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CONCEPTUL DE RIGIDITATE ECONOMICĂ ȘI PIAȚA MUNCII 

Abstract (engleză) 

The paper is aimed to examine, in an abstract and general way, the issue of rigidities in the 
economic process, in order to identify the impact mechanisms of them on the labour market and 
on the social policies associated. The main conclusion of the research is that the nominal and real 
rigidities are results of transmission mechanisms in the economic process, on the one hand, and of 
the discretionary decisions of the economic actors, on the other hand. In fact, a rigidity is 
generated by a non-coincidence between the expected and the effective variation of a 
macroeconomic variable. The distinction between the nominal and real rigidities is done by 
applying the deflators on the nominal rigidities. The paper identifies 12 categories of „nominal – 
real” flexibilities or rigidities pairs, including orthodox and adverse types. 

 

Abstract (română) 

Comunicarea își propune să examineze, într-o modalitate generală și abstractă, aspectele de 
rigiditate în procesul economic, cu scopul de a identifica mecanismele de impact al lor asupra 
pieței muncii și asupra politicilor sociale asociate. Concluzia principală a cercetării este că 
rigiditățile nominale și reale sunt rezultate ale mecanismelor de transmitere în procesul economic, 
pe de o parte, și al deciziilor discreționare ale actorilor economici, pe de altă parte. De fapt, 
rigiditatea este generată de ne-coincidența dintre variația așteptată și cea efectivă a unei variabile 
macroeconomice. Distincția dintre rigiditățile nominale și cele reale este furnizată de aplicarea 
deflatorilor asupra rigidităților nominale. Studiul identifică 12 categorii de perechi de flexibilități 
sau rigidități „nominal-real”, incluzând atât tipuri ortodoxe cât și tipuri adverse. 

Cuvinte-cheie 

Rigiditate nominală, rigiditate reală, deflator, piața muncii 

Clasificare JEL 

E12, J01, J41, J51 

1. Introducere 

Lumea economică a devenit tot mai complexă, ca urmare, mai ales, a sofisticării economiei 
nominale. În consecință, atât adepții teoriei keynesiene, cât și adepții neo-clasicismului se 
străduiesc să „adjudece” cât mai multe dovezi în favoarea modelului lor explicativ, în scopul 
impunerii unor teorii proprii, eventual cu prefixul „neo”.  

Rigiditățile care caracterizează unele variabile economice sunt printre cei mai frecventați 
„candidați” atât pentru acumularea de probe, cât și pentru încercarea de a produce contra-probe 
în polemica mai sus menționată. 

În prezenta comunicare, obiectivul nostru este acela de a preciza, din punct de vedere logic (și nu 
empiric) conceptul de rigiditate în economie. Pe această bază, vom încerca să propunem o 
tipologie generală rigidităților din economie, precum și să schițăm mecanismele cauzale care 
presupunem că explică apariția și impactul acestor rigidități. 

Metodologia pe care o vom utiliza se fundamentează pe evaluări logice, de completitudine și 
consistență. De asemenea, ne vom baza într-o măsură însemnată pe metoda clasificării, în scopul 
de a realiza, pe cât cu putință, o „hartă” cât mai completă, la nivel abstract, a rigidităților care 
funcționează în economie. 

2. Conceptul de rigiditate în economie 
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Vom discuta, mai întâi, despre rigiditatea nominală în economie, adică despre rigiditatea care 
privește valoarea numerică măsurabilă a unei variabile macroeconomice. 

Prin rigiditate, în sensul tare al termenului, se înțelege proprietatea de a fi constant, de a nu suferi 
modificări. Într-un sens mai puțin tare, prin rigiditate se înțelege o anumită „rezistență” la 
modificări, la evoluție. În economie, proprietatea de a fi rigid poate fi asociată atât sistemelor 
economice, cât și unor variabile economice. Atunci când este asociată sistemelor economice, 
rigiditatea poate fi numită inerție, sau capacitate conservativă, ori capacitate de reziliență în 
raport cu mediul. În acest caz, rigiditatea este generată de structura acelui sistem, fiind, deci, o 
rigiditate structurală. Sistemele economice nu au altă rigiditate decât cea structurală, deoarece 
„ieșirea” lor este o funcție care este dependentă de structură. În comunicarea de față nu ne va 
interesa rigiditatea asociată sistemelor economice. 

Rigiditatea asociată variabilelor economice este o rigiditate de altă natură. Ea se referă la o 
anumită „neconcordanță” între așteptările observatorului economic (care este, în cele mai multe 
cazuri, și actor sau agent economic) cu privire la dinamica unei anumite variabile macroeconomice 
și dinamica efectivă a acelei variabile. Dacă notăm cu „V” o variabilă macroeconomică observabilă, 
cu „t” un moment de timp care este semnificativ (relevant) pentru un observator economic, cu „a” 
ceea ce este așteptat cu privire la valoarea variabilei V și cu „e” ceea ce este efectiv cu privire la 
valoarea variabilei t, atunci notând cu RV

t  rigiditatea variabilei V la momentul t pentru observatorul 
economic în cauză, se poate scrie: RV

t = ∆V
t = |Va

t − Ve
t|. Să examinăm, din punct de vedere 

calitativ, această relație. Constatăm următoarele: 

 rigiditatea există dacă ∆V
t ≠ 0. Așadar, ne-coincidența dintre valoarea așteptată și 

valoarea efectivă a variabilei macroeconomice V generează evaluarea observatorului 
economic că există rigiditate a variabilei în cauză (la momentul avut în vedere)1; 

 în toate cazurile în care ∆V
t = 0 vom spune că variabila V este non-rigidă, în sensul că s-a 

comportat conform așteptărilor (vom vedea, mai jos, că aceste așteptări sunt generate 
de o teorie);  

 calificarea unei variabile V ca fiind non-rigidă nu este satisfăcătoare, deoarece abaterea 
valorii efective de la valoarea așteptată poate fi mai mare sau mai mică, iar această 
mărime în valoare absolută a abaterii poate fi semnificativă (relevantă) pentru 
observatorul economic în cauză (ca și pentru decizia sa de comportament economic). 

Să facem câteva considerații. 

În primul rând, presupunem că observatorul economic este un observator competent. În 
consecință, așteptările sale privind variația variabilei V se bazează pe o teorie economică 
acceptată2. Ca urmare, abaterea valorii efective a variabilei V de la valoarea așteptată este o 
abatere (sau o non-abatere) indicată de teoria economică acceptată, deci este o abatere, cumva, 
obiectivă. Așteptarea observatorului economic în legătură cu abaterea variabilei V este o așteptare 
bazată pe mecanismele de transmitere a impulsului economic, așa cum teoria acceptată o 
prezumă și cum observatorul economic în cauză presupune, la rândul său. 

                                                           
1 De menționat faptul extrem de important al „datării” evaluării observatorului economic. Astfel, în cazul prezentat, 
evaluarea lui privind rigiditatea variabilei V este valabilă doar pentru momentul „t” selectat pentru observare. Chiar 

dacă vor exista multe asemenea momente selectate, în care ∆V
ti= 0, tot nu se poate spune că, în general, variabila V în 

cauză este rigidă. Imposibilitatea generalizării comportamentului de rigiditate a unei variabile macroeconomice este 
dată de faptul că verificarea rigidității este, în principiu, imposibilă (avem, se pare, de-a face cu un caz particular al 
imposibilității verificării unei ipoteze, din teoria falsificabilității a lui Popper). 
2 Așadar, nu avem de-a face cu o așteptare de tip subiectiv, de exemplu, cu o speranță sau o dorință care să satisfacă 
obiectivele economice individuale ale observatorului economic în cauză. 
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În al doilea rând, teoria economică acceptată cu privire la rigiditățile din economie va prezuma 
asupra rigidității sau non-rigidității variabilei macroeconomice selectate, spunând că va exista sau 
nu va exista o variație a valorii variabilei macroeconomice3, în anumite condiții ale procesului 
economic, condiții descrise de teoria în cauză. Totuși, nici o teorie economică nu va putea (prin 
chiar faptul că este o…teorie) să „calculeze”, adică să anticipeze exact, valoarea variației unei 
variabile macroeconomice, adică nu va putea livra o valoare numerică a valorii așteptate a acelei 
variabile. Aici intervine o anumită imprecizie care este specifică întregii științe economice (ba chiar 
tuturor științelor sociale), și anume o variabilitate foarte mare a variabilelor macroeconomice la 
variații foarte mici ale condițiilor inițiale4 (condiții avute în vedere de teorie atunci când și-a 
enunțat teoremele, adică atunci când a descris mecanismele de transmitere). 

În al treilea rând și ca o consecință a paragrafului anterior, mărimea absolută a abaterii valorii 
efective de la valoarea așteptată a variabilei macroeconomice V este, la rândul său, variabilă. Prin 
urmare, un observator…rigid va considera că orice ∆V

t ≠ 0 semnifică o rigiditate a variabilei 
macroeconomice în cauză, dar un observator mai…flexibil, va considera că doar o abatere care 
depășește un anumit prag, considerat acceptabil/tolerabil, va semnifica faptul că variabila 
macroeconomică este rigidă.  

În figura 1 se dă o reprezentare grafică a conceptului de rigiditate a unei variabile 
macroeconomice. 

 

Figura 1. Generarea rigidității/flexibilității la nivelul variabilei macroeconomice 

3. Rigiditate nominală și rigiditate reală 

Să examinăm mai detaliat evaluarea observatorului economic cu privire la rigiditatea variabilei 
macroeconomice V (adică în cazul ∆V

t ≠ 0).  

Așa cum a rezultă din cele prezentate anterior, rigiditatea unei variabile apare atunci când variația 
efectivă (actuală) a acesteia este diferită de variația așteptată (potențială) a ei. Se pun, aici, două 
probleme: a) dacă abaterea de variație este ortodoxă (adică se produce în același sens cu 
„predicțiile” oferite de teorie; b) dacă abaterea contabilă (adică abaterea calculabilă în mod 
nominal) are efect asupra comportamentului economic. Soluționarea primei probleme va conduce 
la conceptul de efect advers, soluționarea celei de-a doua probleme va conduce la conceptele de 
rigiditate nominală vs rigiditate reală. 

(a) Este posibil ca abaterea efectivă a variabilei macroeconomice selectate ca „martor” să se 
producă în sensul în care teoria prezumă (și atunci avem un efect ortodox), sau se producă în sens 
invers decât se prezumă (și atunci avem un efect advers). De exemplu, să presupunem că avem un 

                                                           
3 Din nou, presupunem că avem de-a face și cu o teorie economică autentică (așa cum am prezumat un observator 
economic competent), adică cu o teorie economică solidă, articulată, care face aprecieri fundamentate asupra tuturor 
mecanismelor de transmitere din procesul economic (de observat că o teorie economică nu este altceva decât o 
descriere cât mai completă a mecanismelor de transmitere din procesul economic, desigur pe baza unor axiome sau 
principii acceptate fără demonstrație). 
4 Aceasta face ca știința economică să facă parte din categoria științelor complexe. 
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șoc de tip cerere (de exemplu, a crescut brusc înclinația marginală spre consum, la același venit 
disponibil). Așteptarea ortodoxă, conform teoriei keynesiene,  este ca prețurile să crească (dat 
fiind faptul că oferta nu se poate modifica cu aceeași viteză și amplitudine în mod simultan). Dacă 
această creștere a prețurilor se produce realmente, atunci variabila macroeconomică numită preț 
s-a comportat flexibil. Dacă prețurile nu cresc, avem o rigiditate la nivelul prețurilor, iar dacă ele, 
dimpotrivă, au scăzut, avem de-a face cu un efect advers. În acest ultim caz, prețurile trebuie oare 
considerate rigide sau flexibile? Dacă aplicăm raționamentul prezentat mai sus, ∆V

t = 0, adică 
prețurile sunt non-rigide. În schimb, dacă avem în vedere sensul variației, s-ar putea spune că 
așteptările au fost, totuși, înșelate (așteptările nu se referă numai la faptul variației, ci și la sensul 
acesteia), deci prețurile ar trebui considerate rigide. Aici teoria curentă nu face nici un fel de 
distincții, considerând numai cazurile de rigiditate/flexibilitate ortodoxă. Noi opinăm că, în cazul 
variației non-ortodoxe a variabilei preț din exemplul de mai sus, avem de-a face cu o flexibilitate 
adversă (figura 2). 

 

Figura 2. Flexibilitate (ortodoxă și adversă), respectiv rigiditate ortodoxă 

(b) Cea de-a doua problemă ridicată de conceptul de rigiditate este mai complexă. Ea se referă 
la cauzalitatea comportamentului economic (adică, implicit, la fundamentarea deciziei economice) 
generată de producerea rigidităților în economie. De fapt, întreaga fenomenologie keynesiană are 
la bază rigiditățile din economie (Dobrescu, 2012). Analiștii procesului economic au stabilit două 
clase de rigidități economice: rigidități nominale, respectiv rigidități reale. Unii analiști consideră 
drept rigidități reale gap-ul cu care nu se realizează rigiditățile nominale, în timp ce alții aplică 
dihotomia nominal-real generată de situația de ne-deflatare, respectiv deflatare a valorii nominale 
a variabilelor macroeconomice cu inflația5. Versiunea rigidității reale ca ecart între valoarea 
așteptată a unei variabile macroeconomice și valoarea ei efectivă suprapune, până la urmă 
rigiditatea nominală peste cea reală. De exemplu, să considerăm o variație a cererii de consum 
care ar trebui să conducă, conform teoremelor (mecanismelor de transmitere) teoriei economice 
acceptate, la o creștere pe termen scurt a prețurilor de 5%, în realitate constatându-se 
(măsurându-se) doar o creștere de 3%. Aceasta ar însemna că avem o rigiditate reală de 2%. Este 
                                                           
5 Deși inflația este cel mai comun deflator, el nu este cel mai complet. Ar trebui, probabil, să se calculeze deflatori 
specializați pentru fiecare variabilă macroeconomică susceptibilă de comportament rigid. Cu toate acestea, preferința 
pentru inflație ca deflator are o fundamentare bună: inflația este deflatorul care este cel mai apropiat de percepția 
curentă a actorilor economici, or, comportamentul economic va fi influențat de percepția cea mai acută. 
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evident că un asemenea punct de vedere nu aduce nimic nou față de conceptul de rigiditate 
nominală discutat anterior. În schimb, dacă vom lua în considerare deflatarea variațiilor nominale 
vom obține ceva cu totul nou. În prezenta comunicare vom aborda această din urmă poziție cu 
privire la conceptul de rigiditate reală6.  

Cele mai uzuale variabile macroeconomice luate în considerare în literatura de specialitate pentru 
a evalua fenomenul de rigiditate în economie sunt prețurile bunurilor, respectiv salariile forței de 
muncă. Ambele variabile sunt pasibile de deflatare, în ambele cazuri rezultând mărimi care sunt de 
natura puterii de cumpărare: astfel, deflatarea prețurilor cu inflația indică partea de variație 
nominală a prețurilor care nu s-a mai produs, deși mecanismele de transmitere cer acest lucru, iar 
deflatarea salariilor nominale cu inflația indică, din nou, puterea de cumpărare a salariului 
nominal. Dacă în cazul salariului, deflatarea salariului nominal conduce la conceptul de salariu real, 
în cazul prețurilor, deflatarea acestora conduce pur și simplu la calcularea diferenței de variație 
(ortodoxă sau adversă, după caz) care nu s-a mai produs, conform așteptărilor. Observăm că în 
cazul prețurilor, deflatarea și calculul diferenței ne-actualizate din variația așteptată a prețurilor 
conduc la același rezultat, de aceea putem spune că și prima poziție a analiștilor procesului 
economic cu privire la conceptul de rigiditate reală în economie poate fi reținut (dar este un caz 
particular, pe când deflatarea este un caz general). 

4. O analiză calitativă a rigidității 

Așadar, trecerea de la rigiditatea nominală la rigiditatea reală se face prin deflatarea (de exemplu, 
cu inflația) a valorii cu care variabila macroeconomică luată în considerare variază. Luarea în 
considerare a rigidităților reale este importantă deoarece actorii economici se comportă pe baza 
valorilor reale ale variabilelor macroeconomice și nu pe baza valorilor nominale ale acestora. Vom 
spune, în consecință, următoarele: 

1. rigiditatea nominală cuantifică nerealizarea variației așteptate a valorii nominale a unei 
variabile macroeconomice; 

2. rigiditatea reală cuantifică nerealizarea variației așteptate a valorii nominale a unei 
variabile macroeconomice, după deflatarea variației valorii nominale efective. 

Să formalizăm aceste concluzii. 

Vom nota cu dt deflatorul aferent momentului t7, și cu R̃V
t  mărimea rigidității reale a variabilei 

macroeconomice V la momentul t. Atunci vom putea scrie următoarele: 

R̃V
t = RV

t − dt 

Putem avea următoarele cazuri distincte (vom elimina modulul din calculul rigidității nominale, în 
scopul de a surprinde atât cazurile ortodoxe, cât și pe cele adverse, deci RV

t = Va
t − Ve

t)8. Ele sunt 
prezentate în tabelul 1: 

Tabelul 1 

 𝐕𝐚
𝐭 𝐕𝐞

𝐭 𝐑𝐕
𝐭  

Semnificație 
nominală 

𝐝𝐭 �̃�𝐕
𝐭  

Semnificație 
reală 

1.  crește  crește  pozitiv  rigiditate negativ9 dt < RV
t  pozitiv R̃V

t > RV
t  supra-flexibilitate 

                                                           
6 De altfel, vom constata că și prima poziție menționată mai sus poate fi „recuperată”, dar din perspectiva rigidității 
reale și nu a celei nominale. 
7 Atât în cazul variabilei macroeconomice „V”, cât și în cazul deflatorului „d” momentul „t” este măsurat din același 
moment implicit „t-1”, pentru a avea comparabilitate metodologică. 
8 Nu s-au mai tratat și cazurile „scade-scade”, respectiv „scade-crește” pentru V, deoarece ele sunt imagini perfect 
simetrice cu cazurile deja tratate. 
9 Vom considera valoarea negativă asociată deflației, iar valoarea pozitivă asociată inflației. Deci, la valoare negativă 
avem un proces de reflatare, iar la valoare pozitivă avem un proces de deflatare. 
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2.  ortodoxă  dt = RV
t  ortodoxă  

3.  dt > RV
t  

4.  nul dt < RV
t  R̃V

t = RV
t  

flexibilitate 
ortodoxă 

5.  

pozitiv 

dt < RV
t  0 < R̃V

t < RV
t  

rigiditate 
ortodoxă 

6.  dt = RV
t  nul 0 = R̃V

t < RV
t  

7.  dt > RV
t  negativ R̃V

t < 0 < 𝑅V
t  

8.  

nul  
flexibilitate 
ortodoxă  

negativ dt < RV
t  pozitiv R̃V

t > RV
t  

supra-flexibilitate 
ortodoxă  

9.  nul dt = RV
t  nul 0 = R̃V

t = RV
t  

flexibilitate 
ortodoxă 

10.  pozitiv dt > RV
t  

negativ 
R̃V
t < 0 = 𝑅V

t  rigiditate 
ortodoxă 11.  

negativ 
supra-

flexibilitate 
ortodoxă 

negativ 

dt < RV
t  R̃V

t < RV
t  

12.  dt = RV
t  nul 0 = R̃V

t > RV
t  

supra-flexibilitate 
ortodoxă  

13.  dt > RV
t  

pozitiv  RV
t < 0 < R̃V

t  14.  nul  
dt > RV

t  
15.  pozitiv  

16.  

crește scade  pozitiv   
flexibilitate 

adversă 

negativ  

dt < RV
t  

pozitiv  

R̃V
t > RV

t  
supra-flexibilitate 

adversă  

17.  dt = RV
t  R̃V

t = RV
t  

flexibilitate 
adversă 

18.  dt > RV
t  R̃V

t < RV
t  rigiditate adversă 

19.  nul dt < RV
t  R̃V

t = RV
t  

flexibilitate 
adversă 

20.  

pozitiv  

dt < RV
t  R̃V

t < RV
t  rigiditate adversă 

21.  dt = RV
t  R̃V

t = RV
t  

flexibilitate 
adversă 

22.  dt > RV
t  negativ  R̃V

t < RV
t  

rigiditate 
ortodoxă 

Așadar, pot exista 12 cazuri distincte de combinare între rigiditatea nominală și rigiditatea reală: 

1. (rigiditate nominală ortodoxă – supra-flexibilitate reală ortodoxă) 

2. (rigiditate nominală ortodoxă – flexibilitate reală ortodoxă) 

3. (rigiditate nominală ortodoxă – rigiditate reală ortodoxă) 

4. (flexibilitate nominală ortodoxă – supra-flexibilitate reală ortodoxă) 

5. (flexibilitate nominală ortodoxă – flexibilitate reală ortodoxă) 

6. (flexibilitate nominală ortodoxă – rigiditate reală ortodoxă) 

7. (supra-flexibilitate nominală ortodoxă – rigiditate reală ortodoxă) 

8. (supra-flexibilitate nominală ortodoxă – supra-flexibilitate reală ortodoxă) 

9. (flexibilitate nominală adversă – supra-flexibilitate reală adversă) 

10. (flexibilitate nominală adversă – flexibilitate reală adversă) 

11. (flexibilitate nominală adversă – rigiditate reală adversă) 

12. (flexibilitate nominală adversă – rigiditate reală ortodoxă) 

5. Impactul rigidităților pe piețele economice 

Piața muncii, în sensul cel mai abstract al termenului, este un spațiu economic de comunicare între 
cererea de muncă (oferta de locuri de muncă) și oferta de muncă (cererea de locuri de muncă). Ea 
este asemănătoare cu piața de bunuri și servicii, cu deosebirea că, în timp ce pe piața de bunuri și 
servicii se tranzacționează bunuri și servicii contra monedă, pe piața muncii se tranzacționează 
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forță de muncă contra monedă. Moneda este, așadar, implicată pe ambele piețe economice 
menționate. Astfel, pe piața muncii valoarea monetară a forței de muncă se numește salariu 
nominal, în timp ce pe piața bunurilor și serviciilor valoarea monetară a unui bun sau serviciu se 
numește preț, respectiv tarif. În fond, din punct de vedere conceptual, atât salariul cât și prețul sau 
tariful sunt de natura prețului, adică a contravalorii monetare a unui obiect tranzacționat pe o 
piață.  

Deși concepția clasică asupra pieței muncii arată că echilibrul acestei piețe se formează exclusiv 
prin tatonarea succesivă a ofertei de muncă și a cererii de muncă, producându-se binecunoscutul 
efect de market clearing, sindicalizarea salariaților (angajaților), respectiv a patronilor 
(angajatorilor) a introdus ceea ce numim bariere în flexibilitatea salariilor. Ceea ce numim rigidități 
(nominale sau reale) sunt generate, de fapt, de aceste sindicalizări care generează un mediu așa-
numit vâscos în calea variației salariului10.  

Așadar, piața muncii poate fi reprezentată ca în figura 3: 

 

Figura 3. Impactul rigidității salariului nominal minim asupra ocupării 

unde: qL: cantitatea de muncă (sau de locuri de muncă) tranzacționată (tranzacționate) 

 s: salariul nominal 

 DL: cererea de muncă (sau oferta de locuri de muncă) 

 SL: oferta de muncă (sau cererea de locuri de muncă) 

 CM: echilibrul pieței libere a muncii (clearing market) 

 E: echilibrul pieței muncii cu rigiditatea salariului minim 

Observăm (figura 3) că curba ofertei de muncă devine orizontală la intersecția cu curba salariului 
minim (rigid), așa încât impunerea acestei rigidități generează reducerea ocupării (șomaj). În afara 
salariului minimal, un efect asemănător poate produce și salariul eficient (care, desigur, trebuie să 
fie mai mare decât salariul minimal). Salariul eficient este considerat, de altfel, în multe studii de 
specialitate, drept o sursă puternică de rigiditate a salariului (Ball, 2008). 

Un efect asemănător se poate produce și pe piața bunurilor și serviciilor, atunci când prețul este 
rigid (figura 4): 

                                                           
10 Nu discutăm, pentru moment, asimetria acestei vâscozități (rigiditatea este mai mare la scădere decât la creștere), 
ea va fi avută în vedere într-un stadiu ulterior al cercetării. 
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Figura 4. Impactul rigidității prețului minimal minim asupra cantității oferite 

Prețurile bunurilor și serviciilor, respectiv salariul (prețul forței de muncă) sunt cele mai uzuale și 
mai cunoscute variabile macroeconomice pasibile de a prezenta rigidități. Cu toate acestea, și alte 
variabile nominale pot avea comportamente rigide. Exemplificăm aici cu cursul de schimb (de 
exemplu, politica monetară a băncii centrale poate genera rigidități, fie nominale, fie reale, ale 
cursului de schimb prin intervențiile sale pe piața valutară), sau cu rata dobânzii bancare (activă, 
respectiv pasivă) care poate „urma” sau nu variațiile ratei dobânzii de politică monetară. În 
principiu, orice variabilă nominală poate manifesta comportamente rigide în anumite circumstanțe 
economice și normative11. 

6. Concluzii și direcții de cercetare 

Prezenta comunicare și-a propus ca obiectiv clarificarea conceptului de rigiditate în economie și, 
pe această bază, să ilustreze modul abstract în care această rigiditate poate afecta 
comportamentul pieței muncii (mai exact, comportamentul actorilor economici pe această piață). 

Principalele concluzii la care am ajuns în privința atingerii obiectivului propus sunt următoarele: 

a) rigiditatea unei variabile macroeconomice trebuie înțeleasă ca acea situație în care variația 
efectivă a acelei variabile este diferită de variația așteptată („prezisă” de teoria economică 
acceptată); 

b) rigiditatea este consecința, pe de o parte, a funcționării mecanismelor de transmitere a 
impulsului economic iar, pe de altă parte, a deciziei deliberative a actorilor economici 
implicați în funcționarea variabilei macroeconomice în cauză; 

c) este important să se identifice nu numai rigiditățile nominale, ci și cele reale, deoarece 
comportamentul economic (fundamentarea deciziei economice) ia în considerare mai 
degrabă aceste din urmă rigidități; 

d) trecerea de la rigiditatea nominală la cea reală este „mediată” de deflatori nominali (cel 
mai uzual, deși nu și cel mai adecvat, este inflația); 

                                                           
11 La nivelul disertației post-doctorale vor fi examinate rigiditățile celor patru variabile macroeconomice evocate în 
această comunicare: prețul bunurilor și serviciilor, salariul, cursul de schimb și rata dobânzii bancare, în privința 
impactului lor asupra pieței muncii. 
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e) există 12 cazuri distincte de perechi de „rigiditate nominală – rigiditate reală”, care ar 
putea fi luate în considerare în analizele economice, pentru fiecare variabilă 
macroeconomică susceptibilă de comportament rigid în parte; 

f) în afară de situațiile de flexibilitate, respectiv de rigiditate în sensul standard acceptat, mai 
poate fi identificată și o situație de supra-flexibilitate, respectiv supra-rigiditate (atât la 
nivel nominal, cât și la nivel real); 

g) pe lângă flexibilitatea, respectiv rigiditatea ortodoxă, mai trebuie luate în considerare și 
cazurile de flexibilitate, respectiv rigiditate adversă; 

h) tratarea teoretică a problemei rigidității în economie ne-a condus și la luarea în considerare 
a cazului în care deflatarea este înlocuită cu reflatarea (deci a cazului în care nu avem 
inflație, ci deflație). 

Rezultatele obținute în prezenta comunicare vor fi utilizate și dezvoltate în cadrul disertației, prin 
aplicarea concretă a acestor rezultate la cazul celor patru variabile nominale (prețuri, salarii, curs 
de schimb, rata dobânzii bancare) ale căror rigidități influențează piața muncii și, implicit, politicile 
sociale aferente. De asemenea, plecând de la calculul coeficienților de rigiditate ai variabilelor 
menționate, vom putea trece și la calculul unor coeficienți de rigiditate a pieței muncii, în funcție 
de variabilele (sau seturile de variabile) care manifestă rigiditate din perspectiva pieței muncii 
(Blanchard, 2008). 
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