã ºi cã pon-
derea scãderii valorii banilor depinde de utilitatea marginalã a banilor, adicã de
cererea publicului de a deþine bani în solduri lichide. În plus, tot lui Mises i se
datoreazã ºi observaþia cã este exclusã o creºtere uniformã a masei de bani
întrucât creºterea este injectatã dintr-un punct al sistemului economic, iar preþu-
rile cresc „doar pe mãsurã ce banii noi se rãspândesc în pulsaþii prin întreaga
economie“35. Ca o regulã, creºterea ofertei de bani modificã, cel puþin temporar,
preþurile relative ºi poate atrage modificarea permanentã a veniturilor relative,
dar ea nu semnificã nici un beneficiu social. Aceasta deoarece, spre deosebire de
factorii de producþie precum pãmântul, munca ºi capitalul, care atrag prin creº-
terea lor o producþie suplimentarã ºi un standard de viaþã mai ridicat, creºterea
ofertei de bani dilueazã puterea de cumpãrare a banilor. Spre deosebire de pro-
cesele „inflaþioniste“, determinate de creºterea cantitãþii de bani sau de expan-
siunea ofertei monetare, în procesele „sãnãtoase“ ale economiei libere de piaþã,
adicã neparazitate de creºteri ale ofertei monetare induse de guvern, preþurile
scad pe mãsurã ce creºte oferte de bunuri ºi servicii.

Aplicarea teoriei utilitãþii marginale la analiza banilor a determinat un alt tip
de explicaþie datã problemei „cercului austirac“, cu alte cuvinte constatãrii cã
utilitatea marginalã a banilor apare doar în condiþiile existenþei dinainte (preexis-
tenþei) a unui preþ ºi a unei valori a lor pe piaþã. Soluþia lui Mises la aceastã
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problemã a fost „teorema regresiei“, adicã a întorcerii în timp pânã în „ziua când
bunul utilizat pentru bani era cerut pentru calitãþile sale de bun consumabil ºi
direct utilizabil“36, ceea ce explicã finalmente cã în mod absolut necesar banii au
apãrut din cererea directã pe piaþa liberã pentru un bun util ºi cã au evoluat por-
nind de la un bun de utilitate generalã ºi valoros în sine. De asemenea, Mises a
arãtat cã întrucât esenþa banilor (unitatea originarã dintr-un bun cu valoare specificã)
este o greutate (etalonul de greutate) de aur sau argint, „banii sãnãtoºi, negu-
vernamentali“, neinflaþioniºti, sunt cei produºi numai pe piaþã, în aceste condiþii
scãderea preþurilor ºi costurilor fiind datoratã doar sporurilor de productivitate.

În tradiþia ªcolii austriece, Mises a infirmat ideea originatã la Jevons ºi Walras,
cã utilitatea marginalã ar putea fi mãsurabilã ºi, prin aceasta, a încercat sã eli-
mine legitimitatea politicilor egalitariste de stat întemeiate pe teoria utilitãþii
marginale. Însã ceea ce a constituit „marea teorie“ a lui Mises a fost explicaþia
pentru fenomenul ciclului economic (al seriilor de perioade de avânt economic
ºi de crize altenative care pot degenera în inflaþie necontrolatã însoþitã de depre-
siuni, efecte atipice raportat la economia „echilibratã“ teoretizatã de neoclasici,
o economie fãrã ºomaj, cu erori minime de previziune etc.) prin integrarea ei cu
analiza „micro“ (a teoriei preþurilor ºi a producþiei) ºi „macro“ economicã (ana-
liza generalã a sistemului economic). Pornind de la demonstraþia ricardianã a
modului în care guvernul ºi sistemul bancar practicã expansiunea banilor ºi a
creditelor, care determinã creºterea preþurilor, expansiunea economicã ºi, prin
„scurgerea de aur“, o contracþie a banilor ºi a preþurilor; de la analiza capitalului
ºi a structurii producþiei a lui Böhm-Bawerk ºi de la demonstraþia lui Knut
Wicksell a afectãrii sistemului productiv ºi a preþurilor prin incongruenþa dintre
rata „naturalã a dobânzii“ ºi rata practicatã la împrumuturile bancare, Mises a
plasat cauza seriei de expansiuni ºi contracþii într-o intervenþie din afara pieþei.
Expansiunea creditelor bancare ºi a banilor, încurajatã de guvern ºi de banca sa
centralã, determinã reducerea artificialã a ratei dobânzii — sau o împingere a
„ratei dobânzilor sub rata «naturalã» a preferinþei de schimb, adicã sub rata
pieþei libere ce reflectã proporþiile liber consimþite de public dintre consum ºi in-
vestiþii“37 — fenomen care este paralel unei extinderi a structurii de producþie,
adicã a capitalului investit al firmelor care au contractat credite, „banii cei noi“
intraþi în posesia muncitorilor ºi producãtorilor neafectând preferinþele lor de
timp. Mises a pus în evidenþã în astfel de cazuri suprainvestiþiile în industria pro-
ducãtoare de capital ºi subinvestiþiile în industria de consum. Ca urmare a neeco-
nomisirii suficiente a banilor, publicul nu achiziþioneazã noile investiþii, ceea ce
atrage colapsul noilor afaceri. Urmarea acestei faze determinatã de expansiunea
inflaþionistã este prezentatã ca fiind faza recesiunii sau depresiunii, adicã faza de
ajustare inevitabilã a sistemului de producþie sau de lichidare prin intermediul
pieþei a „suprainvestiþiilor“ nesãnãtoase, în scopul revenirii economiei la un ra-
port consum–investiþii determinat de preferinþele consumatorilor.
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„Praxeologia“ lui Mises sau teoria dezvoltatã a logicii proceselor umane se
înscrie într-un registru teoretic care face trecerea dinspre teoria economicã spre
epistemologia, filosofia metodologicã ºi filosofia politicã a ªcolii austriece ºi, în
acelaºi timp, spre marcarea unei importante diferenþe specifice faþã de cea de-a
patra generaþie a ªcolii austriece care, prin Friedrich A. von Hayek, a contribuit
la reconfirmarea nucleului originar al liberalismului clasic.
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