
Rezumat 

 

 

Chiar din momentul in care mi-am început să studiez economia ca și știință, unul dintre conceptele 

care m-a intrigat a fost cel legat de concurență. Cum acest moment era unl in care România ca și 

societate și ca și economie era în plin process de tranziție către o economie de piață și un stat 

democratic, a fost oarecum dificil de găsit persoane care să cunoască și să poată să explice concepte 

fundamentale din această știință, precum cel de raritate, cost de oportunitate, profit și pierdere. 

Primul meu profesor de econnomie din perioada liceului era un filozof care nu avea o idee prea 

dezvoltată cu privire la conceptele și principiile utilizare de către analiza economică. Mai mult, 

părea a desconsidera economia ca și știință și trăiam cu percepția că o marginaliza ca și știință la 

capătul marii arene a științelor sociale. 

 

Există numeroși indivizi și aproape întregi categorii de cercetători și oameni de știință care 

consideră încă economia politică drept o „știință sumbră”, așa cum a calificat-o Thomas Carlyle. 

Altfel spus, o știință care nu prea are multe de oferit societății în termeni de cunoaștere. Doar 

spunând tuturor că „nu ar trebui să intervină” este cea mai bună abordare în alocarea resurselor și 

că nu există posibilitatea ca un geniu să facă tuturor viața mai bună și mai bogată este dificil de 

acceptat. Romanticii de diferite tipuri preferă proiectele utopice care construiesc de o manieră 

inginereasacă societatea umană cu scopul de a forța indivizii umani să progreseze și să evolueze. 

În mod evident, romanticii de acest tip nu acceptă opinii diferite ale altor persoane. Ei nu știu ce 

să facă cu asemenea voci diferite. Mai ales istoricii dar și cercetătorii din „științele exacte” (precum 

matematica sau fizica) pe care i-am întâlnit în viața mea profesională și personală păreau să 

împărtășească o asemenea opinie și poziție. 

 

Economia politică este una dintre cele mai realiste științe. Ea pornește de la un anumit set de 

ipoteze evidente – precum dizutilitatea muncii – și construiește un întreg edificiu de cunoaștere pe 

care indivizii și colectivele umane îl folosesc pentru a-și maximiza bunăstarea. Dar numărul celor 

care acceptă faptul că cercetătorii și educatorii din științele sociale – și mai ales economia – ar 

trebui să fie “wertfrei”.  

 



Economia nu este o știință a ceea ce oamenii ar trebui să aleagă ca și scopuri finale ale acțiunii lor, 

respectiv „destinațiile”. Economia este o știință a „mijloacelor”. Având în vedere că un anumit 

scop este dorit de către un individ sau un grup de indivizi, economia discută despre cum ar trebui 

organizat în mod optim resursele pentru a ajunge la el având în vedere ipoteza fundamentală pe 

care toți economiștii o acceptă: bunurile economice sunt rare. Astfel, indivizii trebuie să aleagă 

dintre scopuri diferite. Și între mijloace diferite. Aceasta ar fi o primă dimensiune a procesului de 

concurență. Costul de oportunitate ca și concept care rezultă din alegerea dintre mijloace 

concurente pentru a atinge un anumit obiectiv sau din conceptul cheie de „cost” care apare atunci 

când finalități potențial diferite trebuie să fie atinse. 

 

În mod fundamental, concurența este despre cunoaștere imperfectă. Este despre descoperirea celei 

mai bune rute. Este despre incertitudine, erori, liber arbitru uman și cunoaștere imperfectă. Printre 

temele pe care le-am explorat pe timpul cercetării mele de până acum, se află și o critică a 

conceptului de „cunoaștere perfectă”. Înțelegerea acestui termen este în mod frecvent dificilă și 

eronată nu numai de către non-economitși dar și de către un număr semnificativ de economiști. 

Perfecțiunea este despre cum indivizii alocă resurse rare pentru a-și atinge anumite scopuri. 

Competiția nu este niciodată perfectă. Dacă indivizii alocă resursele în mod perfect, nu va exista 

niciodată o concurență. Concurența perfectă implică, poate în mod paradoxal pentru mine, numai 

o cale de a aloca resursele. Respectiv, cea „perfectă”. Nu există două căi „perfecte” în a ajunge la 

o anumită destinație. Dacă aceste rute ar fi perfect similare, un individ ar fi indiferent la 

„perfecțiune”, precum măgarul lui Buridan. Un măgar care nu poate să se decidă între fân și apă 

deoarece este la fel de înfometat și de însetat va muri în final atât de foame cât și de sete.  

 

În consecință, în ceea ce pare a fi o turnură paradoxală a logicii, concurența perfectă implică o cale 

particulară de alocare a resurselor. În starea de alocare perfectă de resurse, nu există o concurență 

în măsura în care există doar un sinfur producător care să aloce bunurile economice în acea 

modalitate specifică. Concurența perfectă este, de fapt, monopol. Edward Hastings Chamberlain, 

într-o modalitate ciudată de a eticheta conceptele, a folosit pentru prima oară termenul de 

„concurență monopolistă” întru cu totul alt sens, în timp ce Joan Robison l-a folosit pe cel de 

“concurență imperfectă”. Primul era, de fapt, o etichetă perfectă pentru „concurența perfectă” în 

timp ce al doilea era un truism. 



 

Această teză de abilitare reprezintă în esență o analiză aplicată a politicii în domeniul concurenței 

din perspectiva Școlii austriece de economie. Nu folosesc această afiliere pentru a mă valida. 

Milton Friedman, un câștigător al premiului Nobel pentru economie în 1976 a argumentat că nu 

există, în economie, conceptul de diferite „școli de gândire”: „există doar economie politică de 

bună calitate și economie politică de proastă calitate”. 

 

Consider că Școala austriacă de economie este în mod eronat reprezentată ca fiind lipsită de 

rigoare, oferind doar interpretări capricioase și nesistematice, putând fi astfel întotdeauna 

reformulată. Este, în opinia mea, o mare eroare. Metodologia Școlii austriece de economie – 

apriorismul, individualismul metodologic și deductivismul logic – nu permit nici o reinterpretare 

sau reconsiderare a afirmațiilor categorice pe care reprezentanții săi le-au făcut de-a lungul 

timpului. Nu poți elimina vreun cuvând din tratatele lui Murray Rothbard fără a modifica sensul 

afirmațiilor sale. Din acest punct de vedere, economia politică este la fel de exactă ca și 

matematica. Nici un economist care aderă la această metodologie nu își va schimba opiniile și 

interpretările asupra anumitor relații de cauzalitate într-o noapte sau studiind alt context istoric. 

  

Dar numeroși critici ai Școlii austriece de economie fac o eroare fundamentală: teoria economică 

nu este istorie. Faptul că un economist austriac interpretează eronat o realitate istorică nu este o 

dovadă că el este eronat din punct de vedere teoretic sau metodologic ci doar o eroare sau 

speculație cu privire la interpretarea acestor realități istorice sau a factorilor care le influențează. 

Ca și economist sau economistă, poți fi echipat cu teoria corectă dar în același timp să greșești cu 

privire la interpretarea unui anumit context istoric deoarece acest economist sau această 

economistă nu judecă în mod corect relevanța factorilor care influentează contextul istoric în 

cauză. Ludwig von Mises a scos în evidență această dualitate metodologică cu mult timp în urmă. 

 

Așa cum voi argumenta pe parcursul acestei teze, nu sunt un „imperialist metodologic” („toți 

ceilalți sunt în eroare”) și îmi voi păstra „modestia metodologică” („aș putea greși”). Consider că 

știința este un dialog și că orice participant care este bine intenționat în a aduce, a la Pigou, 

„lumină” în cunoașterea umană ar trebui să fie respectat ca opinie și acceptat în dezbatere. Doar 

istoria și societatea în ansamblul său poate să judece o asemenea persoană. 



 

Întreprinderea mea intelectuală a pornit de la o critică a modelului concurenței perfecte. Această 

critică este bazată îndeosebi pe analiza instituțională, derivată din analiza bazată pe drepturile de 

proprietate privată și relevanța acestora pentru operarea și rezultatele unei economii de piață. Am 

explorat, de asemenea, înțelesul termenului de „eșec al pieței” și relevanța acestuia pentru 

intervenția guvernamentală în sfera privată. Am argumentat că politica în domeniul concurenței 

este, ca orice altă politică publică, o politică prin care se prioritizează anumite obiective sociale și 

politice în scopul de a redistribui bunăstarea în societate. Printre cele mai puțin întâlnite subiecte 

legate de politica în domeniul concurenței este cel legat de impactul acesteia asupra creșterii și 

dezvoltării economice. Unele dintre afirmațiile pe care le-am avansat, deși pot părea radicale, 

merită a fi luate în considerație în cadrul unei dezbateri. 

 

Politica în domeniul concurenței este o politica impresionantă prin amploarea și sfera de impact. 

În opinia mea, această politică are un impact masiv asupra oricărei sfere din societate, pornind de 

la obiectivele politice (am argumentat că este esențială pentru proiectul integrării europene) la 

intervenția guvernamentală (controlul ajutorului de stat), comportamentul entităților private și 

interacțiune dintre ele dar și interacțiunea lor cu instituțiile publice. Orice decizie care realoca 

controlul resurselor în societate este supusă atenției acestei politici publice prin legislația în 

domeniul controlului concentrărilor economice. Școala de economie austriacă și metodologia pe 

care o împărtășesc pot oferi contribuții remarcabile în acest domeniu. Consider că, de exemplu, 

analiza cartelurilor pe care o ofer în această teză este o poziție novatoare și importantă în 

dezbaterile contemporane extrem de sensibile cu privire la acest subiect, respectiv impactul 

operării acestor acorduri în economie modernă și asupra bunăstării consumatorilor. 

 

Dar poate cea mai cunoscută poziție individualizată a economiei politice austriece este cea cu 

privire la sectorul financiar și mai ales cu privire la industria bancară. Economiștii din această 

școală de gândire au oferit concluzii inedite și inovatoare cu privire la premizele instituționale ale 

acestui sector atât de important pentru o economie modernă.  

 

Ca și economist, încerc să unesc în cercetările mele aceste două mari teme și să ofer opinii în două 

mari direcții de cercetare: o primă mare direcție de cercetare include temele care relaționează 



concurența și politica în domeniul concurenței pe de o parte și afacerile internaționale pe de altă 

parte. O a doua direcția mare de cercetare relaționează concurența și politica în domeniul 

concurenței pe de o parte și sectorul financiar-bancar pe de altă parte. 

 

Consider că este provocarea principală a carierei mele viitoare cea de a oferi opinii semnificative 

în domeniul relațiilor economice internaționale prin utilizarea unor diferite concluzii cu privire la 

teoria concurenei și analiza instituțională a sectorului financiar. Consider că prin coordonarea unei 

echipe de cercetători doctoranzi, o asemenea coeziune și „economii de scală și scop” ar putea 

apare.  

 

  

 

 

 


