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În epoca sa, Gunnar Myrdal, 

considerat economist și om de 
știință în domeniul științelor 
sociale, a lăsat impresia unui 
reformator, politician, luptător 
împotriva inegalităților și 
dezvoltator al bunăstării statului 
suedez. A fost unul dintre 
principalii teoreticieni ai relațiilor 
internaționale și ai dezvoltării 
economice. 

 
Karl Gunnar Myrdal (1898–1987) 

Gunnar Myrdal, considered 
a leading economist and social 
scientist of his era, left an 
impression as a reformer, 
politician, fighter of inequality 
and developer of the Swedish 
welfare state. He was one of the 
leading theorists of international 
relations and developmental 
economics. 

Gunnar Myrdal s-a născut la 6 decembrie 
1898, tatăl fiind Karl Adolf Petterson, angajat 
feroviar, iar, mama, Anna Sofia Karlsson,. El a fost 
botezat ca Karl Gunnar, dar ulterior numele a fost 
abandonat.  

Gunnar a dobândit o diplomă de drept în 1923 
de la Universitatea din Stockholm. El a practicat 
dreptul dar, în aceeași perioadă și-a continuat 
studiile în economie la aceeași universitate. 
(TheFamousPeople.com) 

A obținut titlul de doctor în economie în 1927 
și a fost numit docent în economie politică.  

Teza sa de doctorat, cu titlul Problema 
formării prețurilor în cadrul schimbărilor 
economice, a avut trei părți: Bazele problemei 
dinamice a formării prețurilor, Problema 
profitului întreprinderii și Modul optim de 

Gunnar Myrdal was born to Karl Adolf 
Petterson, a railroad employee and Anna Sofia 
Karlsson, on 6th December 1898. He was 
christened as Karl Gunnar but the first name was 
later dropped.  

Gunnar acquired a law degree in 1923 from 
the Stockholm University. Myrdal practiced law, 
along with which he also pursued his studies in 
economics from the same university. 
(TheFamousPeople.com) 

He received his juris doctor degree in 
economics in 1927 and was appointed docent in 
political economy.  

Myrdal's PhD thesis, The Problem of Price 
Formation under Economic Change, had three 
parts: The Basics of the Dynamic Problem of Price 
Formation, The Problem of the Profit of the 
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construcție și schimbare, cel mai matematic dintre 
cele trei, în care a studiat echilibrul formării 
prețurilor în condiții dinamice. 

În disertația sa de doctorat publicată în 1927, 
Gunnar Myrdal, a examinat rolul așteptărilor în 
formarea prețurilor. Analiza sa a influențat puternic 
școala din Stockholm. El și-a bazat analiza pe 
teoriile lui Knut Wicksell despre procesul 
cumulativ de bani endogeni, subliniind importanța 
incertitudinii cavalerești și a rolului de așteptare Ex 
ante și Ex post în procesul economic. 

Din 1925 până în 1929 a studiat un timp în 
Germania și Marea Britanie, apoi a făcut prima sa 
călătorie în Statele Unite în perioada 1929-1930, 
în calitate de bursier Rockefeller. În această 
perioadă, el a publicat și primele sale cărți, 
inclusiv Elementul politic în dezvoltarea teoriei 
economice. 

Elementul politic este o compilație a 
prelegerilor Myrdal prezentate la Universitatea 
din Stockholm. Ne oferă relatarea istorică a 
influenței politicii în dezvoltarea teoriei 
economice și a relației dintre ele. Gunnar credea 
că economia va fi considerată o adevărată știință 
numai atunci când aspectul politic va fi disociat. 
Acesta a fost inițial scris pentru a critica generația 
mai veche de economiști suedezi precum Eli 
Heckscher, Gustav Cassel și Brisman, pentru 
combinarea și confuzia faptelor și valorilor în 
teoriile lor despre „bunăstare maximă”, „nivel de 
preț” și „venit național”. Dar mai târziu s-a 
dovedit o critică generală a teoriei economice, 
unde a subliniat că economia ar trebui să fie 
obiectivă și independentă de valori. El a scris că, 
deși economiștii susțin că sunt științifici și 
obiective, concluziile lor din analizele lor au fost 
întotdeauna înclinate din punct de vedere politic. 
Elementul politic a fost tradus în germană în 1932 
și în engleză în 1953. (Myrdal, 2017) 

Până la începutul anilor 1930, Myrdal a 
accentuat teoria pură, în contrast puternic cu 
preocuparea sa ulterioară privind economia aplicată 
și problemele sociale. În disertația sa de doctorat a 
examinat rolul așteptărilor în formarea prețurilor, o 
abordare care decurge din activitatea lui Frank H. 
Knight. A aplicat această abordare teoretică la 
macroeconomie în 1931, când, ca membru al școlii 
de economie din Stockholm, a susținut prelegerile 
rezultate în echilibru monetar (1939).  

Enterprise, and The Optimal Mode of Construction 
and Change, the most mathematical of the three, 
where he studied equilibrium of price formation 
under dynamic conditions. 

In Gunnar Myrdal's doctoral dissertation, 
published in 1927, he examined the role of 
expectations in price formation. His analysis 
strongly influenced the Stockholm school. He built 
on Knut Wicksell's theories of cumulative process 
of endogenous money, stressing the importance of 
Knightian uncertainty and Ex ante and Ex post 
expectations role in the economic process. 

From 1925 to 1929 he studied for periods in 
Germany and Britain, followed by his first trip to 
the United States in 1929-1930 as a Rockefeller 
Fellow. During this period, he also published his 
first books, including The Political Element in the 
Development of Economic Theory. 

The Political Element is a compilation of 
Myrdal's lectures presented at the University of 
Stockholm. It gives us the historical account of the 
influence of politics in the development of 
economic theory and the relation between them. 
Gunnar believed that economics would be 
considered a true science only when the political 
aspect was dissociated. It was initially written to 
criticize the older generation of Swedish 
economists such as Eli Heckscher, Gustav Cassel, 
and Brisman, for combining and confusing facts 
and values in their theories of ‘maximum welfare’, 
‘price level’, and ‘national income’. But later it 
turned out be a general critique of the economic 
theory where he emphasized that economics should 
be objective and independent from values. He 
wrote that although economists claim to be 
scientific and objective, their conclusion from their 
analyses was always politically inclined. The 
Political Element was translated to German in 1932 
and to English in 1953. (Myrdal, 2017) 

Until the early 1930s Myrdal emphasized pure 
theory, in sharp contrast to his later concern with 
applied economics and social problems. In his 
doctoral dissertation he had examined the role of 
expectations in price formation, an approach 
stemming from the work of Frank H. Knight. He 
applied this theoretical approach to 
macroeconomics in 1931 when, as a member of the 
Stockholm school of economics, he delivered the 
lectures resulting in Monetary Equilibrium (1939).  
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După ce a primit o bursă Rockefeller în 
Statele Unite (1929-30), Myrdal a devenit profesor 
asociat la Institutul de Studii Internaționale din 
Geneva (1930–31). De asemenea, între anii 1933–
1950 a fost profesor de economie politică iar, între 
anii 1960–1967 a fost profesor de economie 
internațională la Universitatea Stockholm; în 1967 
devine profesor emerit. 

În 1933 a fost numit șef la Catedra „Lars 
Hierta” de Economie Politică și Finanțe Publice la 
Universitatea din Stockholm ca succesor al lui 
Gustav Cassel. 

Pe lângă activitățile sale didactice, profesorul 
Myrdal a fost activ în politica suedeză și a fost ales 
în Senat în 1934 ca membru al Partidului Social 
Democrat. În 1938, Carnegie Corporation din New 
York l-a desemnat să conducă un studiu despre 
problema negrilor americani. Materialul pe care l-a 
colectat și interpretat, publicat în 1944 cu numele 
de Dilema Americană: Problema negrilor și 
democrația modernă, este astăzi considerat un 
clasic în sociologie. 

Myrdal a criticat doctrina „separați, dar egali”, 
iar acest lucru a jucat un rol important în decizia 
Curții Supreme din 1954 a cu privire la Brown 
împotriva Consiliului de învățământ din Topeka, 
care a scos în afara legii segregarea rasială în școlile 
publice din SUA. Cartea conține și raționamente 
economice solide. Myrdal, un egalitarist care 
simpatiza cu socialismul, a arătat că politicile 
economice ale lui Franklin Roosevel i-au rănit grav 
pe negri. Myrdal a menționat în special două politici 
din New Deal: restricții privind producția agricolă și 
salariul minim. 

Myrdal a descris modul în care legislația 
privind salariile minime, în sensul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă, de fapt, a înrăutățit situația 
economică a afro-americanilor: 

Deoarece salariile mici și condițiile de muncă 
sub-standard sunt cele mai răspândite în sud, acest 
pericol este limitat în principal la forța de muncă 
formată din populația de culoare din această 
regiune. Când locurile de muncă sunt îmbunătățite, 
angajatorul devine mai puțin dornic să angajeze 
negri, iar lucrătorii albi devin mai dornici să ia 
locurile de muncă ale negrilor. (p. 397) (The Concise 
Encyclopedia of Economics, 2008) 

Din 1947 până în 1957 Myrdal a fost secretar 
executiv al Comisiei Economice pentru Europa a 
Națiunilor Unite. În scrierile sale despre dezvoltarea 

After receiving a Rockefeller traveling 
fellowship in the United States (1929–30), 
Myrdal became an associate professor at the 
Institute of International Studies in Geneva 
(1930–31). He also was professor of political 
economy (1933–50) and of international 
economy (1960–67) at Stockholm University; in 
1967 he became professor emeritus. 

In 1933 he was appointed to the Lars Hierta 
Chair of Political Economy and Public Finance at 
the University of Stockholm as the successor of 
Gustav Cassel. 

In addition to his teaching activities, Professor 
Myrdal was active in Swedish politics and was 
elected to the Senate in 1934 as member of the 
Social Democratic Party. In 1938, the Carnegie 
Corporation of New York commissioned him to 
direct a study of the American Negro problem. The 
material which he collected and interpreted was 
published in 1944 as An American Dilemma: The 
Negro Problem and Modern Democracy, today 
considered a classic in sociology. 

Myrdal’s damning critique of the “separate 
but equal” doctrine played a large role in the 
Supreme Court’s 1954 ruling on Brown v. Board 
of Education of Topeka, which outlawed racial 
segregation in public schools. The book also 
contains solid economic reasoning. Myrdal, an 
egalitarian sympathetic to socialism, showed that 
Franklin Roosevelt’s economic policies had badly 
hurt blacks. Myrdal singled out two New Deal 
policies in particular: restrictions on agricultural 
output and the minimum wage. 

Myrdal also described how minimum wage 
legislation, ostensibly to improve working 
conditions, actually worsened blacks’ economic 
standing: 

As low wages and sub-standard labor 
conditions are most prevalent in the South, this 
danger is mainly restricted to Negro labor in that 
region. When the jobs are made better, the 
employer becomes less eager to hire Negroes, 
and white workers become more eager to take the 
jobs from the Negroes. (p. 397) (The Concise 
Encyclopedia of Economics, 2008) 

From 1947 to 1957 Myrdal was executive 
secretary of the United Nations Economic 
Commission for Europe. In his writings on 
developmental economics, Myrdal warned that 
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economică, Myrdal a avertizat că, dezvoltarea 
economică a țărilor bogate și sărace nu ar putea 
converge niciodată. În schimb, cei doi poli economici 
ar putea, eventual, să se distanțeze, țările sărace fiind 
blocate să producă bunuri primare mai puțin 
profitabile, în timp ce țările bogate au profitat de 
profiturile asociate economiilor de scară. Această 
viziune pesimistă nu a fost însă susținută de 
evenimente. (Encyclopaedia Britannica) 

În 1957, a părăsit acest post pentru a se dedica 
unui studiu cuprinzător asupra tendințelor și 
politicilor economice din țările din Asia de Sud 
pentru fondul secolului al XX-lea, care a dus la o 
dramă asiatică: o anchetă în sărăcia națiunilor și 
provocarea sărăciei mondiale. Un program mondial 
împotriva sărăciei în contur. 

Cea mai importantă lucrare a lui Myrdal este 
Drama asiatică: o anchetă în sărăcia națiunilor. 
Mesajul său principal este că singura modalitate de a 
produce o dezvoltare rapidă în Asia de Sud-Est este 
de a controla populația, de a avea o distribuție mai 
largă a terenurilor agricole și de a investi în îngrijirea 
sănătății și în educație. (www.nobelprize.org) 

Sub titlul „Fascicol în ochi”, în „Drama 
asiatică”, el a formulat conceptul relativismului 
științific al valorilor, ceea ce a însemnat că nu și-a 
limitat teoriile doar la economie. În articolul său, 
„Valoarea în teoria socială”, el a acordat o 
importanță sporită științei politice și a considerat-o 
mai descriptivă decât economia. În calitate de 
practicant, Myrdal a raportat diferitele aspecte ale 
științelor politice, științelor sociale și economiei. 
(TheFamousPeople.com) 

Din 1961, a revenit în Suedia și a fost numit 
profesor de economie internațională la Universitatea 
din Stockholm. În același an a fondat Institutul de 
Studii Economice Internaționale la universitate. El a 
fost președinte al consiliului de administrație al 
Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de 
la Stockholm (SIPRI) și membru al consiliului de 
administrație. El a fost, de asemenea, președinte al 
consiliului de administrație al Institutului Latino-
American din Stockholm. 

În anul universitar 1973-1974, a fost 
cercetător invitat la Centrul pentru Studiul 
Instituțiilor Democratice din Santa Barbara, 
California, iar în perioada 1974-1975, profesor 
vizitator distins la Universitatea din New York. 

În 1974, Myrdal și Friedrich Hayek au 
împărțit Premiul Nobel pentru economie „pentru 

economic development of rich and poor countries 
might never converge. Instead, the two might 
possibly diverge, with poor countries locked into 
producing less-profitable primary goods while 
rich countries reaped the profits associated with 
economies of scale. This pessimistic view, 
however, has not been borne out by events. 
(Encyclopaedia Britannica) 

In 1957, he left this post to direct a 
comprehensive study of economic trends and 
policies in South Asian countries for the Twentieth 
Century Fund, which resulted in Asian Drama: An 
Inquiry into the Poverty of Nations and The 
Challenge of World Poverty. A World Anti-
Poverty Program in Outline. 

Myrdal’s other major classic is Asian Drama: 
An Inquiry into the Poverty of Nations. Its major 
message is that the only way to bring about rapid 
development in Southeast Asia is to control 
population, have a wider distribution of 
agricultural land, and invest in health care and 
Education. (www.nobelprize.org) 

Under the title, ‘The Beam In Your Eyes’, in 
‘Asian Drama’, he brought about the concept of 
scientific relativism of values, which signified that 
he did not limit his theories to Economics alone. In 
his article, ‘Value in Social Theory’, he gave ample 
importance to political science and considered it to 
be more descriptive than economics. As a 
practitioner, Myrdal related the various aspects of 
political sciences, social sciences and economics. 
(TheFamousPeople.com) 

From 1961, he was back in Sweden and was 
appointed Professor of International Economics at 
the Stockholm University. He founded this same 
year the Institute for International Economic 
Studies at the university. He was Chairman of the 
Board of the Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) and a board member. 
He was also Chairman of the Board of the Latin 
American Institute in Stockholm. 

During the academic year 1973-1974, he was 
visiting Research Fellow at the Center for the 
Study of Democratic Institutions at Santa Barbara, 
California, and during 1974-1975, Distinguished 
Visiting Professor at New York City University. 

In 1974 Myrdal and Friedrich Hayek shared 
the Nobel Prize in economics “for their pioneering 
work in the theory of money and economic 
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munca lor de pionierat în teoria banilor și a 
fluctuațiilor economice și pentru analiza lor 
penetrantă privind interdependența fenomenelor 
economice, sociale și instituționale.” 

A primit numeroase premii, ultimul fiind 
Premiul Malinowski de la Societatea de 
Antropologie Aplicată. A fost membru al 
Academiei Britanice, Academiei Americane de 
Arte și Științe, Vetenskapsakademien [Academia 
Regală Suedeză de Științe], membru al 
Econometric Society, membru de onoare al 
American Economic Association. 

Cele mai valoroase publicații ale lui Gunnar 
Myrdal sunt următoarele: 

 Elementul politic în dezvoltarea 
teoriei economice, 1930 

 Echilibrul monetar, 1939 
 Wertbegriff und Wirtschaftsführung 

(Valorile și managementul 
afacerilor?) 

 Dilema americană: problema negrilor 
și democrația modernă, 1944 

 Teoria economică și regiunile 
subdezvoltate, 1957. 

 Dincolo bunăstarea statului: 
planificarea economică și implicațiile 
sale internaționale, 1960 

 Drama asiatică: o anchetă asupra 
sărăciei națiunilor, 1968. 

 Obiectivitate în cercetarea socială, 
1969. - (germană) 

 Provocarea sărăciei mondiale, 1972. 
 Problema egalității în dezvoltarea 

mondială, 1975, Les Prix Nobel în 
1974 [nobel] 

 Inegalitate internațională și ajutor 
străin în retrospectivă, 1984, în G.M. 
Meier și D. Seers, ed. Pionieri în 
dezvoltare [cap.6, complet] 

Gunnar Myrdal a fost căsătorit cu Alva 
Reimer, care a deținut funcții înalte în Națiunile 
Unite și UNESCO, a fost ambasadorul Suediei în 
India și a devenit ministrul pentru dezarmare și 
biserică al Suediei. Au avut trei copii mari, două 
fiice, Sissela și Kaj, și un fiu, Jan. 

Înainte de a muri, el a fost internat aproape 
două luni după care a murit în Danderyd, un spital 
din apropiere de Stockholm, pe 17 mai 1987. La 

fluctuations and for their penetrating analysis of 
the interdependence of economic, social, and 
institutional phenomena.” 

He has received many prizes, the last one being 
the Malinowski Award by the Society of Applied 
Anthropology. He was member of the British 
Academy, American Academy of Arts and Sciences, 
Vetenskapsakademien [the Royal Swedish Academy 
of Sciences], Fellow of the Econometric Society, 
honorary member of American Economic 
Association. 

Gunnar Myrdal's most valuable publications 
are: 

 The Political Element in the 
Development of Economic Theory, 
1930 

 Monetary Equilibrium, 1939 
 Wertbegriff und Wirtschaftsführung 

(Values and Business Management?) 
 An American Dilemma: The Negro 

problem and modern democracy, 1944 
 Economic Theory and Underdeveloped 

Regions, 1957. 
 Beyond the Welfare State: Economic 

planning and its international 
implications, 1960 

 Asian Drama: An inquiry into the 
poverty of nations, 1968. 

 Objectivity in Social Research, 1969. - 
(German) 

 The Challenge of World Poverty, 1972.  
 The Equality Issue in World 

Development, 1975, Les Prix Nobel en 
1974 [nobel] 

 International Inequality and Foreign 
Aid in Retrospect, 1984, in G.M. Meier 
and D. Seers, ed, Pioneers in 
Development [ch.6, full] 

Gunnar Myrdal was married to the former Alva 
Reimer who held high posts in the United Nations 
and UNESCO, was the Swedish Ambassador to 
India and became Sweden’s Minister of 
Disarmament and of Church. They had three grown 
children, two daughters, Sissela and Kaj, and one 
son, Jan. 

Prior to death, he was hospitalized for almost 
two months after which he died in Danderyd, a 
hospital near Stockholm on May 17th 1987. At that 
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acea vreme, fiica sa Kaj și nepotul său Jake erau de 
asemenea prezenți. 

Myrdal și-a sistematizat ideile cu privire la 
funcționarea pieței muncii și la impactul său asupra 
bunăstării statului în a treia perioadă a vieții sale 
profesionale, după ce s-a confruntat cu probleme 
de consilier politic în anii treizeci.  

Examinând scrierile lui Myrdal, putem 
discerne o concepție diferită a proceselor de 
dezvoltare față de cea neoclasică: economiile sunt 
văzute ca organisme sociale, care pot dobândi, prin 
lucrările lor, o capacitate îmbunătățită de a rezolva 
probleme colective din ce în ce mai complexe și de 
a-și ridica nivelul social și economic. de 
dezvoltare. Această abordare atribuie o importanță 
egală atât factorilor economici, cât și neeconomici 
și recunoaște că elemente precum coeziunea și 
integrarea socială, încrederea reciprocă, statul de 
drept, democrația și educația pot contribui într-un 
mod important la funcționarea cu succes a acestor 
procese. 

Pentru Myrdal teoria economică este o teorie 
socială, un punct de vedere care acum obține un 
consens limitat. Literatura economică recentă este 
dominată de „Noile teorii ale creșterii” care, 
începând cu anii 1980, au înlocuit teoria 
tradițională neoclasică a creșterii propusă de Solow 
(1956). Aceste „noi teorii ale creșterii”, precum cea 
a lui Solow, au un privilegiu formal față de 
analizele descriptive. Cu toate acestea, au adoptat 
două elemente care stau la baza activității lui 
Myrdal, recunoscând că funcționarea spontană a 
forțelor pieței nu are tendința de a elimina 
inegalitatea dintre economiile bogate și cele sărace 
și atribuind o importanță tot mai mare abilității a 
factorilor non-economici care afectează potențialul 
de creștere al economiilor.  

Aspectele criticilor lui Myrdal neglijate de 
Solow par încă relevante. Ele contribuie la 
înțelegerea motivului pentru care, în societate și în 
cercetare, pot exista poziții care nu sunt fondate și 
care pot fi în detrimentul realizării justiției sociale 
și a progresului. Mai mult, ele subliniază unele 
limite ale abordării dominante pe care literatura 
economică încă încearcă să o elimine. 

time, his daughter Kaj and his grandson Jake were 
also present. 

Myrdal systematized his ideas on the 
functioning of the labour market and its impact on 
the Welfare State in the third period of his 
professional life, after he had been confronted to 
such issues as a policy advisor in the thirties.  

By examining Myrdal’s writings we may 
discern a different conception of development 
processes from the neoclassical one: economies are 
seen as social organisms, which can acquire, 
through their workings, an improved ability to 
solve ever more complex collective problems and 
raise their social and economic level of 
development. This approach attributes equal 
importance to both economic and non-economic 
factors and recognises that elements like social 
cohesion and integration, reciprocal confidence, 
rule of law, democracy and education can 
contribute in an important way to the successful 
working of these processes.  

For Myrdal economic theory is a social 
theory, a view that nowadays garners a limited 
consensus. Recent economic literature is 
dominated by the ‘New Growth Theories’ that, 
since the 1980s, have replaced the traditional 
neoclassical theory of growth proposed by Solow 
(1956). These ‘New Growth Theories’, like that of 
Solow, privilege formal over descriptive analyses. 
Nonetheless, they have adopted two elements that 
underlie Myrdal’s work, acknowledging that the 
spontaneous operation of market forces does not 
tend to eliminate the inequality between rich and 
poor economies, and attributing growing 
importance to the ability of non-economic factors 
to affect the growth potential of economies.  

The aspects of Myrdal’s criticisms neglected 
by Solow still appear of great relevance. They 
contribute to comprehending why, in society and in 
research, there may prevail positions which are 
poorly founded and which can be detrimental to 
achieving social justice and progress. Moreover, 
they underline some limits of the dominant 
approach which the economic literature is still 
trying to eliminate. 
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